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(m-LCA),eenmethodediedoorKiwaisaangepast voorgebruik indewaterwereld.In
1997 bedroegdemilieubelastingsindex 26,%,
nu 25.Oorzakenvandezedalingzijn deverminderingvanhetenergieverbruik, detoenamevan hetgebruikvanduurzame energie
endedalinginhetgebruik vanchemicaliën
bijdewaterzuivering. Watetleidingbedrijven leverenookeenpositieve bijdtage
aanhetmilieudoorhetbeheervan natuurgebieden waarwaterwordtgewonnen of
gebiedendienaastwaterwingebieden liggen.Dewaterleidingbedrijven beherenin
totaal 15.000hectarenatuurgebied, waarmee
zedeoptweenagrootste natuurbeheerder
vanNederlandzijn,naStaatsbosbeheer en
deStichting Natuurmonumenten.

Tweedebenchmark
geeftwederom positief
beeld waterbedrijven
Detweedebedrijfsvergelijking vandewaterbedrijven,geïnitieerddoordeVEWINenuitgevoerddoor
Accenture,geejtopnieuweenpositie/beeldvandeNederlandsedrinkwatersector.Dewaterkwaliteit
isgoed.Deklantenwaarderendedienstverleningvandewaterbedrijvenmetteny,6,demilieubelastingdaaldeendekostenstegenmetvijfprocent, minderàandetotaleinflatie tussen15)97e n l999(de
jarenwaaropdecijfersvandeeersteendetweedebenchmarkgebaseerdzijn}.Aanhetonderzoek
werkten 15bedrijvenmee, diecirca90procentvandeaansluitingenbedienen.Tochblij/truimte
bestaanvoorverbeteringen.Bovendienwil deoverheid,ondanksdegrotevrijwilligemedewerking
vandewaterbedrijven, indetoekomsteen verplichtebenchmarkinstellen.

Financiën

Debedrijven dieniethebbendeelgenomen aandebenchmarkzijn Hydron ZuidHolland,deTilburgsche Waterleidingmaatschappij,Nutsbedrijf Amstelland,
NutsbedrijfMaastricht, Bronwaterleiding
DoornenDeltaNutsbedrijven. Delaatste
tweebedrijven zijn geenlidvandeVEWIN;
deeerstedriehaddenverschillende redenen
omnietdeeltenemen.Ondanksde afwezigheidvandezebedrijven inde benchmark
vindtdirecteurCalsvandeVEWINdatde
benchmarkeengoedbeeldgeeft vande
waterleidingsector inNederland.

Dezeisbepaalddooreenenquête tehouden
onderongeveer6000kleinverbruikers die
recentelijk contact hebbengehadmet het
waterbedrijf Ookhier isgeensigificant verschilinhetgemiddelde tezien:in15)517was
hetrapportcijfer 7,7, nu7,6. Op individueel
niveau isweleenaantalverschillen tezien:
NuonFriesland,Nuon GelderlandenWaterbedrijfGroningenscorenminder danin
1997. Dezeverslechtering is waarschijnlijk
toeteschrijven aandeinvoeringvaneen
nieuwklanteninformatiesysteem, dat nog
metkinderziekten kampt.

Waterkwaliteit

Milieubelasting

Debedrijfsvergelijking brengt eenaantalverschillende facetten vandewatetleidingbedrijveninbeeld.Als eerstewordt
dewaterkwaliteit inhetrapport genoemd.
Hietuitblijkt, netalsbij devorigebenchmark,datdewaterkwaliteit hoger isdan vereistalsgekeken wordtnaardenormen inhet
Waterleidingbesluit. Dezegaat uitvan60
indexpunten. DeVEWINgaatinhaareigen
aanbevelingen uitvaneengetalvan 76,2
punten.Hetgemiddelde dtinkwatetbedrijf
produceertechtetdrinkwater meteenkwaliteitvan97,2punten (in1997wasdat5)6,5
punten),ruim bovendevereistekwaliteit.
WaterleidingMaatschappij Drenthescoott
hierhethoogstmet5)5),5)punten,WaterleidingbedrijfEuropoort scoorthetlaagst
met 8(5,9punten. Groteverschillenmetde
vorigebenchmarkblijven achterwege.

