ACTUALITEIT

RESULTATEN ONDERZOE K NAAR GEVOLGEN VAN LEGGEN
O N D E R G R E N S BIJ 100.000 M^ PER JAAR

Marktwerkingin
industriewatervoorziening
HetministerievanVROMwerktsindsmei1996aandeherzieningvandeWaterleidingwet. Indat
kaderheeft hetkabinetinfebruari 195)8 dehoofdlijnen vooreennieuweWaterleidingwet,de
Hoofdlijnennotitie, vastgesteld.Eenbelangrijkvoornemendaarin isdatmeerruimtezalworden
gegevenaaneenvrije marktvoorindustriewater.Vooraldewensen vandeindustrie,deontwikkelingenophetgebiedvanindustnewaterenhetstrevennaarefficiencyverbetering waren daarvoor
aanleiding.DeTweedeKamernamtijdens de behandeling inaprilvorigjaar eenmotieaan waarin
marktwerking werdafgewezen, ookvoordeindustriewatervoorziening (motieFecnstraes.).Minister
PronkvanVROMwenstvoordeleveringaanhuishoudensenkleinverbruikersvasttehoudenaan
eenovcrheidsmonopolie.Vooreenmeergrootschaügeleveringvanindustriewaterzullenonder
bepaaldevoorwaarden waterleidingbedrijven opdemarktkunnenopereren.
Watmarktwerking indeindustriewatervoorziening betreft, kiest het kabinet
indeHoofdlijnennotitie vooralsnogvoor
eengefaseerde aanpak,waarbij in eerste
instantie keuzevrijheid aan grootgebruikers
vanindustriewater wordtgegeven.Alsgrens
denkt het kabinetaanleveringen groter dan
100.000m3 water perjaar. Indeze context
wordt onder industriewater alhet water
verstaan (vanzoweldrinkwaterkwaliteit als
andere kwaliteit) dat wordtgebruikt in het
productieproces alsproductiemiddel of
grondstof, niet alleenindeindustrie, maar
ookbijandere bedrijven, bijvoorbeeld inde
agrarischesector.Detoepassing isdus bepalend.
Dewaterleveringdoordewaterleidingbedrijven aangrootverbruikers en industrie
bedroegin 15196circa 247miljoen m>,ofwel
19procent vandetotale landelijke
productie.Het aandeel 'drinkwater' (water
vandrinkwaterkwaliteit) dat doordeindustrie wordtvetbruikt, bedraagt circa180
miljoen m3 opjaarbasis,ofwel 15procent
vandetotale landelijke drinkwaterproductie.Detotalewaterleveringaande
industrie engrootverbruikers isdelaatste
jaren min ofmeer stabielgebleken, waarbij
sprake isvaneen 'vervangingsmechanisme':
dedrinkwatetafzet daalt bijeen toename
vandeafzet van water vanandere kwaliteit.
In 1996bedtoeghet aandeel vandit 'ander
water'circa67miljoen m'. Momenteel zijn
verschillende (grootschalige) industrie-

waterprojecten ('anderwater')in voorbereiding.Hetaandeel'ander water'zalde
komendejaren dan ookverder stijgen. Het
zwaartepunt vandeafzet van leidinggebonden leveringvan wateraandeindustrie ligt indeprovinciesNoord-enZuidHolland,Noord-Brabant enZeeland. Hier
vindt ruim70procent vandeafzet aan
industriewater plaats.
Het totaleleidingwaterverbruik doorde
land-en tuinbouw wordtgeschat opcirca
88miljoen m3 perjaar. Hiervan wordtcirca
20miljoen m' indetuinbouw gebruikt.Met
namedeleveringvan'gietwater' aan de
glastuinbouw staat indebelangstelling van
dewaterleidingbedrijven. Opdatgebied zijn
enkeleprojecten gerealiseerd eneen aantal
in voorbereiding.
In hetalgemeengeldt dat et bij deleveringvanwateraandeindustrie eensterke
verwevenheid bestaat met decollectieve
drinkwatervoorzieningen. Ookde'ander
water'-voorziening isgrotendeels geïntegreerd metdedrinkwatervoorziening, maar
minder sterkdan bij het industriewater dat
vandrinkwaterkwaliteit is.Slechtsin enkele
gevallen iser,bijdeleveringvan 'ander
water',sprakevaneenvolledigopzichzelf
staande voorziening.

