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'(Drink)Watertegen (w)elke prijs?'
Voordracht uit de 47e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Bouwen voor de 21e eeuw' gehouden op 6januari 1995 aan de TU Delft.

Bij het begin van een uiteenzetting waarin
de toekomst van de drinkwatersector
centraal staat ('bouwen voor de
21e eeuw'), is een kleine stap terug in de
tijd zinvol om daarmee een beter beeld te
krijgen wat de ontwikkeling 'naar een
glasheldere toekomst' nu daadwerkelijk
voor onze bedrijfstak zal betekenen.

DRS.J. P. B.HUBERTS
Waterleiding Maatschappij
Limburg

Vanuit een 'nat' verleden hebben het
Nederlandse waterbeheer en onze waterstaatszorg een nagenoeg droog land voortgebracht, bestemd voor het wonen en
werken van ruim 15 miljoen mensen.
lien voorbeeld kortom voor andere landen
waarop feitelijk weinig af te dingen valt.
En wat te denken van ons 'eigen' drinkwater!.... een goed en betrouwbaar
produkt, 24 uur beschikbaar, huis aan huis
geleverd tegen een - althans nóg redelijke prijs.
Een produkt 'dat een cruciale rol vervult
voor de volksgezondheid, de welvaart en
het welzijn van de samenleving', aldus het
Nationaal Milieubeleidsplan.
En toch.... het succes van onze waterhuishoudkundige ingrepen, zoals de
cultuur-technische landinrichting, de
aanleg van waterstaatkundige werken, de
onttrekking van grondwater ten behoeve
van de drink- en industriewatervoorziening en beregening in de landAJb.1 - Oevergrondwaterwinning 'Roosteren'.
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Samenvatting
Vanwege de verdrogingsproblematiek van natuur en landschap worden van overheidswege steeds stringentere beperkingen aan de beschikbaarheid van grondwater voor de drinkwaterbereiding gesteld.
Om de toekomstige drinkwaterbehoefte te dekken, zullen de waterleidingbedrijven in toenemende mate op het gebruik van oppervlaktewater moeten overschakelen.
Deze ontwikkeling luidt een nieuw tijdperk voor de openbare (drinkwatervoorziening in, waarin de bedrijfstak zich voor fundamentele en strategische
beleidsvragen gesteld ziet, zoals: diversificatie van 'waterprodukten'?, één tarief of
meerdere tarieven?, een produktafhankelijk verkoopbeleid?
De antwoorden op deze vragen zullen in belangrijke mate bepalend zijn voor de
rol en betekenis van de openbare (drink)watervoorziening in de toekomst.

bouw, heeft ook een keerzijde, ni. de
verdroging van een deel van onze natuur
en ons landschap.
Als 'reactie' hierop worden van overheidswege in toenemende mate beperkingen
aan de beschikbaarheid van het grondwater gesteld, die erop gericht zijn om op
termijn het absolute gebruik hiervan voor
de drinkwatervoorziening te reduceren.

van het Limburgse drinkwater uit oppervlaktewater worden bereid. Hiertoe zijn
momenteel twee projecten in Limburg in
ontwikkeling:
- Oevergrondwaterwinning 'Roosteren'
- Spaarbekken 'Panheel'
Daarnaast zijn er studies gaande naar de
haalbaarheid van diepinfiltratie van voorgezuiverd oppervlaktewater in Middenen Noord-Limburg en naar enkele nieuwe
kleinschalige oeverwinningen.

In het kader van de verdrogingsproblematiek staan in het Beleidsplan
Drink- en Industriewatervoorziening twee
zaken voor onze bedrijfstak centraal:
- Het in toenemende mate overschakelen
van grondwater naar oppervlaktewater als
grondstof voor de drinkwaterbereiding;
- Waterbesparing.

Het waterbesparingsbeleid van de WML
heeft inmiddels ook z'n eerste vruchten
afgeworpen. Gedurende de periode 1991
t/m 1993 is de gedistribueerde hoeveelheid drinkwater met in totaal meer dan
4%, zo'n 3,8 min m 3 , gedaald.

