Het is iets anders, mag dat?
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Voordracht uit de 49e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Niet alleen drinkwater?!', gehouden op 10januari 1997 aan de TU Delft.

Inleiding
De titel 'Het is iets anders, mag dat?' roept
bij sommigen wellicht herinneringen op
aan de act van Wim Sonneveld waarbij een
klant voor het loket van een postkantoor
vraagt om een postzegel van een kwartje.
De loketbediende probeert vervolgens de
klant van alles te verkopen behalve de
gevraagde postzegel van een kwartje.
Teneinde raad roept de klant de chef van
het postkantoor erbij die aan de bediende
vraagt of het waar is wat die meneer allemaal zegt. Ja, antwoordt de bediende om

Samenvatting
Waar de vraag 'het is iets meer, mag dat?' steeds vaker met 'nee' beantwoord dreigt
te worden, wordt de vraag om iets anders actueler. Niet alleen zoeken waterleidingbedrijven naar mogelijkheden om andere producten dan drinkwater te leveren, ook
de klant krijgt meer belangstelling voor water op maat. Drinkwater alleen nog uit de
fles? Voor ieder gebruik een andere kwaliteit? Waar liggen de mogelijkheden en de
grenzen. Hoe kijkt de rijksoverheid aan tegen aspecten als volksgezondheid, milieurendement, financiering en haar eigen rol bij de watervoorziening? Wat moet wel en
wat hoeft niet geregeld te worden?
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vervolgens op de vraag en waarom doe je
dat allemaal Pieterse te antwoorden: die
meneer is kapper en als ik bij hem kom
om mijn haar te laten knippen vraagt hij
altijd lotionnetje?, snor bijknippen? enz.
Twee voorbeelden waarbij de klant 'iets
anders' niet accepteert. Wanneer deze
voorbeelden representatief zijn is het
antwoord op de vraag in de titel van dit
artikel nee. Zo eenvoudig ligt het echter
niet. Veranderingen komen veelal niet
voort uit de wens van een meerderheid,
maar door activiteiten van enkelingen,
kleine groepen 'dwarsliggers' of personen
die verder vooruit denken dan de doorsnee
mens. Niet voor niets leeft het gevoel dat
reclame en marketing als het ware hun
eigen markt creëren. Duidelijk is echter dat
een gecreëerde markt alleen stand houdt
wanneer de consument een blijvende
meerwaarde ervaart van het nieuwe.
Wanneer de levering via leidingen van
'ander' water dan drinkwater wordt
beschouwd, moeten we ons niet te gemakkelijk laten leiden door het argument de
drinkwatervoorziening in Nederland is
goed en de klanten willen niets anders.
Wel is van belang na te gaan of de mogelijke levering van 'ander' water een duurzame activiteit kan zijn en niet een voorbijgaande modegril.

Industriewater
Levering van regenwater aan huishoudens,
voor toiletspoeling,tuin en...
Levering van halfgezuiverd oppervlaktewater
voor toiletspoeling,tuin en...
Levering van gebruikt hoogwaardig
industriewater voor laagwaardige toepassingen bij andere bedrijven
Toepassingen van gezuiverd afvalwater
Delevering vanwarm tapwater aan huishoudens

Er is een aantal redenen om nu na te
denken over de levering van andere watersoorten via leidingen.
Een procedurele reden is dat momenteel
wordt nagedacht over een nieuwe
Waterleidingwet die over circa twee jaar als
ontwerp-wet bij het parlement zal worden
ingediend. Als eriets moet worden geregeld
voor 'ander' water is de algehele herziening
van de Waterleidingwet daarvoor een goed
moment. Uiteraard kan bij de herziening
van de wet ook worden besloten de nieuwe
wetuitsluitend te richten op de drinkwatervoorziening. De keuze moet echter wel
worden voorbereid en het is debedoeling dat
de nieuwe wet weer een aantal jaren meegaat zonder fundamentele veranderingen.
Daarnaast kan de introductie van 'ander'
water bijdragen aan een integraler waterbeheer en daarmee is 'ander' water één van
de aspecten in de ontwikkeling naar een
duurzame samenleving.
Tenslotte is de discussie over de afbakening
tussen overheidsactiviteiten en marktactiviteiten een reden om na te denken
over de activiteiten van waterleidingbedrijven op de vrije markt voor 'ander'
water. Het gaat daarbij om de positie van
gebonden klanten en eventuele oneerlijke
concurrentie met particuliere ondernemers.
De ontwikkelingen die van invloed zijn op
de keuzes die gemaakt moeten worden bij
formulering van de nieuwe wet zullen
hierna worden geschetst, omdat deze
keuzes medebepalend zijn voor de plaats
van 'ander' water in de nieuwe wet.
Voorafgaand hieraan zal de stand van
zaken bij het project algehele herziening
Waterleidingwet worden aangegeven.
Uitgangspunt bij de herziening van de wet

