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VAN WATER

"Zuiveringsheffing
koppelenaanverbruik
vandrinkwater"
Kostenvandedienstenvanwatermoetenproportioneelzijnaanhetverbruikervan.Dat kandoor
bijvoorbeeld dezuiveringsheffing te koppelenaanhetverbruikvankraanwater.Dat iséénvande
aanbevelingenuithetrapport'Deprijsvanwater',datisopgestelddoordeeconomischeinstituten
LEIenNEL Andereaanbevelingenztjn hetstimulerenvandeontwikkelingvanverzekeringente,gen
overstromingen,hetvindenvaneenbalanstussendekostenvanpreventievemaatregelente^jen
wateroverlastendeschadediedaardoorvermedenwordtenhetnietlangerbeschouwenvaii£[rondwateralseenvnjgoed.Voor^rondwaterzoudendehejfingeu verhoogdmoetenwordeno/concessierechtengeveildkunnenwordenaanprivatepartijen.
Inhetrapport wordtdeprijs vanwater
opverschillende manieren bekeken.Een
splitsingisaangebracht inbetalenvoor
wateren'betalen te^jenwater'.Inheteerste
gevalgaat hetoverconsumptie, afvaltransport,beregening,transport enlandschap.Bij
'betalentegenwater'moetgedacht worden
aanbedreigingen door water.Deze zijn
onderverdeeld inoverstromingen, regenoverlast,natte voeten,droogteenverdrogingIntotaalbehandelt het rapport tien
'waterzaken'.Dezezijn onderworpen aan
eenfinanciële analyse,dieinkaart brengt
hoegrootdefinanciële stromen zijn diemet
hetwatersysteemzijngemoeid.Bijdezeanalyseworden vragenbeantwoord als:Bijwie
wordendekostenneergelegdenhoe?Bij wie
komendeopbrengsten terechtenhoe?Vindenkruissubsidiesplaatstussen verschillendefuncries? Envloeiengeldenuit deomgevinginhet systeem?
Ookiseeninstitutioneleanalyseopde
tien wateritems uitgevoerd.Uitdeanalyse
komteenbeeldvande'spelregels'diede
verdelingvandekostenenbaten bepalen.
Geëvalueerd ishoedieverdelingophet
moment plaatsvindt, inhoeverreze efficiënt
isenofnogeenefficiëntere vorm mogelijk

is.
Kosten waterbeheer 5721 miljoen
euro per jaar
Uitdefinanciële analyseblijkt dat het
totalewaterbeheer (inclusiefdrinkwaterproductie) 5721miljoen europerjaar kost.
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Hierbij zijn weldekosten voorpreventieve
maatregelen (dijken, afvoer van regenwater
enwaterpeilbeheer)gerekend, maargeen
schadenadaadwerkelijke wateroverlast.
Omdat dezeschadepergevalverschilt,is
uitgegaan vaneenschattingvan45tot90
miljoen europerjaar.Dekostenvoorlandschapenrecreatiezijn ookniet bekend, maar
het LEIgaatervanuit datdiekosten alverrekendzijn met anderefuncties. Deoverheidsuitgaven voorwaterrecreatieworden laag
ingeschat.Ookdekostenvandroogte zijn
niet bekend.Omdat delaatsteperiodevan
langdurigedroogteallanggeleden is,aldus
hetLEI.
Uithetonderzoek blijkt datdekosten
vanwater sinds 1985met40procentzijn toegenomen.Dit ligtaandegroeivandekosten
vanwatergebruik.Weliswaarzijn dekosten
vanwaterbeheer, enmetname maatregelen
tegenoverstromingen, inde afgelopen
decennia scherpgedaald,ondermeerdoordatdeDeltawerkenafgesloten werden,maar
het afvalwater vormrnu degrootste kostenpost:40procentvanalleuitgaven inde
watersector.Drinkwater volgtopdetweede
plaatsmet 27procent.Transport (11%),overstromingspreventie (8%)enhet tegengaan
vannattevoeten(8%)zijn ookgrote kostenposten.Overlastdoorteveelofte weinig
neerslagdruktinbeperktemateopde
publiekeenprivatelasten.Hierbij moet
welaangetekend wordendatdekosten van
deafvoer vanregenwater vooreengroot
deelverdisconteerd zijn bij het afvalwatertransport!

