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Nieuwstelselverkoopprijzenblijkt effectief
Wanneerdevasteuigaven devasteinkomstenovertreffen, voeljeje alspersoonnietzopretty.Jezult
proberendezesituatieteveranderen.Ookvooreenbedrijfisheteamomischgeziengeengezondesituatie,wanneerde inkonistenstruetuursterkajwijkt vandekostenstructuur.Tochhalenveelwaterbedrijvenhuninkomstenvooraluithetvariabelekubiekemetertarief terwijldegrootstekosten,als
gevolgvaninvesteringeninhetleidingnetendezuiveringsstations,vastzijn.Datmaakteenbedrijf
kwetsbaaralsdea/zetterugloopt.Ditgold ookvoordeHydron-bednjven:ongeveer80procentvaste
uitgavenstondentegenovercirca80procentvariabeleinkomsten.Hydronbeslootdoormiddelvan
eennieuwpnjsstclsel totbedrijfseconomischgezondereverhoudingentekomen,metsucces.
Destructuur vaninkomsten enuitgaven
vormdeechterniethetenigeprobleem.
Vooralopdezakelijke marktwerd Hydron
geconfronteerd metdebehoefte aaneen
meermarktgerichte-leesconcurrerendetarievenstructuur.Dedirectiesbesloten lijnen tegaanuitzetten vooreen marktgericht
stelselvanvetkoopprijzen. Financieel
managerMariusLambrechtsegingsamen
met marketingmanagerKoosGerritsen aan
deslag,ondersteund dooradviesbureauVan
deGeijn Partners uit Houten enKiwaWater
Research.Eénvandeeersteuitkomsten uit
hun berekeningen wasdatbehoud vande
zakelijke markt zekervoordekomendejaren
noodzakelijk is,geziendeenormeinvesteringendieinhetverledengedaanzijn inde
infrastructuur. Wanneerdeinkomsten uit
dezakelijke markt nu sterkzouden teruglopen-ookalvormtdezemarkt een relatief
kleindeelvandetotaleomzet(rondde
25 procentvoordeHydron-bedrijven)-zou
ditzeernadeligegevolgenhebbenvoorhet
tariefvandeconsumenten.Ditzoudan met
ongeveet 15eurocentomhoogmoeten.Pas
oplangeretermijn kunjemiddelshetinvesteringsbeleid wataandievastekostendoen.

Gerritsenzagindeconcurrentieookalle
aanleidingvooreennieuwprijsbeleid."De
directeconcurrentiedieweondervinden van
anderewaterbedrijven isnietzogroot,maar
eenabsoluut onderschat fenomeen isdat
vandeindirecteconcutrentie",aldus Gerritsen.Hiermeedoelt hijopde alternatieven
diedezakelijke klanten terbeschikkinghebbengekregenendieeenbedreigingvormen
voordewaterafzet vanHydron."Eigen pijpje
indesloot,membraanfiltratie omproceswaterteproduceren,eigenputten bij veehouders,daarzitonzeechteconcutrentie".De
vraagdieHydronzichdanooksteldewas:
hoekunnen wedezakelijke omzet behoudenofzelfs terugwinnen?
Deprimairetaakvaneenwatetbedrijfis
het beschikbaar stellenenleverenvandrinkwater,tegeneenoptimaleprijs/ kwaliteit
verhouding.Alswaterbedrijf moetje derhalvejeverkoopprijzen goedkunnen onderbouwen.Ookomvergelijkingen inhetkader
vandebenchmark mogelijk temaken,ishet
vanbelangdatdekostenopeengoede
manierworden toegerekend aandeverbruiker.Daaromstelt Hydron eenhelderekos-