is dat het huidige voorzieningenniveau
(kwaliteit/kwantiteit) tenminste wordt
gewaarborgd vanuit de visie dat het
huidige goede niveau van de watervoorziening niet kan worden gehandhaafd
door ontwikkelingen te negeren, maar
hierop te spelen en te anticiperen.
Herziening van de Waterleidingwet
De huidige Waterleidingwet is verouderd
en moet op tal van punten worden aangepast. De keuze tussen vele afzonderlijke
wetswijzigingen of een algehele herziening
van de wet is in het voordeel van een
algehele herziening uitgevallen. In het
Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening (Beleidsplan DIV), deel 3:
kabinetsstandpunt, is aangekondigd dat
het kabinet het initiatief zal nemen tot
vervanging van de Waterleidingwet door
een nieuwe regeling voor de drinkwatervoorziening (kamerstukken II 1995/1996,
23 168,nr. 4).
Open communicatie
Om te komen tot een nieuwe Waterleidingwet is gekozen voor een open aanpak.
In februari 1996 is het project herziening
Waterleidingwet gestart met een brede
informatieronde langs alle betrokken
organisaties. Deze ronde heeft geresulteerd
in drie workshops in de tweede helft van
juni 1996 (zie onder scenariostudie).
Belanghebbenden worden op de hoogte
gehouden door de nieuwsbrief Algehele
Herziening Waterleidingwet.
Ook worden regelmatig mededelingen
gedaan in relevante publicaties.
Scenariostudie
Op 18,21 en 27 juni 1996 zijn drie workshops gehouden over de volgende onderwerpen:
1. Marktwerking en privatisering
2. Planvorming
3. Taken en taakverdeling
Het projectteam voor de herziening van de
Waterleidingwet heeft de resultaten van
de workshops verzameld en uitgewerkt in
de beschrijving van een aantal scenario's/
toekomstbeelden voor de watervoorziening
in Nederland in 2010-2015. Aan de hand
van deze scenario's en van het overgangs-
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traject om van de huidige situatie te komen
tot het geschetste toekomstbeeld, zal
worden nagegaan welke wetgeving voor
de watervoorziening correspondeert met
de verschillende toekomstbeelden.
Het streven naar duurzaamheid en integraal
waterbeheer, zoals neergelegd in de NMP's
en de Derde Nota Waterhuishouding zijn
vooral leidraad geweest bij het opstellen
van de scenario's.
Na breed overleg met betrokkenen
(VEWIN, bedrijfsleven, ministeries, VNG
en IPO) zijn drie scenario's geselecteerd,
die nader zullen worden uitgewerkt.
1. De toekomstige watervoorziening heeft
een tweeledig karakter: de drinkwatervoorziening voor huishoudens en de
kleinzakelijke sector blijft een overheidsmonopolie en alle overige watervoorziening
wordt aan de markt overgelaten.
De volgende scenario's gaan er vanuit dat
de gehele watervoorziening via leidingen
een overheidsmonopolie is. Deze scenario's
verschillen in de wijze waarop een doelmatige watervoorziening wordt gerealiseerd.
2. Doelmatigheid wordt bereikt door de
uitvoering zoveel mogelijk uit te besteden.
3. Doelmatigheid wordt bereikt door een
regulator met vergaande bevoegdheden.
Van elk scenario zullen twee varianten
worden beschouwd, een waarbij de watervoorziening als zodanig wordt beschouwd
en een waarbij via samenwerking met
betrokkenen integratie in de waterketen
(watervoorziening, riolering en afvalwaterbehandeling) wordt gerealiseerd.
De scenario's zullen worden uitgewerkt op
basis van de volgende vragen:
1. Aan welke voorwaarden (technische,
economische, bestuurlijke en juridische)
moet worden voldaan voor de realisering
van het scenario.
2. Welke zijn de voor- en nadelen en risico's vanuit de doelstelling uit het Beleidsplan DIV (deel 3, het kabinetsstandpunt)
par. 2.1:'een duurzame veiligstelling van
de openbare watervoorziening, ten dienste
van de gezondheid, het welzijn en de
welvaart van de samenleving. Dit houdt in
dat wordt gestreefd naar een optimale
waarborging van de kwaliteit en de continuïteit van de levering van water, op een
wijze die past binnen de randvoorwaarden
van een duurzame ontwikkeling van onze
samenleving en tegen maatschappelijk
aanvaardbare kosten.'
Naast toekomstvisies zullen in de studie
ook de ervaringen met de huidige
watervoorziening en knelpunten daarin
worden geïnventariseerd, zodat het mogelijk
wordt vast te stellen in hoeverre bestaande
knelpunten in de verschillende scenario's
worden opgelost en wat de consequenties
zijn van de scenario's voor de sterke
punten van de huidige watervoorziening.
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Twijnstra en Gudde in samenwerking met
Kiwa zullen de scenariostudie uitvoeren.
De onderzoekers zullen terzijde worden
gestaan door drie panels van deskundigen
voor de clusters:
1. Kwaliteit
2. Kwantiteit en planning
3. Organisatie en kosten.
Tijdpad
De opdracht voor de scenariostudie is
geformuleerd en de studie is onlangs
begonnen en zal medio april 1997 zijn
voltooid. De resultaten zullen worden
besproken met de betrokken maatschappelijke actoren, waarna een hoofdlijnennotitie
wordt opgesteld aan de hand waarvan een
ontwerp herziene Waterleidingwet zal
worden geformuleerd. Deze hoofdlijnennotitie zal naar verwachting medio juli
1997 worden afgerond en door het kabinet
worden vastgesteld. Wellicht ten overvloede
wordt opgemerkt dat voor het opstellen van
de hoofdlijnennotitie niet noodzakelijkerwijs één van de toekomstbeelden uit de
scenariostudie moet worden gekozen.
Het is zelfs waarschijnlijker dat geen van
de geschetste toekomstbeelden als richtinggevend voor de hoofdlijnennotitie wordt
gekozen, omdat alle toekomstbeelden in
zekere mate extreem zijn gekozen om
verschillen zo goed mogelijk zichtbaar te
maken.
Ontwikkelingen
Schaalvergroting
In z'n algemeenheid is de (drinkwater-