De100.000-grens
Uit deresultaten vanhet Iwaco-onderzoekblijkt dat hetgrootste industriële

HetministerievanVROMheeftIwaco
opdrachtgegevendemarktinkaartte
brengeninhetkadervaneeneventueelte
stellenleveringsgrens.Bovendiegrenskan
enmagmarktwerkingdan plaatsvinden.
Datonderzoekkreegalstitel'Onderzoek
Marktwerking Industriewatervoorziening
(OMI)'.

waterverbruik inNoord-en Zuid-Holland,
Gelderland enNoord-Brabant plaatsvindt.
Indezelaatstgenoemde tweeprovincies gaat
het hoofdzakelijk omeigengrondwaterwinning.
Degrootste afnemers van 'drinkwater'
zijn dechemieen aardolie-industrie
alsmededevoeding-en genotmiddelenindustrie.Vooreengrootdeelliggendiein
Zuid-Holland, Noord-Brabant enZeeland.
Het 'ander water' wordt hoofdzakelijk afgenomen doordebranches basismetaalen
chemie.Het merendeel vandit 'ander water'
wordt geleverd inNoord-Holland. Het
overige'ander water' wordt afgezet inZuidHolland, Noord-Brabant,Zeeland en
Groningen.Tevens blijkt dat bijna de helft
van het industriewater (44procent) wordt
verbruikt door circa40bedrijven, dieeen
individueel leidingwaterverbruik vanmeer
dan éénmiljoen m3 opjaarbasis hebben.
Bijhet hanteren vande100.000m3 grens
zalvoorcirca 155miljoen m?door waterleidingbedrijven geleverd industriewater
een vrije markt gelden.Hetbetreft naar
schatting93miljoen m3 'drinkwater'(als
proceswater geleverd aandeindustrie)en
6zmiljoen m) 'ander water'.Dit iscirca
12 procent vandetotalewaterproducrie van
dewatetleidingbedtijven in Nederland
(circa 1,3miljard m3 perjaar).Het aandeel
'drinkwater' bedraagt circa7,5procent van
detotaledrinkwatetproductie encirca
51 procent van hetgeregistreerde grootverbruik (landelijk 180miljoen m3 perjaar).
Vrijwel devolledige huidigeafzet van 'andet
water' valtookbinnen degrens van
100.000 m).
Bijeengrens van 100.000m3perjaar,
zullen circa320afnemende bedrijven onder
demarktwerking vallen.Ongeveerde helft
vandezebedrijven isgesitueerd inhet zuidwestelijke deelvanNederland: Zuid-Holland
(metnamehet Europoort/Botlekgebied),
ZeelandenNoord-Brabant.Debedrijven in
dezeregiozijn gezamenlijk goedvoor bijna
50miljoen m3 'drinkwarer' perjaar (ruim
H2O
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50 procent van het marktvolume) encirca
23miljoen m' 'ander water' (ruim
35 procent van het totale marktvolume
'ander water').
Hetverhogen vandegrenszalleiden tot
eensterke afname vandehoeveelheid water
vandrinkwaterkwaliteit 'opde markt',
terwijl dehoeveelheid 'ander water'nagenoeggelijk blijft. Het aantal afnemers, waar
marktwerking kangelden,zalooksterk
gereduceerd worden.Bijhet verlagen vande
grens zaldehoeveelheid water van drinkwaterkwaliteit 'opdemarkt' toenemen.Bij
eengrens van50.000m> perjaar blijft deze
toename beperkt totcirca20procent terwijl
hetaantal afnemers verdubbelt. Het
verleggen vandegrens naar 10.000m3 per
jaar zalresulteren in(bijna) een verdubbelingvandehoeveelheid 'drinkwater' opde
markt ten opzichte vande 100.000m' per
jaar grens.Hetaantal bedrijven dat onder
marktwerking valtzaldaarmee ongeveer
vertienvoudigen.
Bijhetonderzoek naarhet industrieel
waterverbruik isdeagrarischesector buiten
beschouwing gelaten.Naar verwachting zal
erindeland- en ruinbouw bij eengrens van
100.000m' slechts eenzeerbeperktehoeveel-