tenstructuur alsprioriteit omhet ptincipe
'degebruiker betaalt'waarte kunnen
maken.Lambtechtse:"Eenvanonzebelangrijkste uitgangspunten isom 'verborgen'
producten endiensten uitde drinkwatetprijs rehalen".Hydrongingaandeslagom
hetdrinkwatertariefteschonenvan(weliswaarmaatschappelijk zinvolle,dochoneigenlijke) kostenposten,dieoverigensper
Hydron-lidbedrijf kunnen verschillen.Voorbeeldhiervan isderegelmatig voorkomende
overdimensioneringvanhetleidingnet,die
nodigisomdetaakvandebrandweer mogelijk temaken.Ditisechteteengemeentelijkeverantwoordelijkheid. (DeaandeelhoudersvanHydronZuid-Holland besloten
inmiddelsdezekostenwelzichtbaar te
maken,maarviahet waterbedrijf te blijven
verrekenen).
Eenandervoorbeeld betieft de'backup'
voorzieningvoorzakelijke klanten.Veel
zakelijke klantendieovergingenopeen
alternatiefomin hun waterbehoefte tevoorzien,behielden tocheen(vaakgrote)aansluitingophetdrinkwaternet.Voordeklant
heeft dieaansluitinggrorewaarde,omdat
ermeezekerwordtgestelddatbij storingen
aandeeigenwatervoorzieninghet leidingwater kanwordeningezetvoor continuering
vande productieprocessen.

Piekcapaciteiten leiden tot overdimensionering
Bijwarerbedrijven dieeenlaagvastrecht
toepassen,bestaatgeennatuurlijke remop
deomvangvandepiekcapaciteit,diebedrijvenvragen.Dat leidterindepraktijk vaak
toedatwatermeters geplaatst wotdendie
veelgroterzijn dan debedrijven feitelijk
nodighebben.Eenwaterbedrijfmoet echter
welberekendzijn ophet kunnen leverenvan
degevraagdepiekcapaciteit, ophet moment
datdeklantdievtaagt.Hetgevolgisovergedimensioneerdeproductie,ttansport en
vooraldistributie.Ditvetgtonnodigeinves-

Tweeproducten.

Onbalansstructuurkostenenverkoopprijzen.
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teringen.Destroomsnelheid vanhet water
indeleidingwordt hierdoor lager,wat het
risicovanverontreiniging enbruin water
vergroot.Dit leidtweettotextrabeheerskosten.
Tegenoverdezeforse kostenposten voor
hetwatetbedrijfstaatvaakechtereenminimaleafname vanwatet,dusweinig inkomsten.Terugdringen vandebenodigdepiekcapacireitkanopdenduur de
investeringslasten vetmindeten.Hydron
beschouwt eenaansluitpunt voortaanals
eenproduct,ofernu veel,weinigofgeen
water feitelijk wordt afgenomen.Aan het
beschikbaar stellen vaneenaansluitingvoor
leidingwater, meteen oveteengekomen
maximumaantal kubiekemetersper uur,
zijn kosten verbonden.Berekend werddat
hetvasttechttariefvooralsnog30procent
vandeinkomsten uit dezakelijke markt
moestgaanomvatten.Hydron kooservoor
omdehoogtevanhetvastrecht terelateren
aandecapaciteitvande watermetet.

Concurrerende verkoopprijzen
Omtekomen totconcurrerende verkoopprijzen voorwatet,hanteert Hydronde
volgende uitgangspunten, kort samengevat:
• eeneffectieve combinatie van vastrecht
enkubieke metet prijs door:
- inkomsten uitvastrecht voordezakelijke markt diedekosten vanhetproduct'aansluiting'beterdekken:vooralsnog30procentvandetotale
inkomsten uit diemarkt;
- eenlagereprijs perkubiekemerer bij
eenhoger vasrrecht;
• hetopschonen vandewaterprijs van
verborgen producten endiensten, met:
- ten minste kostendekkende ptijzen
vootalleproducten en diensten;
- enconsumententatieven uitsluitend
voordekleinste aansluiting.
Gelijktijdig zorgen efficiencyverbereringsprogramma's indelidbedrijven ervoor
datdeoperationele kostenworden teruggedrongen.Definanciële ruimtediedaardoor