voorziening in Nederland, ook vergeleken
met andere EU-lidstaten,van een uitstekend
niveau. Er zijn echter redenen om de
toereikendheid van de huidige structuur
voor de toekomst nader te beschouwen.
- De reorganisaties in de waterleidingsector hebben geleid tot een afname van
het aantal bedrijven van ruim 300 rond
1950, naar circa 130 rond 1975, minder
dan 30 nu en wellicht minder dan 10 na
het jaar 2000. Deze op zich gewenste
ontwikkeling is gepaard gegaan met een
ontwikkeling van het waterleidingbedrijf
als een gemeentelijke dienst tot een zelfstandige structuur-NV. In toenemende
mate zijn gemeenten bereid hun aandelen
in waterleiding NV's te verkopen. Immers,
hun invloed als aandeelhouder is gering en
de inkomsten van een aandelenverkoop
verlichten de financiële problemen waarmee tal van gemeenten kampen. Daarbij
moet worden bedacht dat de aandeelhoudersvergadering het belangrijkste
toezichthoudende orgaan is voor waterleiding-NV's. De prijs van leidingwater en
de begroting van het waterleidingbedrijf
komen geheel binnen het waterleidingbedrijf, waaronder begrepen commissarissen
en aandeelhouders, tot stand. Een situatie
die om aandacht vraagt.
Wellicht ten overvloede wordt benadrukt
dat deze organisatie in de huidige situatie
redelijk goed functioneert. Vraag blijft of
daarmee de toekomst met vertrouwen
tegemoet kan worden getreden.
- De afname van het aantal waterleidingbedrijven heeft geleid tot grotere bedrijven
die over voldoende middelen konden
beschikken om in het eigen bedrijf
deskundigheid op te bouwen. Dit brengt
het gevaar met zich mee van zogenaamde
'deskundigenparadijzen'. Organisaties
waarbij deskundigen hoge eisen kunnen
stellen onder verwijzing naar een hoger
doel (hier het belang van goed drinkwater
voor de volksgezondheid) zonder dat
effectief kan worden gecontroleerd of de
eisen terecht zijn, omdat buiten deze groep
van deskundigen de kennis over de
betreffende materie relatief gering is.
Ook een situatie die om aandacht vraagt.

Tijdpad project herziening Waterleidingwet
realisatie
- maart '96 - april '96

- juni '96
- sept '96 - nov '96
planning
- dec '96 - april '97

-

maart '97 - juni '97
juli '97
april '97 - dec '97
jan '98- april '98

Verkennende gesprekken
Workshops
Definiëring scenario's en keuze van de scenario's die zullen
worden uitgewerkt
Uitwerking scenario's
Presentatie en discussie over de scenarioresultaten
Hoofdlijnennotitie, keuze toekomstvisie en bijpassende regelgeving
Schrijven van dewet
Afrondende onderhandelingen, vaststelling ontwerp van wet inde
ministerraad met het oog op hetvragenvan advies aande Raad