Beschikkingsrechten
Deanalysevandespelregelsvoordeverdelingvandebatenenlasten heeft geleid tot
eenaantal conclusiesenaanbevelingen van
LEIenNEL Bijdeanalysevanbetalenvoor
waterblijkt dathet probleemvaakdraait
ronddebeschikkingsrechten diegeldenop
grondwater. Grondwater (vangoedekwaliteit)isschaars;eentesnelleuitputting leidt
totkwaliteitsverslechtering vangrondwatervoorraden.Daarnaast kanondiepe
grondwaterwinning leiden totverdroging.
Het LEIadviseerrommaatregelen te treffen
zodatgrondwater nietmeer beschouwd
wordtalseenvrijgoed.Eeneersteaanbevelingisomdebeschikkingsrechten opgrondwater teeffectueren, door(hogere) heffingen
opgrondwater intestellen,ofdoorconcessiesteveilenaanprivate partijen.

Koppeling
Eentweedeaanbeveling isomdekosten
vandediensten vanwatetproportioneel te
latenzijn aanhetgebruik.Eenoptieisom
dezuiveringsheffing tekoppelen aan het
verbruik vankraanwater. Opdit moment
bestaandekosten voorwaterzuivering voor
hetgrootstedeeluiteenvasttarief HetLEI
steltdatkoppelingaanwaterverbruik hogeremarginalekostenvanhet afvalwatertransport viahetrioolimpliceertendaarmee
aanzettoteenzuinigergebruik vanwater
voor afvaltransport.
Uitdeanalysevan'betalen tegen water'
blijken vaaktweeproblemen tespelen.Het
eersteprobleem ishetvindenvaneen efficiënt niveau omschadeaftewenden,een
optimale investeringinpreventieve maatregelen.Het tweedeprobleemishet vinden
vaneenjuisteverdelingvandezekosten,
samen metdekosten vaneventueleschade
bij daadwerkelijke wateroverlast, overde
verschillendeactoren.Voorhet eerste
probleemgeeft hetminimaliseren vande
preventieve kosten énvandekosten vanverwachterestschadeeenrichtlijn. Voorhet
tweedeprobleemgeldtdatdekostenvan
schadehetbest neergelegd kunnen worden
bijdegenen dieschadebeperkend gedrag
uitlokken.Maaroverwegingen vanrechtvaardigheid spelenookeenrol:kosten moet
nietzondermeerneergelegdwordenbijpersonen dienietverantwoordelijk zijnvoorde
afwegingen dietotdekosten hebbengeleid.
Dekostenvanwaterkeringkunnen het
bestverdeeldwordendoortekijkennaar het
economisch belangdat iemand bijdemaatregelen heeft. Omdekosten vaneenoverstroming teverdelen beveelthet LEIaaneen

verzekeringtegendezekosten te stimuleren.
Zolangverzekeringnietmogelijk is,zalde
schadebijdegemeenschap terechtkomen.
Alsbinnen deprivatesectorgeen mogelijkheidtotherverzekeringwordtgevonden,
moetdeoverheidzelfals herverzekeraar
optreden.Ookdekostenvoorwaterpeilbeheermoeten neergelegdwordenbijdegenen dieprofiteren vaneenbepaald waterpeil.Datleidt toteentariefwaarbij de
kostenvooreenpeilverlaging worden verdeeldoverdegenendiedaarvan profiteren.
Indeberekeningvandezekosten moetook
rekeningwordengehouden met uitgaven
voordijkverhoging dieoptermijn door
inklinkingnoodzakelijk zijn.

