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Verslag informatiebijeenkomst

Waterleidingbedrijven en de Stimuleringsregeling
Vernieuwing Landelijk Gebied
'De Stimuleringsregeling Vernieuwing
Landelijk Gebied' geeft gebruikers van het
landelijk gebied, waaronder waterleidingbedrijven, een stimulans om een bijdrage te
leveren aan een duurzame en vernieuwende
ontwikkeling van dergelijke gebieden. De
regeling is in het leven geroepen door de
minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (LNV) en gaat dit jaar van start.
Het doel ervan is 'om door een andere
manier van denken een op de toekomst
gerichte samenwerking te realiseren'.
Op 12 juni 1997 is in Nieuwegein een
informatiebijeenkomst voor waterleidingbedrijven gehouden naar aanleiding van
deze nieuwe Stimuleringsregeling. De
organisatie was in handen van Kiwa,
VEWIN en BTL Planburo. Het doel van
de bijeenkomst was tweeledig: het geven
van informatie over het nieuwe LNVstimuleringskader; met concrete voorbeelden aangeven van mogelijkheden voor
waterleidingbedrijven om subsidie aan te
vragen.
Het belang voor waterleidingbedrijven
De meeste waterleidingbedrijven zijn
(mede)gebruiker van het landelijk gebied.
Voor de bescherming van de bronnen voor
de drinkwatervoorziening en voor een
goede (grond)waterkwaliteit is een goed
beheer daarvan van groot belang. De
Stimuleringsregeling 'Vernieuwing Landelijk Gebied' is in het leven geroepen tot
behoud en ontwikkeling van het landelijk
gebied. Vergroting van het zelforganiserend
vermogen van de regio's en meer ruimte
voor regionaal maatwerk en samenwerking
zijn daarbij belangrijke overwegingen. Bij
de huidige en toekomstige ontwikkelingen
in het landelijk gebied zijn dus veel partners betrokken, waaronder waterleidingbedrijven.
Het LNV-stimuleringskader
Ir. Ernst Lo van het Innovatie-steunpunt
Wageningen schetste de hoofdpunten van
het stimuleringskader, dat is onderverdeeld
in twee hoofdonderdelen:
1. Markt en concurrentiekracht: stimuleren
van innovaties in de landbouw- en
bosbouwsector, zoals nieuwe productiemethoden;
2. Vernieuwing van het landelijk gebied:
stimuleren van vernieuwende projecten.
Voor waterleidingbedrijven is vooral het
tweede onderdeel van belang.
Kenmerken vernieuwendeprojecten.
1. Samenwerking;
2. Sociaal economische versterking van het landelijk
gebied;
3. Verbetering van de samenhang stedelijk en landelijk gebied;
4. Particulier beheer van bos, natuur en landschap;
5. Voorbeeldfunctie voor het landelijk gebied.

Algemene voorwaarden voorsubsidiabeleprojecten.
1. Vernieuwend in Nederland;
2. Projectduur maximaal 5jaar;
3. Geen verplichtingen aangaan vóór ontvangstbevestiging van de aanvraag;
4. Geen projecten gericht op:productie, be- of verwerking van, of handel in agrarische producten.

Voor subsidie komen onder andere in
aanmerking loonkosten, kosten voor
machines en materialen, kosten voor
studies en planvorming, en voorlichting.
Tendersysteem
De beoordeling van de aanvragen verloopt
via een zogenaamd tendersysteem: een
beoordelingscommissie selecteert de beste
projecten, bijvoorbeeld door het toekennen
van punten. Hoe hoger de score, hoe groter
de kans dat een project in de prijzen valt.
De eerste tender voor de Vernieuwing
Landelijk Gebied sloot op 30 juni 1997. De
tweede tender volgt in het najaar van 1997.
Wiekomm wel/nietinaanmerkingvoorsubsidie?
+ Individuele ondernemers;
+ Ideële organisaties;
+ Belangenorganisaties;
+ Particulieren.
- Overheden en organisaties die door of vanwege de
overheid zijn opgericht;
- Organisaties gericht op onderzoek, scholing,
opleiding, voorlichting, advies of begeleiding.

Waterleidingbedrijven wel/niet?
Tijdens de bijeenkomst werd gesteld dat
waterleidingbedrijven (overheids-NV's)
in principe nietzelf subsidie kunnen
aanvragen. Een andere maatschappelijke
partner, waarmee binnen het project wordt
samengewerkt, zou dat wel kunnen doen.
Een voordeel daarvan is dat nieuwe
mogelijkheden tot samenwerking worden
gestimuleerd. Bovendien is samenwerking
één van de belangrijkste doelstellingen van
de stimuleringsregeling. Een nadeel voor
waterleidingbedrijven is dat ze nu niet
meer zelfstandig een project kunnen opzetten en subsidie kunnen aanvragen.
Omdat over dit punt nogal wat discussie
ontstond, zijn na afloop de precieuze
omschrijving en motivatie van de Stimuleringsregeling, zoals opgenomen in de
Staatscourant, nader bekeken. Puur formeel