van State
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- Een ander gevolg van de opbouw van
eigen deskundigheid binnen 'overheidsondernemingen' is dat deze kennis deels
wordt onttrokken aan het economisch
verkeer omdat de opgebouwde kennis niet
kan worden benut voor commerciële activiteiten. Commerciële activiteiten van overheidsondernemingen staan immers op
gespannen voet met de belangen van
gebonden klanten en met de belangen van
particuliere ondernemers die niet kunnen
beschikken over deze op kosten van de
gemeenschap verkregen kennis en ervaring.
Marktwerking
Geen organisatie of persoon moet worden
toegerust met ongecontroleerde machtsmiddelen. Dat leidt op korte of lange
termijn tot problemen. Dat is kortweg
het principe van 'checks and balances'.
Om te komen tot doelmatige en efficiënte
productie van goederen of diensten zijn er
twee controle mechanismen: vrije concurrentie/marktwerking en budgettering.
Samengevat het juk van de markt ofhet juk
van het budget. Zowel de budgetcontrole
als de markt kennen hun imperfecties
waardoor de productie van goederen en
diensten (in de loop van de tijd) minder
doelmatig/efficiënt is (wordt). De aandacht
in het paarse kabinet voor marktwerking
en deregulering betekent niet dat die hoge
prioriteit krijgt vanwege de onderwerpen
op zich, maar omdat er duidelijke signalen
zijn dat de nationale productie efficiënter
kan en ook moet, willen we als Nederland
voorbereid zijn op de komende eeuw.
Ook dragen marktwerking en privatisering
bij tot het realiseren van een kleinere overheid en een grotere eigen verantwoordelijkheid voor burgers en maatschappelijke
groeperingen.
In de discussie over marktwerking worden
door voorstanders hiervan veelal drie
argumenten genoemd.
1. Doelmatigheid; in concurrentie worden
producten en diensten doelmatiger geproduceerd.
2. Productdifferentiatie en klantgerichtheid; in een concurrende markt zijn de
producten beter afgestemd op de wensen
van de klant; er komt een betere afstemming tussen vraag en aanbod tot stand
waardoor eveneens de doelmatigheid wordt
bevorderd. (Ketenbeheer!!!)
3. Bevordering van het economisch
verkeer; diensten die intern binnen de
overheid worden verricht onttrekken zich
deels aan het (internationale) economische
verkeer.
Als voorbeeld bij het derde argument kan
worden genoemd de technische expertise
die wordt opgebouwd bij waterleidingbedrijven en waterschappen en maar
beperkt kan worden ingezet voor commer-
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ciële projecten in binnen- en buitenland,
omdat het niet in het belang van genoemde
organisaties is om risicodragende activiteiten te ontwikkelen die mogelijk ten koste
gaan van hun gebonden klanten.
De eerste twee argumenten zijn valide op
voorwaardedat er mogelijkheden zijn om
een goed functionerende markt tot stand te
brengen.
Argument 3 is deels waar. Ook bij marktorganisatie is er sprake van interne dienstverlening waarbij naast kosten ook strategische argumenten een rol spelen bij de
keuze uitvoerende werkzaamheden uit te
besteden of in eigen beheer uit te voeren.
Bij een doelmatige bedrijfsvoering zouden
ook overheidsbedrijven deze afweging
steeds weer opnieuw moeten maken.
Het ontbreken van echte concurrentie, de
lobby van het bedrijf, een beroep op het
algemeen belang van de nutsfunctie en de
mogelijkheden van bestuurders om via
de vaststelling van de prijzen de begroting
kloppend te maken, vergroten de kans dat
bedrijven die opereren in een exclusieve
markt taken uitvoeren die doelmatiger
kunnen worden uitbesteed.
Markt en overheid
Het tussenrapport van deMDW-werkgroep
Markt en Overheid is op 23 oktober 1996
door de minister van EZ aan het parlement
toegezonden. De werkgroep Markt en
Overheid is ingesteld door de ministeriële
commissie Marktwerking, Deregulering en
Wetgevingskwaliteit en heeft als taken:
1. Een analyse te maken van de oorzaken
en kenmerken van concurrentie tussen
overheidsondernemers en particuliere
ondernemers, uitmondend in een toetsingskader en een voorstel voor oplossingsrichtingen.
2. Het toetsingskader en de oplossingsrichtingen te toetsen en eventueel bij te
stellen aan de hand van een onderzoek van
een aantal pilotstudies.
Met genoemd tussenrapport heeft de werkgroep haar eerste taak afgerond. Daarbij
constateert de werkgroep met nadruk dat
het ontwikkelde toetsingskader en de
oplossingsrichting nog op hun bruikbaarheid moeten worden getoetst in de pilotstudies waarna zij haar voorstellen zonodig
bijgesteld, kan finaliseren. De voorstellen
van de werkgroep dragen uitdrukkelijk het
stempel voorlopig en om die reden is het
tussenrapport zonder kabinetsstandpunt
ter informatie aan de kamer toegezonden.
De werkgroep hoopt binnenkort haar eindrapport te kunnen aanbieden.
Overheidsondernemers zoals bedoeld in de
eerste taak van de werkgroep zijn door de
werkgroep omschreven als Organisaties
met Exclusieve Marktrechten (OEM).
Hieronder worden onder meer begrepen,