66$6miljoen euro in 2015
Voordetoekomst verwachthetLEI,bij
ongewijzigd beleid,datdetotalekostenvan
allehiergenoemde watergerelateerdeactiviteitenzullen stijgen tot6636miljoen euro in
2015.Dezekostenstijgingen komenvooreen
grootgedeeltevoorrekeningvoorhet afvalwatertransport endeverdrogingsbestrijding.Dekostenvoor verdrogingsbesrrijding
leiden weertoteenstijging voordedrinkwaterproductie.
AlshetRijkeenaantal maatregelen
neemt tegenoverstromingen en wateroverlast,zoalsversterkingvandekusr,verruimingvanrivierenenverhogingvan rivierdijken eneenverhogingvan
IJsselmeerdijken, stijgen dekosten aanzienlijk.Daarnaast wordt rekening gehouden
mereeninvesteringinregionale watersystemenomextta neerslagtekunnen verwerken.Dekosten voorpreventievanregenoverlasrsrijgen verdervanwegede
afkoppeling vanverhardoppervlakvanher
riool.Datbetekent datdetotalekosten van
waterbeheer bijna verdrievoudigen ten
opzichtevan 2000,zowelaandekantvan
watergebruik alsaan waterbeheer.
Alsdezekostenopdezelfde wijzealsin
hetjaar 2000wordenverdeeld,krijgen alle
actoren (landbouw,industrie,overheden,
huishoudensenoverige)temakenmeteen
substantiëleverhogingvandelasten.Vooral
departiculierehuishoudens krijgen te
makenmetdezeverhoging.Delastenstijgingvoordeoverheid isrelatiefbeperkt.
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Probleemloze
proefinundantie

tweevermoedeneenlagere kwaliteit
dootdetoenamevanrietgras.
Deproefwordt ditjaar envolgendjaar
voortgezetmet nogtweeinundanties. f
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Hettijdelijk onderwaterzettenvandeBloksleatpoldcr,eennatuurreservaataandezuidkant
vanlietSneekermeer,levertvoorzowelde
natuuralsdelandbouwweinigproblemenop.
Datblijkt uiteenrapportagedieisopgesteldin
opdrachtvandeprovincieFryslón,Wetterskip
Marne-MiddelseeenWetterskipFrysldu.
Inhetkadetvanhetprovinciaal waterhuishoudingsplan enhetIntegraal waterbeheersplanvendeFriesewaterschappen staat
tijdelijke bergingvanboezemwatet bijeen
piekbelasting volopinde belangstelling.
Daarom worden indeBloksleatpolder dtie
ptoefmundanties uitgevoerd,waarvande
eersteisuitgevoetdvan31januari tot
21 febtuati vorigjaar. Tijdens ennadeinundantiezijn veelgegevensvergaard,die nu
zijn verwerkt ineen(eerste)rapport.Devolgendeconclusies worden getrokken:
polderpeilengrondwaterpeil bereikenna
het leegpompenvrijsnelhetoudeniveau;
inlaatvanboezemwatet leiddetoteen
beperkteslibafzet eninlaarvan sroffen.
Het isnognietduidelijk hoedewaterkwaliteit inhetgebied hierdoor beïnvloed wordt;
veranderingen indevegetatieende
vogelstand warengering.Depolder
vormdevlaknadeinundatie enkele
dageneenaantrekkelijke pleisterplaats
voorwatervogels;
- deervaringen vanachrvandenegen
pachterswarenoverhetalgemeenpositief Demeesten merkten weinigverschil
tussenvoorofnadeproef Eénpachter
noemdeeenlageregrasopbrengst en

Limburgse gemeenten
krijgen bijdrage
afkoppeling
GemeenteninLimburg komenvanafnuinaanmerkingvooreenjmancté'lebijdragevoorhet
afkoppelen vanregenwatervanverhardoppervlak.MetdetegemoetkomingwillenhetZuiveringschapLimburg,ProvincieLimbrugende
waterschappenRoerenOvermaasenPee!en
Maasvallei bereikendatmeerregenwaterwordt
afgekoppeld.Deajkoppelprojecten moeteneen
mimmumoppervlakvan2500vierkantemeter
omvatten.
Deverantwoordelijkheid voor afkoppelen
ligtineersteinstantiebijgemeenten.Maar
ookvoorwaterbeheerders iseen duidelijke
taakweggelegd.Hetuniekevanderegeling
inLimburgisdatzowelwatetkwaliteits-en
watetkwantiteitsbeheerders alsdeprovincie
gezamenlijk hetafkoppelen stimuleren.
Voorherafkoppelen isde'Stimuleringsregelingafkoppelen bestaand verhard oppervlak2002Zuiveringschap Limburg'vastgesteld.Hetzuiveringschap stelt 1,80europer
vierkantemeter subsidiebeschikbaar, netals
deProvincieLimburg.Intotaalsteltdeprovincie544.500eurobeschikbaar.Bekeken
wordtofdekwantiteitswaterschappen in
individuelegevalleneenbijdrage kunnen
leveren, f

Wadi'szijnéinmanieromregenwateraftekoppelen.
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