Mailingactie
Behalvehetopzettenvaneennieuwetarievenstructuur, heeft Hydron
ookandereactiviteitenondernomenomdezakelijkemarkt tebehoudenenwaarmogelijk terugtewinnen.Eenvoorbeeldhiervanisde
mailingactie'Levertuwkoetopprestaties?'vaneindvorigjaar,gericht
opdeveehoudersinhetverzorgingsgebied vanHydronZuid-Holland.
Veelveehoudersindenlandezijndeafgelopenjareneigenbronnen
gaangebruiken voorhunvee,omdatzijhetdrinkwater teduutvondenworden.
ZoookveehouderVanDierenuitStolwijk,diemet70koeienen460
mestkalveten totdemiddelgroten behoort.Eenkalf'verbruikt'zo'n20
literperdag.Hijlietdaaromnegenjaargeledeneeneigenbronslaan
meteenvolumevan3.200kubiekemetetperjaarindehoopdekosten
tedrukken.Hieropterugkijkend: "Hetwotdtjedoordeleverancier
vandebronallemaalmooiervoorgestelddanhetis.Hetonderhoud
kostje veeltijd,enalsikallestoringen dooreenanderhadmoeten
latenoplossen,hadiknietsverdiend".Dieregelmatigestoringenende
hardheidvanhetgrondwaterwarenvoorhemmederedenomover
eenandereoplossingnategaandenken.Daarnaastspeeltdewaterkwaliteiteengroterol.Vooraldekalverenzijnzeergevoeligvoormet
namehetijzergehalte vanhetwater.VanDieren:"Alskoeienhetwater
nietlekkervindendoorteveelijzer,drinkenzehetnietenkrijgje
minder melk.Maaralsmestkalverenteveelijzerbinnenkrijgen,verkleurthetvlees,hetwordtroodinplaatsvanwitendankanikhetniet
meeralskalfsvleesverkopen".Etenendrinkenvanhetveewordtdaaromzeernauwkeurigdoordecomputerperbeestgecontroleerden
gedoseerd(viahetoormerk).VanDierenmeetregelmatigzelfhet ijzergehaltevanhetdtinkwaterendatisgoed.
HetaanbodvanHydronZuid-Holland kwamopeengoedmoment.
ToenVanDierenhoordedathijviaeensubsidieregelingderestwaatde
vandebronkoncompenseren,gecombineerd meteengereduceerd
tatiefvoorhetdrinkwater bijeencontractvoorvierjaaréndegoede
waterkwaliteit,wasdekeussnelgemaakt:debronwerdgesloten,de
pompgingeruit.
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ontstaat, kanwotdengebmiktomdemarktpositie tevetbeteren dan welom klantwensen(zoalsontharding) versneld terealiseren.
Deprincipes vaneenmarktgetichte
tatiefstructuut en kostentransparanrie wordendooralleHydron-lidbedrijven onderschreven.Indeuitvoeringzijn welverschillen,zowelqua fasering alsqua inhoud.
Exogenefactoren liggen hieraan ten grondslag.InZuid-Holland warendedrinkwatertatieven hoogalsgevolgvanhogekosten
vootzuivetingen infrastructuur. Denoodzaaktoteenstelselwijziging werdhier het
eerstgevoeld,redenvoorHydron Zuid-Holland omeralseerstevandeHydron-bedrijvenmeeaandeslaggegaan.Zakelijke klanteninZuid-Holland ktegeninhet nieuwe
stelseldemogelijkheid ovettestappen naar
eenkleinerewatermeter, wanneerzijdegrotemeterniet meernodighadden. Hydron
Midden-Nederland start begin 2003 metde
wijziging vandetatiefsttuctuut van haat
grootstezakelijke klantenenHydronFlevo-

DaatmeeisVanDierendeeersteveehouderdiegebruikheeft gemaakt
vandezemogelijkheid."Maar,"waarschuwthij:"alszeovervierjaar
hetwaterplotselingveelduutdermaken,kandekeusweerheelanders
komen teliggen.MaarnuvindikheteengoeieactievanHydron".