Demilieubelasting vande gezamenlijke
watetbedrijven daalde.Dezewordt uitgedrukt ineengetal,datwotdt samengesteld
viademilieugerichte levenscyclusanalyse

Dienstverlening
Ookdedienstverleningvande bedrijven
naardeklanten isonderdeloepgenomen.
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Hetlaatstecriterium waaropdewaterbedrijven metelkaarzijnvergeleken,zijn de
financiën enefficiency. Hierkomende
grootsteverschillen voor.Zorekent het
goedkoopstebedtijf, Waterleidingbedrijf
Groningen,fl. 1,99perkubiekemeter watet,
terwijl hetduurstebedrijf, Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland, voordezelfde hoeveelheid
drinkwater fl.3,93rekent.Dezeverschillen
zijn zoalsbekendteverklarendoorhet type
ruwwatetdatgebruikt wordtvoordeproductie.Ookdepersoneelsintensiteit is debet
aandetariefsverschillen; dezeverschilt aanzienlijkperbedrijf OverigensisdeVEWIN
voornemens eentoetsteontwikkelen omde
efficiëntie vandeinzetvanpersoneel teontwikkelen:opditmoment ishetmeten hiervanniet mogelijk.
Eenderdefactor ishetsolvabiliteitsstrevenvandebedrijven.Dewaterbedrijven hebbenverschillendesoortenaandeelhouders en
gaanookverschillend ommet dividend,
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winstuitkeringen ensolvabiliteit.Datverschilkomttotuitdrukking indevermogenskosten.Delaatstefactor isdeklantgrootte:
hetaantalafgeleverde kubiekemeterswater
peraansluiting.Bijbedrijvenmetgroteklantenzijn dekostenperaansluiting lagerdan
bijeenbedrijfmetveelkleineklanten.

butievanwaterendooreen verminderde
afzet:devastekostenmoetenvetrekend wordenovereenkleinerehoeveelheid water.
Ookhetvastrecht verschilt aanzienlijk
perbedrijf WaterbedrijfGroningenis
opnieuwdegoedkoopstemeteentariefvan
323 guldenperaansluiting,PWNdeduurste
met530guldenperaansluiting.Degemiddeldekostenbedragen452gulden peraansluiting.Dezeverschillenliggen opnieuw
vooralaanhetgebruikte ruwwater (grondofoppervlaktewater).Bovendien heeftPWN
denieuwezuiveringsfabriek Heemskerk
latenbouwen,wateenverklaringkan zijn
voorhethogevastrecht.

Tarief
Hetgemiddelde tariefvooreen kubieke
meterdrinkwater inNederland bedraagtfl.
2,96.Tijdens devotigebenchmark washet
gemiddelde tarieffl.1,69,eenstijging van27
centoftienprocent.Dezestijging wordtveroorzaaktdoorstijgende kostenvandedistri-

"Tarieftoezicht overbodig"
DeVEWINvindtdatderesultaten van
debenchmark latenziendathet invoeren
vaneenlandelijk tarieftoezicht overbodigis.
Dewajerbedrijven blijven voorstander van
roezichtdoor lagereoverheden,waarbijde
benchmark alssturingsmiddel wordt
gebruikt.DeVEWINheeft geen problemen
met hetinstellenvaneenverplichte benchmark,diedoordeoverheidwordt uitgevoerd.Ofdegeplandedatum van2003 voor
eenverplichte benchmark wordtgehaald,
betwijfelt directeurCals.Alsdezedatum
nietgehaaldwordt,laatdeVEWINzelfweer
eenbenchmarkuitvoeren.C