Ook de WML ziet zich voor de taak
gesteld om, binnen afzienbare termijn,
voor een belangrijk deel over te schakelen
van grond- op oppervlaktewater.
Uitgaande van de huidige inzichten zal
kort na de eeuwwisseling zo'n 25 tot 30%

Veel fundamenteler en wezenlijker dan de
hiervoor beschreven ontwikkelingen is
echter de conclusie dat 'externe' factoren
meer dan ooit bepalend zijn voor de
keuzen die waterleidingbedrijven op planen projectniveau voor de inzet van

ïfb. 2 -Spaarbekken 'Panheel'.
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bronnen en drinkwatervoorzieningswerken moeten maken.
Men zou kunnen stellen dat aan de 'overeenkomst inzake de levering van drinkwater', vanuit het maatschappelijke
krachtenveld en de politieke besluitvorming, een aanvullende voorwaarde
voor het grondwater is verbonden; bepalende dat de invloeden op natuur en
milieu te allen tijde zo gering mogelijk
dienen te zijn.
Of deze aanvullende voorwaarde evenwel
op een zorgvuldige wijze haar weerslag
vindt in de beleidsplannen van Rijk en
provincies, is op z'n minst voor discussie
vatbaar.
Het verleden jaar door TNO, in opdracht
van de Waterleidingmaatschappij OostBrabant, verrichte onderzoek naar een
nadere kwantificering van de winst aan
natuurwaarde en de maatschappelijke
kosten van de reductie van grondwateronttrekking, waaruit bleek dat het milieurendement van een grondwaterwinningsreductie in Oost-Brabant bijzonder laag is,
heeft de discussie hieromtrent weer
opnieuw - en naar ik meen terecht - op
de agenda geplaatst.
Wat in elk geval opvalt is dat veel beleidsnota's erg summier zijn onderbouwd.
Er worden politiek-beleidsmatige
stellingen aan onze bedrijfstak geadresseerd, die wij vervolgens zélf moeten
onderzoeken en waar nodig weerleggen.
Bovendien worden stellingen die zijn
weerlegd, desondanks, vaak onverkort
gehandhaafd.
Dat van het uitgangspunt: 'Wie stelt,
bewijst' wordt afgeweken is te billijken,
maar dan alleen als een meer evenwichtige 'bewijstlastverdeling' hiervoor in
de plaats komt en geleverde 'bewijzen'
ook in de beleidsvorming worden meegenomen.
Om dit zeker te stellen dienen echter
waterleidingbedrijven zich actief te
betrekken bij onderzoek naar en discussie
over de huidige en toekomstige grondstof
voor drinkwater.
Hén ding is in ieder geval zeker: het
gedeeltelijk overschakelen van grond- op
oppervlaktewater is een feit, voortvloeiend
uit de politieke besluitvorming, waar alle
waterleidingbedrijven in meer of mindere
mate mee te maken hebben.
Een gigantisch karwei, waarbij het overschakelen op een andere grondstof binnen
een produktieproces voor een waterleidingbedrijf niet gemakkelijker is dan
voor welk ander produktiebedrijf ook.

Prof. Van Dijk heeft het in zijn voordracht
voor de vakantiecursus verleden jaar
pakkend samengevat:
'We staan als bedrijfstak aan de vooravond
van een enorme inspanning die - in
historisch perspectief bezien - te vergelijken is met de opbouw van de drinkwatervoorziening in de afgelopen eeuw'.
Een dergelijk omvangrijke en toekomstbepalende opdracht vereist dat wij als
bedrijfstak niet alleen in volle omvang de
consequenties moeten overzien, maar ook
en wellicht vooral, dat wij onze onderlinge
samenwerking en strategische beleidsuitgangspunten en -strategieën kritisch
tegen het licht houden en waar nodig
herijken.
Wij moeten onze positie helder uiteenzetten en duidelijk verankeren door offensief en gedecideerd de discussie met
andere belangenvertegenwoordigers aan
te gaan en ook op eigen initiatief te
trachten een verantwoord evenwicht te
vinden tussen de vaak uiteenlopende
belangen.
Hierbij is het voor komende discussies
meer dan ooit óns belang dat we diegene
aan het woord laten, die wellicht ook wij
- 'in de hitte van de strijd' - wat uit het
oog zijn verloren, te weten: onze klant; de
consument.
De klant-visie zal centraal moeten staan in
de toekomst, met als kernvraag:
\Drink)water.
Tegen(w)elke prijs?'
Het zijn de kwaliteit en de prijsvan ons
produkt die uiteindelijk bepalend zullen
zijn voor de rol en betekenis van onze
bedrijfstak in de toekomst.
Op grond van deze 'kerncriteria' zullen we
als drinkwatersector de komende jaren
enkele principiële vragen met elkaar
moeten bespreken en beantwoorden.
Een aantal van deze vragen zal navolgend,
mede aan de hand van de 'Limburgse
situatie', worden geadstrueerd.
'Drinkwater
B-water?, C-water?'
Zonder zich er wellicht zelf terdege van
bewust te zijn, zijn de waterleidingbedrijven een van de belangrijkste toeleveranciers van de Nederlandse industrie
en het bedrijfsleven.
Water als grond- of hulpstof binnen een
produktieproces is een vanzelfsprekendheid waar we, in tegenstelling tot andere
natuurlijke bronnen en grondstoffen, niet
of nauwelijks bij hebben stil gestaan. Dit is
echter aan het veranderen.
Mede door het grondwaterbeleid van de
provincie, is het beleid van de WML er