bedrijfwordt sterkbeïnvloed doorde
geografische situatie,aard en beschikbaarheidvan bronnen, deaanwezigheid van
(grore)indusrrieèn,etc.Bijdeindustriële
grootverbruikers isdemening eenduidig:
marktwerkingdient zospoedigmogelijk te
wordengeïnrroduceerd.
Doordewaterleidingbedrijven worden
algeruime tijd diversevormen van marktwerkingervaren.Met namede waterleidingbedrijven in zuidwest-Nederland
wordengeconfronteerd met afnemers die
willen onderhandelen overprijsstelling en
dieopzoekzijn naar alternatieve aanbieders
indemarkt.Dergelijke alternatieven
bestaan vanwegedebeschikbaarheid van
eengrondstof(oppervlaktewater) ende
voortschrijdende mogelijkheden vande
membraantechnologie. Overigens wordt
gesignaleerd enookervaren dat hetvoor
individuele industrieën ookbinnen de
huidige wetgevingmogelijk isomeen
contract voorwaterleveringaan regaan met
eenderdepartij (bijvoorbeeld door middel
van'Built,Ownand Operate'-contracten).
Zoweldewaterleidingbedrijven alsde
industriegeven aan dat er momenteel
verschillende oorzakenzijn dieeen optimale

Dczegrafiektoontlietaantalbedrijvenmethet.geschatteindividueleverbruikaanindustriewater.Onderindustriewaterwordthierverstaanwatervandrinkwaterkwaliteiten/o/'anderwater'-kwaüteit.

Grens individueel induslricwnterverbruik (*10(10 m3/jaar)

Indien wordt overgegaan tot liberaliseringvandeindustriewatermarkr, zullen
zichwaarschijnlijk nieuwepartijen opdie
markt melden zoalscontracting engineers,
energiebedrijven, zuiveringschappen enook
buitenlandsepartijen, met namedegrote
Franseen Engelseprivate waterbedrijven.
Verwacht wotdt dat tussen waterleidingbedrijven slechtseenbeperkte mate
vanconcurrentiezaloptreden.Vanwegede
hogekosten diemetdeaanlegvan nieuwe
infrastructuur zijn gemoeid,zaldeonderlinge concurrentiezichvooralrichtenop
grote afnemers opdegrens vanconcessiegebieden ('cherrypicking').Doorde
bestaande strategische allianties tussen
waterleidingbedrijven zaldatniet altijd het
gevalzijn.Serieuzeconcurrentie wordt
eerder vangenoemde buitenlandse
bedrijven verwacht.
'Third partyacces'(TPA) wordtdoor
waterleidingbedrijven nietwenselijk en
mogelijkgeachr,behalvemisschien bijindustriewaternetten met'anderwater'.DeindustriedaarentegenzietwelperspecriefinTPA.
In tegenstelling totTPAwordt derol
van 'stand alone'-systemen in samenhang
met deontwikkeling inde membraantechnologiedoorallebetrokkenen bijzonder
belangrijkgevonden.Sommigen zijn van
meningdatdezetechnologie bepalend kan
worden voordematevanmarktwerking in
dewatervoorziening endatdeeffecten ervan
groterzullenzijn dan deliberalisering die
indeHoofdlijnennotitie wordt voorgesteld.
Ookdaardoor zijn deverwachtingen ten
aanzien vanconcurrentie via leidingnetten
niet hooggespannen.
Zowelwaterleveranciers als afnemers
geven aandat ookdeintegrale waterketenbenadering vangroot belangisvoor het
marktdenken. Deintegratie vanlevering,
gebruik,zuiveringen hergebruik van water
zal,mededoordemogelijkheden vande
membraantechnologie, grote toegevoegde
waardekunnen opleveren.