VERSLAG

N V A - S Y M P O S I U M OVER F I N A N C I E R I N G VAN D E WATERKETEN

Naaréén gemeentelijke
afvalwaterheffing?
DeVerenigingvanNederlandseGemeenten(VNGjendeUnievanWaterschappen kwamentijdens
eendoordeNVAgeorganiseerdsymposiumoverdejinanaering vandewarerketenop1 novemberin
Zwollenietechtdichtertotelkaar.DeVNGisvoorstandervanéén.gemeentelijke(a/valjwaterhejing.DeUnievoeltdaarnietsvoor.Zezietdaarinjuist eenversnipperingvanheffingenenijvert
daaromvooraleenzuiveringsheffing waarinallekostenverhaaldwordendiespecifiekbetrekking
hebbenopdezuiveringvanhetwater,eenwarerschapshejjingdusinclusiefrioolrecht.
Dekostenvanhetpassievewaterkwaliteitsbeheerenlaterookdeverwerkingvanhemelwaterviaderioolwaterzuiveringsinstallaties
zoudenwatdeUniebetreft viaeennieuwe
watersysteemheffing geïndmoetengaanworden.Dehuidigezuiveringsheffing vande
watetschappenkandanmetwellichtzo'n40
procentdalen,aldusHeimanHavekesvande
Unie.Volgenshempastditvoorstelbinnende
EuropeseKaderrichtlijn Waterengeeftheteen
aanzettotafkoppelen vande regenwaterafvoer.
DeVNGwilanaloogmetde afvalstoffenheffing eninhetverlengdevandeexperimentenmethet'smalle'en'btede'waterspooréén
(afval)waterheffing voorzoweldeinzamelingen
hettransportvanafvalwater alsdetoekomstige
hemelwatetsystemenenIBA's.Woordvoerder
EriktenElshofmaakteinZwolleduidelijkdat
deVNGnoggeendefinitiefstandpuntingenomenheeftoverdeheffingsgrondslag. "Moetde
heffing vooraleenprikkelvormenomhet
gedragaantepassenofkijkenweuitsluitend
naarhetveroorzakenvandekosten?".

Hemelwaterwet
RobvandeVeldevandegemeente Hengelokonweiniggoedewoorden vindenvoor

het'smalle'danwel'brede'waterspoor. Hij
noemdedezeinitiatieven vooralonduidelijk.
"Iksnapnietsmeervanalle waterrekeningendieiknu vanverschillende partijen
krijg".VandeVeldesteldeietsheelanders
voor:eenhemelwaterwet, eenwatgroot
woord vooreenpaarartikelen indeWet
milieubeheer.Deze'wet'zouuitvijfpunten
moeten bestaan:vootkom verontreiniging
vanwater,probeer teinfiltreren opheteigen
perceel,biedthetoverschot bovengronds
aan,degemeentezorgtvooreengoede afvoer
enlegtde'lozer'eenhemelwaterheffmg op.
PeterOosterlingvanhet HoogheemraadschapUitwaterendeSluizeninHollands
Noorderkwartier zeiwelvoorstander teblijvenvanmetnameeen'breed'waterspoor.Hij
vondhetweltreurigdatslechtseenenkele
gemeentemomenteeleenexperiment met
hetwaterspoor uitvoert."Bovendienworden
tijdensdezeexperimentengeenextrakosten
doorberekendaanmensendieeenmeerdan
gemiddeldwaterverbruik hebben".Afkoppelenzorgtvoordikkerwater,waardewaterschappenbetermeekunnen werken.Minder
afvoer betekentverderkleinerezuiveringsin-

stallaties.IBA'sbiedenwatOosterling betreft
tegenwoordigeenhoogwaardigezuivering
methun rendementvan85tot90procent.De
waterschappenmoetenheneenlagerezuiveringsbijdrage opleggen.Ookkunnenzijeen
lagerrioolrechtopgelegd krijgen.
Oosterlingpleitteerverdervooromdeverantwoordelijkheid voorhetbeheeroverrioleringswerken,IBA'senzuiveringstechnische
werkeninhandenvanoverhedentehouden.
Alleendankunnenzijnamelijk belastingaanslagenblijven opleggen."Een (afval)waterketenbedrijfmoetdaaromnooithelemaallos
komentestaanvangemeenteofwaterschap".
HermanHavekesvandeUnieverbaasde
zichoverdeinhetalgemeenweinigpositievewoordenoverhetwaterspoor."Het lijkt
alsofalleendewaterschappenernogachter
staan.Dewaterleidingbedrijven voelener
nietsvoor".Hijmaakteduidelijk dateen
waterschapsheffing altijd blijft bestaan,al
washetalleenmaarvoordekostenvan bijvoorbeeldde waterkeringen.
Devraagofderolvandegemeenteop
watergebiedgroter wordtbleeftotaan het
eind vandebijeenkomst onbeantwoord.De
deelnemers aanhetsymposium vroegenzich
bijvoorbeeld afofgemeenten meergaan
doenaanafkoppelen vanregenwaterals
inwonersenbedrijven aandegemeenteeen
(afval)waterheffmg moetenbetalen, f

Digitale foto's
Alsufoto'sdigitaalwiltdoorsturennaarde
redactie,neemdaneerstcontactop.Deresolutievandefoto'smoetnamelijkminimaal300
dpibedragenopdewaregrootteinhettijdschrift.Foto'sdoorsturenmeteenlagereresolutieheeftgeenzin.Debeeldschermresolutie
vanfoto'sbedraagtmeestalslechts72dpi.
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