overheidsdiensten (kadaster, gemeentelijk
waterleidingbedrijf), universiteiten, BV's en
NV's met exclusieve rechten (productie- en
distributiebedrijven voor energie en water).
Organisaties met exclusieve marktrechten
komen in vele gedaanten voor. In het
tussenrapport worden alle verschillende
gedaanten op dezelfde wijze benaderd.
De oplossingsrichting voor de geconstateerde oneerlijke concurrentie die de
werkgroep heeft ontwikkeld in haar
tussenrapport is tweeledig 1) een strikte
scheiding van commerciële activiteiten met
die van activiteiten op exclusieve markten
of 2) het openstellen van exclusieve markten voor derden. Daarmee wordt beoogd
gelijkwaardigheid te creëren in de
concurrentieposities van alle marktpartijen.
De strikte scheiding die de werkgroep voor
ogen heeft, betreft onder meer het belastingregime, financiële en kapitaalsrelaties,
personele relaties en productiemiddelen.
De gekozen oplossingsrichting is ook een
waarborg voor gebonden klanten tegen het
op deze gebonden klanten afwentelen van
commerciële risico's.
Een consequentie van deze strikte scheiding is dat marktwerking geld kost in die
gevallen dat schaalvoordelen door gebruik
van dezelfde infrastructuur voor commerciële en exclusieve markten komen te
vervallen. Bovendien betekent de gekozen
oplossingsrichting dat 'ander' water in
een vrije markt op afstand moet worden
geplaatst van waterleidingbedrijven of dat
'ander' water onder de exclusieve rechten
van waterleidingbedrijven wordt gebracht.
Een keuze tussen schaalvoordelen benutten met een exclusieve leverancier of duurdere eerlijke concurrentie.
Integraal waterbeheer
Redenen op het terrein van integraal waterbeheer om na te denken over 'ander' water
zijn:
1. Veel drinkwater wordt voor laagwaardiger toepassingen gebruikt. Productdifferentiatie zou aan deze verspilling
tegemoet kunnen komen, waarbij ook een
verbetering in de dienstverlening door
waterleidingbedrijven optreedt. Water
wordt geleverd van een kwaliteit die nauw
aansluit bij de eisen die worden gesteld
met het oog op een bepaalde toepassing.
Eigen zuivering/conditionering of verspilling door de koop van te goed water komt
in mindere mate voor.
2. De 'ander' wateractiviteiten van een
aantal waterleidingbedrijven.
3. Mogelijke voordelen voor het waterkwantiteitsbeheer door het creëren van
lokale bergingen; water wordt langer vastgehouden.
4. Een bijdrage aan de realisering van
verdrogingsdoelstellingen.
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5. Mogelijkheden voor waterbesparing.
6. Vermindering van de kosten voor de
toekomstige vernieuwing van infrastructuur voor de watervoorziening, riool
en afvalwaterzuivering door piekbelastingen
(sterk) af te vlakken.
Integraal waterbeheer kent vele aspecten,
zoals het kwantiteitsbeheer, het kwaliteitsbeheer, riolering, waterzuivering, grondwaterbeheer, (grond)wateronttrekking en
vergunningverlening daarvoor, water voor
natuur en landbouw, bluswatervoorziening,
planning, drink- en industriewatervoorziening.Hierdoor zijn ook tal van bedrijven
en organisaties op een of andere wijze bij
water betrokken, waarbij in een aantal
gevallen suboptimaal wordt gewerkt.
In de Derde Nota Waterhuishouding is
dit onderkend en is integraal waterbeheer
als uitgangspunt van beleid vastgesteld
mede ter beëindiging en voorkoming van
suboptimalisaties. Dit betekent dat de
vraag wat de consequentie van integraal
waterbeheer is voor een herziening van de
Waterleidingwet actueel is.
De bij het afvalstoffenbeleid gehanteerde
voorkeursvolgorde van verwijdering van
afvalstoffen (de verwijderingsladder of de
ladder van Lansink genoemd) kan (deels)
analoog worden toegepast op het integraal
waterbeheer. De ladder van Lansink houdt
in dat de wijzen waarop afvalstoffen
kunnen worden verwijderd in een volgorde
zijn geplaatst, waarbij de eerste wijze van
verwijderen het meest en de laatste het
minst gewenst is in het belang van de
bescherming van het milieu. Prioriteit
heeft de preventie van afvalstoffen, hetzij
kwantitatief (geen productie van afval)
hetzij kwalitatief (geen afval dat schadelijk
is voor het milieu). Is dat niet mogelijk,
dan moeten de afvalstoffen bij voorkeur
worden hergebruikt (voor hetzelfde doel)
of nuttig worden toegepast (voor een ander
dan het oorspronkelijke gebruiksdoel).
In het kader van integraal waterbeheer kan
gedacht worden aan het hergebruiken van
verschillende kwaliteiten water, bijvoorbeeld hergebruik van grijs of hemelwater.
De prijs van leidingwater is veelal geen
reden om water van drinkwaterkwaliteit te
gebruiken voor toepassingen waarvoor kan
worden volstaan met een mindere waterkwaliteit. Maatschappelijk kan het echter,
afhankelijk van de plaatselijke situatie,
voordelen hebben om ook andere waterkwaliteiten aan te bieden. Ter illustratie de
volgende voorbeelden.
Door het aanleggen van een regenwatervijver in een nieuwbouwwijk en de benutting van het regenwater voor een lokaal
leidingnet voor toiletspoeling en tuinwater,
wordt het grondwatergebruik voor de
drinkwatervoorziening verminderd, kan de
rioleringscapaciteit worden verminderd