gezien kunnen waterleidingbedrijven
momenteel geen subsidie aanvragen, maar
gelet op de intentie van de regeling zou dat
wel mogelijk moeten zijn. Op verzoek van
de waterleidingbedrijven wordt daarom
momenteel onderzocht of het voor waterleidingbedrijven alsnog mogelijk wordt
zelfstandig subsidie aan te vragen. Zodra
daar duidelijkheid over is, zal daarvan
mededeling worden gedaan.
Ondersteuning
Het Innovatie-steunpunt Wageningen kan
een beperkte ondersteuning geven. Het
helpt aanvragers bij het uitwerken van hun
innovatieve ideeën. Het gaat daarbij om
begeleiding en advies in de beginfase van
ideevorming, probleem- en resultaatformulering en uitwerking van de aanpak,
maar ook het gericht doorverwijzen naar
deskundigen. Per project zijn daarvoor
maximaal twee dagen gratis beschikbaar.
De overige activiteiten voor het project en
voor de aanvraag dienen door, of in
opdracht van de initiatiefnemer te worden
uitgevoerd.
Concrete voorbeelden
Voor een groot aantal projecten dat
momenteel door of samen met waterleidingbedrijven wordt uitgevoerd, zou
subsidie kunnen worden aangevraagd.
Het betreft projecten op het gebied van
ecologisch beheer en op het gebied van
milieuvriendelijkelandbouw.
Algemene kenmerkenprojecten
1. Relatie waterwinning met andere functies in landelijk gebied;
2. Waterleidingbedrijf is initiatiefnemer...;
3. ...maar waterleidingbedrijf vraagt ook
medewerking van andere landgebruikers;
4. Streven naar afstemming van meerdere
functies en naar win-win-situaties;
5. Waterwinning is meestal hoofddoelstelling.
Twee concrete voorbeelden (projecten)
werden gepresenteerd door dr. Carleen
Mesters (Kiwa), Rinus van der Heijden
(BTL Planburo, adviesburo tuin- en landschapsarchitectuur, groenbeheer, recreatie,
bosbouw en ecologie, Haaren, N-Br.) en
ir. Leo Joosten (VEWIN). De belangrijkste

Vergelijkingkenmerken tweeprojecten en stimuleringskader.
Project
Aankopen landbouwgrond
Onderzoek
Inrichting gebied
Realisatie waterwinning
Beheer natuurgebied
Bestuurlijke ontwikkeling
Participatie landbouw

Stimuleringskader
Sociaal-economisch perspectief
Kennis ontwikkeling

Samenwerking
Bestuurlijke vernieuwing
Participatie landbouw
Natuur heeft economische waarde
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Om een goede kans op subsidie te maken
moet het volgende worden gedaan:
a. Omzetten huidigeterminologie in
terminologie van het stimuleringskader
Uit de vergelijking blijkt dat in huidige
of op stapel staande projecten reeds onderdelen zijn opgenomen die passen in het
stimuleringskader (bijv. aankopen landbouwgrond en sociaal-economisch
perspectief). Maar omdat de invalshoek
verschilt (grofweg waterwinning vs.
landbouw) zijn de motivering en de
terminologie verschillend.
b. Aanvullen van hetproject met nieuwe
onderdelen
Verder blijkt uit de vergelijking dat een
aantal kenmerken van het Stimuleringskader niet wordt teruggevonden in het
project (bijvoorbeeld bestuurlijke vernieuwing), terwijl innovatieve ideeën bij
andere maatschappelijke partners juist een
welkome aanvulling (uitbreiding) van het
project kunnen betekenen. Hiermee wordt
niet alleen het draagvlak vergroot, maar
wordt ook een beter project gerealiseerd
gezien vanuit de optiek van 'vernieuwing
en beheerlandelijk gebied'.
Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen
met Kiwa Onderzoek en Advies, ir. Jan
Willem Kooiman, telefoon 030-6069683
of met BTL Planburo, Rinus van der
Heijden, telefoon 0411-622900.

kiwa
Eigen watervoorziening
veehouderij neemt hoge
vlucht
Steeds meer veehouders kiezen er uit
kostenoverwegingen voor om hun veestapel niet langer te drenken met leidingwater, maar een eigen voorziening te treffen.
Door deze ontwikkeling zou de drinkwaterlevering in Nederland in de komende
jaren zo'n 30 tot 50 miljoen mVjaar lager
kunnen uitvallen dan voorspeld. Dit was
een van de conclusies van de themamiddag
'vluchtgedrag vanuit de agrarische sector',
die op 8 juli 1997 werd gehouden bij Kiwa