thans op gericht om drinkwater in
beginsel alleen nog ter beschikking stellen
voor huishoudelijke doeleinden en
bedrijfsdoeleinden waarvoor een hoge
waterkwaliteit is vereist.
Dit betekent concreet dat geen nieuwe
aansluitingen voor grootverbruik van
drinkwater worden gerealiseerd indien
geen drinkwaterkwaliteit is vereist en er
reële alternatieven voor bedrijven voorhanden zijn.
De ervaringen die recent met aanvragen
vanuit het bedrijfsleven zijn opgedaan
tonen overigens aan dat bedrijven
momenteel grote inspanningen verrichten
om tot een terugdringing van het drinkwaterverbruik binnen de bedrijfsvoering
te komen.
Ondanks deze positieve ontwikkeling is
een afwachtende houding van de waterleidingbedrijven in dezen mijns inziens
niet op z'n plaats, ja zelfs ongewenst!
Ook voor óns is een taak weggelegd bij
het zoeken naar alternatieven om de
beschikbaarheid van water voor bedrijfsdoeleinden duurzaam zeker te stellen.
Wanneer wij deze taak niet oppakken
zullen anderen het doen, daar kunt u
zeker van zijn!
De beschikbaarheid van water zal
namelijk in de toekomst een essentiële
vestigingsfactor voor zowel industriële
ondernemingen als voor land- en tuinbouwbedrijven zijn.
In dit verband moet ook worden voorkomen dat bedrijven onder aanvoering
van argumenten als: 'beperkte leveringscapaciteit' en 'kostenverschillen', met
succes een beroep kunnen doen op de
provinciale vergunningverlener om
nieuwe industriële grondwaterwinningen
in gebruik te mogen nemen of zelfs een
overgang van een industriële drinkwaterafname naar 'eigen' winningen kunnen
bewerkstelligen.
Honorering van dergelijke aanvragen door
de overheid, waarbij eisen verschillend
worden gesteld, brengt de drinkwatersector in een volstrekt ongelijkwaardige
positie. Bovendien betalen huishoudelijke
klanten zodoende ten faveure van de
landbouw en de industrie.
In samenwerking met de provincie en de
Samenwerkende Kamers van Koophandel
en Eabrieken in Limburg heeft de WML
daarom onlangs een studie afgerond naar
de haalbaarheid om in de regio Venlo,
naast kraanwater, via een apart leidingnet
z.g. 'B-water' voor bedrijfsdoeleinden te
distribueren. De eisen die door de potentiële afnemers ter plaatse aan de kwaliteit
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van het H-water worden gesteld zijn
dezelfde als die van leidingwater, met
uitzondering van de bacteriologische
betrouwbaarheid en de eventuele aanwezigheid van organische microverontreinigingen.
Afgezet tegen de investeringen die noodzakelijk zijn om een zelfstandig B-waterproject te realiseren, is gebleken dat de
levering van B-water ter plaatse niet alleen
technisch haalbaar, maar ook financieel
verdedigbaar is.
Of B-water ook tegen een concurrerende
prijs te leveren is, zal in belangrijke mate
afhangen van de wijze waarop de bedrijven zelfstandig de omvang van de afzet
kunnen bepalen en beïnvloeden.
Operationalisering van een B-waterunit
betekent overigens meer dan louter het
vergroten van de beschikbaarheid van
water voor bedrijfsdoeleinden.
Het betekent bovendien dat waterleidingbedrijven binnen hun kerntaak: waterlevering, een 'nieuw' produkt aanbieden.
Met het oog op de toekomstige positie van
onze bedrijfstak zal het vraagstuk over de
diversificatie van produkten hoog op de
agenda moeten staan.
Een vraagstuk dat, zoals hiervoor weergegeven, sterk beïnvloed zal worden door
de wensen van onze klanten en onze
concurrentiekracht.
Een markt van vraag en aanbod derhalve,
waar naar mijn stellige overtuiging grote
kansen voor onze sector zijn weggelegd,
mits wij die kansen herkennen, ze 'tot de
onze maken' en ook daadwerkelijke
benutten.
Het leveren van drinkwater én water voor
bedrijfsdoeleinden dient primair de doelstelling te zijn van een 'waterleverancier',
waarbij samenwerking met de overheid en
het bedrijfsleven een voorwaarde is.
Een doelstelling overigens, die tijd, moeite
en geld zal kosten.
En bij het horen van het woord 'geld' stelt
zich vanzelfsprekend de vraag: hoe gaan
we dit betalen?
'Tariefontwikkeling
Ónze prijs?'
Het is een feit dat de drinkwaterprijs de
komende jaren fors zal stijgen op grond
van de noodzakelijke kosten en investeringen die onder meer nodig zijn om
gedeeltelijk van grond- naar oppervlaktewater over te gaan.
Vanzelfsprekend zullen deze hun weerslag
vinden in het tarief.
De waterleidingbedrijven hebben
duidelijk hun ongenoegen kenbaar
gemaakt over het wetsvoorstel inzake de
'verbruiksbelasting op milieugrondslag',