'E(genbronopdeaanhangwagen,opwegnaardesloop'.

landisvoornemensditbegin 2004tedoen.
Tegelijk metdeverhogingvanhetvastrecht
wordt hetkubiekemeter tariefvoordrinkwaterverlaagd:hoemeervastrecht deklant
betaalt,destelagerhetvariabeletarief.
Daardoorisdeoperatiepersaldo budget
neutraal.Perklant kandituiteraard anders
uitpakken,want eenklantdietochzijngroterewatermeter wilbehouden maargeenof
inverhoudingtotdemetercapaciteit weinig
waterafneemt, isduurderuit.

Contracten metde klant:
geen substituten
Doorhetafsluiten van meerjarencontracten wilHydronZuid-Holland deklant
voorlangeretijd aanzichbinden;deandere
Hydron-bedrijven overwegennogofzijdit
instrument inhunsituatie willen inzetten.
Dehoogtevanhetvariabeletariefisniethet
enigewatwordtvastgelegd.Bijzonder is,dat
deklantdebelofte doetdathijgedurendede
contractperiode afziet vansubstituten.
Uiteraard heeft Hydrongeenagentenin
dienstomnalevingtecontroleren,maarwel
wordtaandebelgetrokken als belangrijke
veranderingen indeafname vanwater
geconstateerd worden.Omdattekunnen
signaleren wordreenreferentievolume in
kubiekemetersvastgelegd,gebaseerdopde
afname indeafgelopenjaren.Wanneerde
afgenomen hoeveelheid duidelijk onderde
overeengekomen hoeveelheid water ligt,is
het aandeklantomuitteleggen waardoor
dieverandering wordt veroorzaakt. Hij mag
overigenswelaanwaterbesparing doen,hij
magwateruitdeslootpompen voorlaagwaardige toepassingen, maar hijmaggeen
wateruitdegrond pompen.

Effecten vanhet nieuwe stelsel
Resumerend zetteHydron hetnieuwe
stelselvanverkoopprijzen opomeen
bedrijfseconomisch gezondere verhouding
tekrijgen tussenvasteinkomstenenvaste
uitgaven,deomzetopdezakelijke marktte
behouden ofterugtewinnen,dekosten
transparant temaken,zowelrichting klant
alsoverheid,prijsstijgingen alsgevolgvan
afzetdaling tevoorkomenen overcapaciteit
inhetnetoptermijn terugtedringen.
Nu inZuid-Holland inmiddels ervaring
isopgedaan methetnieuwestelsel,worden
deeersteeffecten zichtbaar,watleiddetotde
vraag:inwelkematezijndegesteldedoelen
gerealiseerd?Conclusieis,datzeker gunstige
effecten zijn bereikt metgenoemde marketinginstrumenten:
• Deverhouding tussen vaste inkomsten
envasteuitgavenopdezakelijke markt
isveranderd,van20:80naar 30:70. Deze
doelstelling isderhalve bereikt;

•

Dereactiesvanuit dezakelijke marktop
denieuwetariefstructuur zijn overwegend positief Welishetbijbrievenen
bezoekenvanbelanggebleken,hetwaaromvandestelselwijziging goeduitte
leggen.Klanten waarderendegrotere
transparantieende keuzemogelijkheid
diezij hebben.Groteklanten diemeer
zoudengaanbetalen vanwegedegrootte
vanhunwatermeter, konden dezedesgewenst omwisselen vooreenkleinere.
Doorhetsluiten vancontracten kunnen
zijhuntotalekostenindehand houden.
Hetgrootsteprobleemdeedzichvoorin
dekleinzakelijke markt, waarhetwaterverbruiknietzohoogis,maar waarde
piekverbruiken tocheengrotewatermeternoodzakelijk maken.Sporrclubs zijn
hiervaneenvoorbeeld:metzijn allen
tegelijk douchen,maardaarna wordt
weinigwater meerverbruikt. Verder
gaathetomkleinebedrijven metgeringeafname, maarweleenpaarbrandhaspels;