Onderzoek en Advies in Nieuwegein.
Van de waterleidingbedrijven die met dit
fenomeen geconfronteerd zijn, of verwachten te worden, waren vertegenwoordigers
aanwezig van: FDM, WLF, WMD, WML,
WMO, WOB en WZHO.
Veehouder: financieel aantrekkelijk
Begin juni 1997 is Kiwa in het kader van
het gezamenlijke onderzoekprogramma
van de waterleidingbedrijven een onderzoek gestart naar de veranderingen in het
gebruik van leidingwater in de agrarische
sector. Aanleiding daarvoor waren signalen
dat de vraag bij sommige waterleidingbedrijven achterblijft bij de prognoses.
Het overstappen van agrariërs op een eigen
voorziening uit grond- of oppervlaktewater
werd als mogelijke verklaring gezien.
De eerste resultaten, gebaseerd op een
landelijke inventarisatie, laten zien dat dit
verschijnsel zich inderdaad voordoet,
vooral in gebieden met hoge veebezetting
(Friesland, Overijssel, Oost-Brabant,
Noord-Limburg). Afhankelijk van de
drinkwaterprijs blijkt een eigen voorziening
financieel aantrekkelijk bij een totaal
watergebruik vanaf circa 1500 mVjaar (zie
afb. 1). Dit komt neer op een veestapel van
zo'n 50 runderen of 700 varkens. Een overzicht van de kosten voor een eigen voorziening vanuit grond- en oppervlaktewater
TABEL I - Kostenopbouw eigen voorziening.
Eenmalig
Bronboring
f 3.000,Opbouw met ontijzeringsinstallatie
f 8.000,Automatisch alarm, materiaalkosten etc. f 1.500,Totaal
f 12.500,Jaarlijks
Onderhoudscontract
Annuitaire lening; 10jaar, 7%rente
Totaal
Variabel
Productiekosten

f
400,tot 700,f. 1.780,f 2.500,f 0,20
per m 3

is in tabel I opgenomen. Door de invoering
van de 'grondwaterbelasting' op drinkwater
is de overstap op een eigen winning nog
sneller aantrekkelijk, aangezien deze vanwege de beperkte omvang niet aan heffing
onderhevig is. Verdere prijsstijgingen van
het drinkwater zullen het omslagpunt,
waarbij een eigen winning aantrekkelijker
is dan drinkwatergebruik, nog lager doen
uitkomen. Naast de agrarische sector
blijken ook enkele andere ondernemingen,
zoals bijvoorbeeld zwembaden, een dergelijke overstap te overwegen en soms zelfs
al te hebben gemaakt.
De rol van het waterleidingbedrijf
Uit ervaringen opgedaan bij andere ondernemingen is duidelijk geworden dat niet
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vraag daarbij was of deze twee projecten
voor subsidie in aanmerking zouden
komen. De kans daarvoor wordt groter als
aan zoveel mogelijk, en liefst aan alle,
kenmerken van het Stimuleringskader
wordt voldaan. Zij maakten een vergelijking tussen de belangrijkste kenmerken
van beide projecten en de belangrijkste
kenmerken van het Stimuleringskader.
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alleen de prijs een rol speelt bij het al dan
niet overstappen op een eigen watervoorziening. Zo werd de WZHO geconfronteerd
met een zwembad dat een eigen voorziening wilde opzetten. Voorlichting en
advies vanuit het waterleidingbedrijf
bleken te kunnen leiden tot een waterbesparing van circa 50%.Vervolgens bleek
levering door het waterleidingbedrijf
uiteindelijk toch aantrekkelijker dan een
eigen voorziening, vanwege de vereiste
waterkwaliteit en betrouwbaarheid.
Elders in Nederland, in Zuid-OostDrenthe, is de WMD intensief betrokken
bij de levering van gietwater in twee glastuinbouwgebieden. Het wordt bereid uit
oppervlaktewater van nabijgelegen zandwinplassen. Van groot belang voor de tuinders is de leveringszekerheid, die in één
gebied is gewaarborgd door een koppeling
met het waterleidingnet. Anderzijds is deze
activiteit ook voor de WMD aantrekkelijk,
aangezien zij bespaart op gebruik van het
schaarse goed grondwater.
In dit verband kwamen tijdens de themamiddag de mogelijke neveneffecten van
eigen watervoorziening aan de orde. Waterleidingbedrijven gaan steeds meer over op
het gebruik van oppervlaktewater om het
schaarse grondwater te sparen en verdroging tegen te gaan. Dit vergt investeringen en leidt tot een hogere drinkwaterprijs.
Bij een dalend aantal afnemers stijgt de
prijs voor de consument nog verder.
Bovendien is het gebruik van grondwater
voor eigen voorzieningen niet in lijn met
het bestrijden van de verdroging.
Naast verdroging speelt ook de eventuele
beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit
een rol. Als dergelijke effecten ernstig
blijken te zijn, is dit voor de waterleidingbedrijven aanleiding voor signalen richting
de overheid.
Potentiële omvang ontwijkgedrag
In het vervolg van het onderzoek wordt de
landelijke inventarisatie verder ingevuld
met een doorkijk naar de toekomst (wat is
de potentiële omvang van dit 'ontwijkgedrag'?). Daarbij wordt de zaak ook uit
het oogpunt van de agrarische sector