om naast de al bestaande provinciale
grondwaterheffing, ook een heffing van
rijkswege op de onttrekking van grondwater in te stellen. Hiermee wordt aan de
waterprijs een wezensvreemd element
toegevoegd, waardoor drinkwater een
politieke prijs dreigt te krijgen waaraan
ten onrechte de legitimatie van het milieubeleid ten grondslag wordt gelegd.
Bovendien strekt het rijksbeleid de
provincies tot voorbeeld.
Zo heeft de provincie Limburg concrete
plannen om de grondwaterheffing te
verhogen van ca. f 0,01/m 3 tot mogelijk
f0,10/m3.
Beide heffingen tezamen vertegenwoordigen een stijging van de m 3 -prijs met
ca. f 0,45, oftewel 25%van de huidige
eenheidsprijs (f 1,81/m3).
De essentie van deze voorstellen zijn in
strijd met het openbare nutskarakter van
de drinkwatervoorziening.
Waterleidingbedrijven verkeren immers in
een monopolie-positie.
Een positie waar zeer zorgvuldig mee moet
worden omgegaan, door er voor te zorgen
dat de prijs van het drinkwater niet meer
stijgt dan redelijkerwijs noodzakelijk is.
Indien de drinkwaterprijs - op selectieve
wijze - in toenenemde mate aan overheidsheffingen onderworpen wordt, betekent dit de facto het introduceren van
'concurrentievervalsing'.
Willen wij in de toekomst diverse 'waterprodukten' aan onze afnemers kunnen
aanbieden en een geloofwaardige positie
op de markt van vraag en aanbod
innemen, dan zullen wij op die markt
moeten kunnen inspelen, niet alleen wat
de hoedanigheid van onze produkten
betreft, maar ook wat betreft de prijs!
Anders gezegd: we zullen als waterleidingbedrijven een zelfstandig marktgericht tariefbeleid moeten kunnen
voeren; een beleid waarmee de voorgestelde grondwaterheffingen onverenigbaar zijn.
Het vaker gehoorde argument dat een
hoge drinkwaterprijs zal leiden tot een
aanzienlijke waterbesparing is, daargelaten
de juistheid van de veronderstelling, een
middel dat het doel op een mijns inziens
niet te verdedigen wijze heiligt en dat
bovendien het 'risico' van toenemende
heffingen in zich heeft.
Wellicht ook dat we te rigide met het
vraagstuk van waterbesparing omgaan.
Niet waterbesparing als zodanig, maar de
wijze waaróp zal onderwerp van discussie
moeten zijn, waarbij zich de vraag

opdringt: Waterbesparing
Spaarzaam
én doelmatig?
Moeten wij als bedrijfstak te allen tijde
een zo zuinig mogelijk gebruik van water
voorstaan?
Het antwoord lijkt voor de hand liggend,
maar is dit bij nader inzien wellicht niet.
Dat we drinkwaterverspilling moeten
tegengaan staat buiten kijf. En dat we bij
het voorzien in de behoefte naar drinkwater acht nemen op andere grondwaterafhankelijke belangen is eveneens vanzelfsprekend.
Of het evenwel op onze weg ligt om ook
actief waterbesparing te stimuleren indien
er voldoende water - bijvoorbeeld
B-water en/of C-water - uit oppervlaktewater beschikbaar is, is nog maar de vraag.
De enorme investeringen waar we ons
voor gesteld zien, brengen zware financiële bedrijfslasten met zich mee, die we
vanuit een eigen produktbeleid zoveel
mogelijk moeten dragen.
Deze verantwoordelijkheid impliceert
evenwel dat we niet alleen een zelfstandig
tariefbeleid moeten kunnen voeren, maar
dat we ook zelf een gedifferentieerd
verkoopbeleid moeten durven voeren!
Met andere woorden: geen rigiditeit, maar
flexibiliteit.
Wellicht dat we uiteindelijk, in gezamenlijk overleg met elkaar, zullen concluderen
dat het spaarzaam omgaan met drinkwater
en het eveneens actief 'aan de man
brengen' van andere watersoorten geen
tegenpolen zijn, maar de 'kop' en 'munt'
van onze waterprijs!
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