Verwachte effecten
heid 'water opdemarkt' komen.Dit komt
vooreendeeldoorhetgroot aantal relatief
kleineafnames. Indien totclustering kan
worden overgegaan,lijken de mogelijkheden hetgrootst inde glastuinbouw.

Ervaringen, verwachtingen en
wensen
Demeningen overmarktwerking lopen
indewaterleidingbranche sterk uiteen;van
eenkritische houding tot echte voorstander
vanverdergaande marktwerking.De
meningvaneen individueel waterleidingH2O

marktwerking belemmeren, vooralop het
gebied van regelgevingen heffingen.
Eerstgenoemden leggendaarbij de nadruk
ophet ontbreken vaneen'level playing
field' enstellen onder meervoor verschillen
inbelastingheffing op teheffen. Deafnemerswijzen met nameopgebreken inde
watermarkt enwillendaarom onder andere
onafhankelijk toezicht op waterleidingbedrijven enpleiten ookvooreen duidelijke
scheiding tussen publieke taken en marktactiviteiten.

Demeestebetrokkenen zijn het erover
eensdat degebonden klanten hetgrootste
risicolopen financieel dedupe teworden
vandevoorgestelde liberalisering.Overde
omvangvanderisico's wordt echter
verschillendgedacht.Sommigen menen dat
ookdegebonden klanten devoordelen van
efficiencyverbeteringen zullen ondervinden
enzonder marktwerkingzelfs slechter van
zullen worden.Anderen denken daarentegen dat eventuelewinsten eerder aangewendzullen worden voorinvesteringen en
uitkeringen aan aandeelhouders endater in

hetgunstigste gevalvoordegebonden
klanten geen negatiefptijseffect zal zijn.
Verwacht wordt dat vooralde zakelijke
afnemers zullen profiteren van marktwerking:meerenbetereproducten tegen
gunstiger prijzen. Sommige waterleidingbedrijven zijn echter van meningdat alleen
degroteafnemers financiële voordelen
zullen behalenendat alleandere zakelijke
verbruikers duurder uitzullen zijn.
Demeeste waterleidingbedrijven vrezen
datzeomzetzullen verliezen en datditzal
moeten wordengecompenseerd dooreen
efficiëntere bedrijfsvoering ofmet andere
producten endiensten.Welwordt verwacht
dat waterleidingbedrijven onder invloed van

geven vanongeveer dehelft van het huidige
'drinkwater' geleverd aan grootverbruikers
en industrie (93miljoen mi). Bijna devolledigeleveringvan 'ander water'(circa62
miljoen mï perjaar)zaleveneensonder de
marktwerking komen tevallen.In totaal
kan 'marktwerking' plaatsvinden bij circa
320afnemers.
Denegatieveeffecten voordegebonden
klanten zullen bijeengrens van 100.000mï
beperkt zijn. Opbasisvande beschikbate
gegevens isvooreen 'worst case'-scenario
ingeschar wat het maximale negatieve prijseffect kanzijn bij hetvolledigwegvallen van
dehuidige leveringaan industriewater bij
deindividuele waterleidingbedrijven. Uitde
berekeningen volgtdatmet nameeen