doordat piekbelastingen worden afgevlakt,
wordt een aantrekkelijke groen-/waterpartij
gerealiseerd en wordt erminder overgestort.
Bovendien is de regenwatervijver ook een
bron van bluswater in geval van brand.
Naast regenwater kan de vijver uit dit
voorbeeld wellicht ook worden gevoed met
oppervlaktewater of grondwater dat de
industrie heeft gebruikt voor koeling.
De samenwerking van provincies
(i.e. Flevoland, Noord-Holland, Utrecht
en Gelderland), waterschappen en waterleidingbedrijven in het kader van het
project Regionaal Grondwaterbeheer
Midden-Holland heeft in de eerste fase al
geleid tot herstel van 23%van het
verdroogde areaal van het betreffende
gebied.
De realisatie van plannen voor de watervoorziening van glastuinbouwgebieden in
Gelderland, met het oog op de ontlasting
van het grondwatergebruik, vereiste samenwerking met het waterschap omdat de
open sloten die moesten worden aangelegd
voor het watertransport onder de jurisdictie
vielen van hetwaterschap. Het waterleidingbedrijf was hierbij betrokken, omdat de
realisatie van de plannen meer ruimte gaf
voor onttrekking van grondwater voor de
drinkwatervoorziening.
Alternatieve gebruiks- en inrichtingsmogelijkheden zouden in het kader van
integraal waterbeheer moeten worden
ontwikkeld en de randvoorwaarden moeten
worden geschapen voor samenwerking van
alle betrokkenen. De lage prijs en de
geringe prijselasticiteit van leidingwater
zijn geen stimulans voor de ontwikkeling
van alternatieve gebruiksmogelijkheden,
waterbesparing en het veiligstellen van
bronnen.
De invoering van het zogenaamde 'brede
waterspoor' zou deze stimulans wel
kunnen geven. Onder het brede waterspoor
wordt verstaan de opname van de kosten
voor de rioleringsinfrastructuur en afvalwaterzuivering in de prijs van leidingwater.
Hierdoor zou deze prijs zo drastisch stijgen
dat er wel een stimulans ontstaat voor
waterbesparing, alternatieve gebruiksmogelijkheden en het veiligstellen van
schaarse bronnen. Van een TmancieePwaterspoor wordt gesproken wanneer één
rekening wordt gestuurd voor watergebruik,
riool- en verontreinigingsheffing.
In datgevalblijven deverschillende grondslagen gehandhaafd en wordt voornamelijk
een vermindering van de administratieve
inspanningen bereikt.
Een mogelijkheid voor het veiligstellen van
bronnen is het beëindigen van het gebruik
van schaars grondwater voor laagwaardige
functies. Dit kan echter alleen worden
gerealiseerd wanneer alternatieven beschikbaar zijn.