• Intotaalzijn eenkleine 12.000klanten
benaderd intweejaar tijd.Bijaldeze
klanten ishetnieuwetariefstelsel ingevoerd.Metzo'n750vooralgroteenmiddelgroteklantenzijn aanvullendecontractenafgesloten. Hiermeeisdeomzet
opdezakelijkemarkt vanHydronZuidHolland voorzo'n30procent zekerder
gesteld;
• Gecombineerd metdeboodschapvan
hetveranderde tariefstelsel isdedoelgroepveehouderij benaderd meteen
'winback'aanbodvoorbezittersvaneen
eigenbron(ziekader).Hierdoor isomzet
bijdezedoelgroepteruggewonnenenin
eenaantalgevallenisdreigend omzetverliesvoorkomen,eentrendbreuk derhalve;
• Hetvastrecht voorconsumenten isinde
afgelopenjaren verhoogd,terwijlhet
variabeledrinkwatertariefinprijsisverlaagd.Hierdoorzijn deopbrengstenper
saldogelijk bleven,maar isdestructuur
vaninkomsten verbeterd;
• Hetwatertariefvoorbedrijven énconsumenten daalde.Hetvariabeletariefging
overdehelelinieinabsolutezinomlaag,
doordatdeverborgen productenen
diensten uitdewaterprijs zijn gehaald.
Daarnaast isdeinflatiecorrectie ophet
drinkwatertariefmaarvooreendeeltoegepast,watdusfeitelijk een tariefsverlagingzowelvoorbedrijfalsvoordeconsument betekent.

Tariefstelling landelijk in de
belangstelling
Detariefstelling iseenonderwerp isdat
meerderewaterbedrijven momenteel bezig

houdt enisdaarom inhetjaarplan 2003 van
VEWINopgenomen.Hydron isvanmening
dathetvanbelangisnategaan,inhoeverre
dewaterleidingsector totgezamenlijke uitgangspunten kankomen.Eengezamenljike
modusoperandibiedtdesectoreensterkere
positiezowelopdemarkt alsindediscussies
overmededinging,maatstafconcurrentie of
tarieftoezicht. «[
Isabel Couwenberg
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Variabele waterprijs
leidttot hogere
efficiëntie
Privatiseringvanwaterleidingendrijvenleidt
nietaltijd totefficiënterwatergebruik,het
variërenvandewaterprijsvaakwel.Totdie
conclusiekomtjasper Dalhuisen inzijnproefschrift 'Theeconomicscrfsustainablewateruse.
Caompansonsandlessonsjrom urbanareas'.
Dalhuisenpromoveerdeopditonderzoekop24
oktoberaandeVrijeUniversiteit inAmsterdam.
Waterbeheer indestad wordtvaak
gekenmerktdooreentechnische benadering,terwijl herbeterbeschouwdkanwordenalseeneconomisch probleem, meent
Dalhuisen.Water wordt immers inzowel
kwalitatiefalskwantitatiefopzichteen
schaarsgoed.Bovendienvormtdeonbeheersbaarheid vansnelveranderende waterstromeneenbedreigingvoor mensenlevens
eneconomische functies. Dalhuisen vergeleekeenaantal praktijkcases inAmsterdam,
Londen,TelAvivenAtheneenbestaande
studiesoverhetgebruikvaneconomische
instrumenten enmaatregelenomwater efficiënter tegebruiken.
Uitdezestudieblijkt dat privatisering
geenduidelijk effect laatzien,terwijl tariefinstrumenten datweldoen.Vaakwotdtvoor
privatiseringgekozenomdat deoverheid
niet voldoendemiddelen heeft omgrote
investeringen tedoen.Hettoepassenvan
prijsinstrumenten heeft meerziningebiedenmethogereinkomens perhoofd vande
bevolking.Hierzijn meermiddelenom
water tebesparendaninontwikkelingsgebieden.Uitdestudieblijktverderdatuitgekiend waterbeheer indewaterketen (waterleidingbedrijven en waterafvalverwerking
samenvoegen bijvoorbeeld) ooktotmeer
efficiëntie kanleiden. C
Voormeerinformatie:(070)3785640(ministerie
vanLNV)0/(071)5133177(prive').
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