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ALTERNATIEF PLAN LEIDT WÉL TOT M I N D E R KOSTEN E N
MEER VOORDELEN VOOR H E T M I L I E U

deauteurseenandereconstructievoor.
Onderdenoemer 'Duurzaam water'willenzijondermeerdevolgende maatregelen
nemen:
• Dekostenvandewaterketen worden
slechtsvariabelinrekeninggebrachtvoor
zoverzegerelateerdzijn aanhetdrinkwaterverbruik.Opkortetermijn zoueenveel
lagervariabeltariefinrekeningmoeten
wordengebrachtdanoplange termijn.
Hetdrinkwatertariefzounooithoger
moetenliggendandekostprijsvanhet
goedkoopstealternatievewatersysteem;
• Tariefdifferentiatie wordtingevoerd naar
verbruikers metverschillende afname.
Volgensdeauteursleidt 'Duurzaam
water'toteenhogerwelvaartsniveau danhet
bredewaterspoorenzouuitvoeringervan
bovendien beteruitvallenvoorhetmilieu.Zij
pleitendaaromdanookvoorinvoeringvan
ditplaninplaatsvanhetbredewaterspoor.

Invoering breed
waterspoor leidt tot
welvaartsverliezen
Deinvoeringvanhetbredewaterspoor,waarbijallekostenvanhetdrinkwater,derioleringende
a^alwaterzuiverirtggecombineerdworden,leidttoteendusdanig f1003 drinkwatertariefdatburgers
te'veeldrinkwaterzullengaan besparen.Hierdoorbetaaltdeklantnietmeermeeaancollectieve
voorzieningenzoalsriolering.DatzeggenalthansdrieonderzoekersineenartikelinhetbladOpenbareUitgaven.Zijpresenteren inhetzelfdeartikeleenplan metdetitel 'Duurzaamwater',datvolgenshenophetgebiedvanmilieuenfmanciè'u beterpresteertdanhetbredewaterspoor.
Deauteurszijn R.AalbersenE.Dijkgraafvan hetOnderzoekCentrum FinancieelEconomischBeleid(OCFEB)vande
ErasmusUniversiteit inRotterdam enN.
VersteegvanDHVWater.Zijgaanervanuit
datdeinvoeringvanhetbredewaterspoor
leidt toteenverdubbeling vanhet tariefvoor
drinkwater totbovendezesguldenper
kubiekemeter.Voorconsumentenzoudat
eenprikkelkunnen zijn omovertestappen
opalternatieve watersystemen,met gebruik
vanregen-en'grijs' water.
Doordat rioleringsstelselsen afvalwaterzuiveringinhetbredewaterspoor worden
betaalduitdedrinkwatertarieven, betekent
elke'vluchtende'consument automatisch
ookéénbetalerminder voordezecollectieve
voorzieningen.Dezezullendanookveelverliesgaanopleveren,zoisderedenering.Om
hetweglopenvanconsumenten tegentegaan
zoudendetarievenvandrinkwater nooit
meermogenbedragendandekostenvanhet
goedkoopstealternatieve watersysteem.
Hoewelhetbredewaterspoorookisopgezetommilieuschadetegentegaan,zaldatin
depraktijk anderslopen,menendeauteurs.
Wantdeconsumentzalwélopwatergaan
besparen,maarzalgeenmaatregelen nemen
omverderevervuilingtevoorkomen.Dat
betekentdatmisschienminder afvalwater
ontstaat,maardatdeconcentratieverontreinigendestoffen inhetafvalwater aanzienlijk
hogerzalliggen.Denetto milieuverontreinigingblijft hierdoor hetzelfde.
Deauteurspleitenvooreensysteemwaarbijdeconsumentwordtafgerekend opdekostendiehijofzijdaadwerkelijk maakt,zowel
quawaterverbruikalsquakostenvoorafvalH20
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waterzuiveringeneventuelemilieukosten.
Hoewelhetbredewaterspooreenverbetering
istenopzichtevandehuidigesituatie,stellen

Voormeerinformatie:ElbertDijkgraaf
(010]40825510. f

Besdsboomvoorhetcorrectetariefvanwateropdelangetermijn.
Vertoog het variabel tarief tot aan de gemiddelde kosten van het drinkwaterbedrijf

Verhoog het tarief met de kosten die gepaard gaan met de inkoop van duurzame energie

Levert het waterleidingbedrijf alleen drinkwater dat is bereid urt oppervlaktewater?
Nee
Overschrijdt de vraag naar drinkwater bij deze prjsstelliig de normen voor de grondwaterwinning?
Ja
Verhoog het tarief (door middel van de grondwaterbelasting) net zolang totdat de normen voor
grondwaterwirring riet meer worden overschreden

Is het tarief nu hoger dan de kosten voor de levering van oppervlaktewater?
Nee

I Ja

J_

J_

Gebruik grondwater

Stel het tarief op de kosten
van oppervlaktewater
Gebruik een mix van grond- en
oppervlaktewater

Wordt afvalwater afgevoerd via een
gescheiden rioolstelsel?
Nee I Ja

x

Verreken de kosten van riolering
en afvalwaterzuivering niet
via het drinkwatertarief,
maar via een verdeelsleutel

Verreken de met de afname van
drinkwater verbonden kosten
van riolering en afvalwaterzuivering
via het drinkwatertarief

Is het drinkwatertarief dusdanig
hoog dat alternatieve systemen
g e b r i l d gaan worden?
Nee
Het tarief is optimaal

Ja
Verlaag het drinkwaterarief
tot de kostprijs van het
goedkoopste alternatieve
systeem