Normen
De herziening van de Waterleidingwet is
ook reden om na te denken over de wijze
van normstelling voor drinkwater en
'ander' water, zowel voor waterleidingbedrijven als voor andere leveranciers
(binneninstallaties).
Drinkwater-normen
Het stellen van normen voor de drinkwaterkwaliteit is een taak voor de rijksoverheid, rekening houdend met de normen
die in EU-verband worden vastgelegd.
In principe is er de keuzemogelijkheid om
de EU-normen ongewijzigd in de nationale
wetgeving op te nemen of om nationaal
stringentere normen vast te stellen waar de
EU-regelgeving dit toelaat.
De huidige drinkwaterkwaliteit voldoet in
Nederland veelal ruimschoots aan de te
stellen EU-normen. Met het stellen van
nationale stringentere normen kan worden
veiliggesteld dat in de toekomst géén
vermindering van de drinkwaterkwaliteit
optreedt door normopvulling tot het
niveau van de EU-normen.
Bij de keuze voor het ongewijzigd overnemen van EU-normen, zullen op basis
van het uitgangspunt dat de huidige
drinkwaterkwaliteit behouden moet blijven,
andere garanties moeten worden ingebouwd
om verslechtering van de drinkwaterkwaliteit door normopvulling te voorkomen.
Deze garanties zullen harder moeten zijn
naarmate waterleidingbedrijven in toenemende mate zullen worden afgerekend
op efficiency en kostenontwikkeling.
Normen voor 'ander'water
In de huidige nationale en EU-regelgeving
zijn geen normen gesteld voor de levering
via leidingen van andere waterkwaliteiten
dan de drinkwaterkwaliteit. Dit is ook niet
verwonderlijk, omdat de omvang van
dergelijke leveringen voor huishoudens en
klein-zakelijk gebruik te verwaarlozen is
en omdat het (grotere/industriële) bedrijfsleven goed in staat is zelf vast te stellen
aan welke normen het geleverde 'ander'
water moet voldoen.
Of deze situatie ook voor de toekomst kan
worden gecontinueerd is afhankelijk van
de ontwikkelingen op het terrein van
industriewatervoorziening, watergebruik en
waterbesparing. Door het gebruik van
regenwater, ten dele gezuiverd oppervlaktewater, waterrecycling en warm water is het
mogelijk te besparen op het gebruik van
energie en grondstoffen en bij te dragen
aan een meer integraal waterbeheer.
Proefprojecten worden in dit kader uitgevoerd en er moet rekening mee worden
gehouden dat de levering van 'ander' water
via lokale leidingnetten aan huishoudens
en klein-zakelijke gebruikers gaat toe-
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nemen. Het RIVM onderzoekt momenteel
welke normen aan andere waterkwaliteiten
voor huishoudens zouden moeten worden
gesteld in verband met de volksgezondheid.
Uitgaande van een toenemend belang van
de lokale levering via leidingen aan
huishoudens, de klein-zakelijke sector en
de industrie van 'ander' water, zijn er
verschillende opties voor normstelling.
a. De overheid stelt normen voor de
kwaliteit waaraan 'ander' water moet
voldoen uit het oogpunt van veiligheid en
volksgezondheid. In verband met volksgezondheids- en milieuhygiënische aspecten
stelt de overheid immers ook eisen aan
zwemwater en oppervlaktewater.
b. De overheid beschouwt 'ander' water als
een 'normaal' marktproduct en laat de
normstelling over aan de marktpartijen.
Wanneer consumenten zekerheid willen
kunnen ze terugvallen op de drinkwateraansluiting. Leveranciers van 'ander' water
zijn productaansprakelijk en moeten naar
hun klanten aangeven waarvoor het geleverde
water wel en niet kan worden toegepast,
onder welke condities en de eisen/voorzorgen die gelden voor de binneninstallatie.
c. In het kader van integraal waterbeheer is
levering van 'ander' water een wenselijke
ontwikkeling. Daarom faciliteert de overheid de totstandkoming van normstelling
en standaardisatie door de bedrijfstak in
nauw overleg met de verschillende categorieën van afnemers.
Welke optie het best past bij in een
herziene Waterleidingwet zalin de scenariostudie worden nagegaan.
Bij de levering van water via leidingen
moet echter voor de afnemers steeds
duidelijk zijn, in welke mate de overheid
betrokken is bij en toezicht uitoefent op de
waterkwaliteit.
Binneninstallaties
De kwaliteit van leidingwater kan veranderen tussen de hoofdaansluiting van het
waterleidingbedrijf en het tappunt door de
toegepaste materialen of het ontwerp van
de binneninstallatie.
Voor de verantwoordelijkheid voor de
invloed van debinneninstallatie op de waterkwaliteit aan het tappunt, kan onderscheid
worden gemaakt naar de aard en omvang
van de binneninstallatie. Twee uitersten
kunnen worden onderscheiden: 1) de
woonhuisaansluiting en 2) de aansluiting
van een bedrijf/kantoor waar vele honderden mensen (in- en externen) gebruik
maken van de watervoorziening.
De verantwoordelijkheid voor de binneninstallatie ligt in principe bij de eigenaar/
beheerder van de installatie. Voor de
invulling van verantwoordelijkheden bij
en toezicht op de binnenhuisinstallaties