Deztgrafiti.laatdehoeveelheid(leiditujgebonden)industriewater(somvanwatervandrinkwaterkwaliteiten
'anderwater')zien,dievrijgegevenwordtaanmarktwerkingalsJunctievaneentestellen^rensvanafwaarmarktwerkingzal^aanplaatsvinden.
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Hetverhogenvandegrens(hogerdan
100.000miperjaar)lijktopbasisvandeuitgevoerdeanalysenietzinvol.Metnamehet
aandeelleveringvanwatervandrinkwaterkwaliteitzalsterkafnemen. Hierbij vindtook
eensterkeafname plaatsvanhetaantal afnemerswaarmarktwerking kanplaatsvinden.
Hetverlagen vandegrens (lagerdan
100.000m3 perjaar)wordtdoot zowelde
industrie alssommige aanbieders alswenselijkgezien.Opbasisvandeuitgevoerde
analyses,wordtgeconcludeerd dat het
hanteren van50.000m?perjaar alsgrens
geengrotevetanderingenoplevert. Het
'marktvolume' aan watervandrinkwaterkwaliteit stijgt beperkt met circa20procent
tot ruim 110miljoen m3 perjaar. Het
volume'andet water' zal nauwelijks
toenemen.Welzalhet aantal afnemers
verdubbelen.Demaximaleprijseffecten bij
volledigverliesvan het marktaandeel zullen
bij dezegtens nietnoemenswaatdig veranderen.
Eenverdergaande verlagingvandegrens
tot 10.000m' perjaar zal,tenopzichte vande
100.000mi grens,leidentoteenverdubbelingvanhetvolumewater vandrinkwaterkwaliteit opdematkt. Hetvolume 'ander
water'zalslechtsbeperkt stijgen.Deze
toenamegaat vooralgepaard met eenzeer
sterketoenamevanhetaantalafnemers met
eenrelatiefkleineafname. Omdat naar
verwachtingdemarktwerking vooralinde
vormvanindividueel maatwerk enin
minderematevialeidinggebonden systemen
zalplaatsvinden, wordtdemeerwaardevan
het verlagenvandegrensvooralsnogbetwijfeld.Demaximaleprijseffecten zullen in dit
scenariosterkkunnen toenemen.

Grens individueel induslriewaterverbruik {xlOOO m3/jaar)

matktwerkingzakelijker, efficiënter en
klantgerichter zullengaan opereren.Datzal
echter ten kostekunnen gaan van hun
maatschappelijke taken.

Vormgeving en de keuze van een
grens
Vtijwelallebetrokkenen stellen dat het
hanteren vaneengrens voor marktwetking
inprincipezeerkunstmatig is.Immers,
specifieke wensen vaneen klant endelokale
omstandigheden bepalen oferconcurrerende alternatieven bestaan endus marktwerking mogelijk is.Alsertoch vooreen
bepaaldegrensgekozen moet wotden,lopen
demeningen uiteen vaneen 'zolaagmogelijke' tot een'zohoog mogelijke' grens.Uit
deuitgevoerde analysesvolgtdat de,inde
Hoofdlijnennotitie vootgestelde,grens van
100.000m3 perjaar zalresulteren in het vrij-

Erbestaat weleenduidelijke behoefte
omdegtens niet rigide tehanteten. Met
name voorclusters van bedrijven diejaarlijks gezamenlijk 100.000m3 ofmeer
industriewater afnemen, moeteen uitzonderingmogelijk zijn. Verderwordt aanbevolenombij eengefaseerde invoering van
marktwerking, deeerstefaseeerstgoed te
analyseren voordat wordt overgegaan tot het
verlagen vandegrens.

drietal waterleidingbedrijven (Waterbedrijf
Europoort, DeltaenWatetleiding
Maatschappij 'Noord-West-Brabant')in
theoriedegrootste risico'slopen.Het
volledigwegvallen vandewatetleveringaan
deindustrie zou hier,in het gehanteerde
'worst case'-scenario, tot prijsstijgingen van
20à30procent kunnen leiden.Bijdeoverige
waterleidingbedrijven zalhet maximale
prijseffect minder dan7,5procent bedtagen.
Debetreffende driebedrijven worden echter
nu alvolopgeconfronteerd met autonome
ontwikkelingen ophetgebied van matktwerking.Eventueleprijseffecten mogen dan
ookniet(volledig) worden toegerekend aan
devoorgestelde libetaliseting.

Overigens hoeft hetoptreden vanongewensteprijseffecten voorgebonden klanten
geen reden tezijn om aftezienvanliberaliseringbij de industriewatervoorziening.
Doorhet tteffen van specifieke maatregelen
of voorzieningen zouden deze effecten
kunnen worden voorkomen oftot een
aanvaardbare omvangworden beperkt.•"

Overigens wordt het niet waarschijnlijk
geacht dateen waterleidingbedrijf zijn afzet
aan industtiewatet volledigzalverliezen.

Voormeerinformatieoverlietonderzoekkunt
ucontactopnemmmetRuudKeilervanIwaco
(010)2865567.
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