van grote bedrijven en kantoren, kan nauw
worden aangesloten bij de regels waaraan
waterleidingbedrijven moeten voldoen
wanneer het gaat om de bescherming van
afnemers.
Bij een woonhuisaansluiting is de vraag
aan de orde hoever de invloed van de
overheid moet gaan en waar de eigen
verantwoordelijkheid van de bewoner
begint, mede gelet op de handhavingsproblematiek bij 'doe-het-zelf installaties.
Onder de volgende voorwaarden kan de
verantwoordelijkheid voor de binneninstallaties volledig bij de eigenaar/
bewoner worden gelegd.
1. Wanneer de binneninstallatie wordt
opgeleverd door een erkend/gecertificeerd
installatiebedrijf mag de eigenaar/bewoner
er van uitgaan dat het tapwater nog steeds
voldoet aan de eisen die gelden voor de
hoofdaansluiting.
2. De waterleverancier en de leveranciers
van apparatuur (filters, ontharders,
verwarmingtoestellen) bestemd voor aansluiting op waterleidingen, moeten voor
zover relevant informatie geven over de
invloed van het gebruik van deze apparaten op de kwaliteit van het water, waarbij
de betreffende leveranciers aansprakelijk
zijn voor de gevolgen van eventuele
onjuiste of gebrekkige informatieverschaffing.
Eisen aan de materialen voor drinkwaterbinneninstallaties en aan het ontwerp van
dergelijke installaties kunnen in regelgeving worden vastgelegd. Als eerste
komen hiervoor in aanmerking regelgeving
op basis van het Bouwbesluit en van de
herziene Waterleidingwet.
Tussen de uitersten (het woonhuis en het
grote bedrijf/kantoor) ligt een heel scala
van mogelijkheden waarbij het duidelijk is
dat de eigenaar/beheerder verantwoordelijk
is voor de binneninstallatie, maar waarbij
de regels en het toezicht moeten worden
afgestemd op de mate waarin derden
gebruik maken van de installatie en de
deels impliciete verwachtingen van de
gebruikers.
Leveringszekerheid
Voor de continuïteit en de leveringszekerheid is het uitgangspunt dat een nieuwe
Waterleidingwet deze aspecten moet waarborgen zoals dat ook in de huidige wet het
geval is. Voor de wijze waarop deze waarborgen in de nieuwe wet zullen worden
ingevuld, is in het Beleidsplan DIV vastgelegd dat de huidige planstructuur zal
worden aangepast.
Planvorming heeft tot doel tijdig te investeren in de infrastructuur voor de watervoorziening om daarmee de continuïteit
van de watervoorziening veilig te stellen.
De ontwikkeling van 'ander' water heeft

ook betekenis voor de leveringszekerheid.
Vragen die hier naar voren komen zijn, hoe
met de leveringszekerheid voor 'ander'
water moet worden omgegaan en wat hiervan de betekenis is voor de drinkwatervoorziening. Wordt de leveringszekerheid
voor 'ander' water contractueel geregeld
tussen klant en producent of ligt hier een
overheidstaak. In welke mate mag bij de
planning van de drinkwatervoorziening
rekening worden gehouden met 'ander'
watervoorziening. In hoeverre moeten
klanten op drinkwater terug kunnen vallen
als alternatief voor 'ander' water.
Conclusies
Er is een aantal belangwekkende ontwikkelingen die de toekomst voor 'ander' water
zullen gaan bepalen. Het is echter nog te
vroeg voor het maken van definitieve
keuzes, omdat de publieke discussie deels
nog moet worden gevoerd. Dit zal gebeuren
in het kader van de herziening van de
Waterleidingwet en in het kader van de
voorbereiding van de Vierde Nota Waterhuishouding.

• •

•

VNvrezen voor watervoorziening wereldbevolking
De Verenigde Naties blijven bezorgd over
de watervoorziening van de wereldbevolking. Probleem is niet zozeer het tekort
alswel ongelijke verdeling, toenemende
vraag en vervuiling van drinkwater.
Dit hebben VN-organisaties verklaard aan
de vooravond van Wereldwaterdag op
22 maart 1997. De volkenorganisatie heeft
Wereldwaterdag in 1992 ingesteld om de
wereld bewust te maken van het waterprobleem.
Eenderde van de wereldbevolking lijdt tot
2025 onder een chronisch watertekort.
Voor meer dan een miljard mensen is
schoon water niet vanzelfsprekend. Per jaar
sterven vier miljoen kinderen aan ziekten
als gevolg van besmet water en onvoldoende
hygiëne.
De toenemende behoefte aan zuiver water,
als 'kostbaarste van alle natuurlijke hulpbronnen en belangrijkste levensmiddel'
kan zelfs tot oorlogen leiden. Als er niet
gauw iets gebeurt zullen de waterproblemen
alleen maar groter worden, aldus de VN.
(ANP)

