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WatermetersinAmsterdam,
eindevaneeneeuwdiscussie
IR. M.K.H. GAST, G E M E E N T E W A T E R I E I D I N G E N
DRS. W.F. VAN BUUREN, HISTORICUS

Terwijl elders in Nederland zo'npo% van de
bevolking zijn drinkwater afrekent opgrond
van het doorwatermetersgeregistreerde
gebruik, ishet huishoudelijkgebruik in
Amsterdam oiibcmeterd.Anno 151518hanteert
Amsterdam voordrinkwaterlevering aan huishoudens een eeuhedeutariej niet ecu kwartaalabonnement. Hetabouucmeiitsbedrag is
opgebouwd uit liet aantal eenheden per woning
(aantal vertrekken, tuin,garage, ligbad et
cetera). Het watergeld wordt in rekening
gebracht bij de huiseigenaren, die het vervolgensdoorberekenen aan de huurders.

bestaande systeem moedwillige verspilling in de hand werkte:"Hoeveel straten
worden niet besproeid met ons heerlijke
duinwater en hoeveel tuinen des zoomers
niet den gehelen dag.Er wordt water verbruikt, zonder dat het betaald wotdt."
Algemene invoering van watermetcts
daarentegen zou zorgen voor een grote
bezuiniging in het gebruik.
Elders was met succes bemeterd. In steden
als Hamburg, Hannover, Haarlem en
Den Haag had het invoeren van watermetersgeleid tot waterbesparing.
Rechtvaardigheid. Ieder zou gaan betalen
voor deafgenomen hoeveelheid water.
Kosten. Financiële bezwaren beschouwde
men als van 'weinig gewicht'. Tegenover
de kosten van de watermeters stonden
immers besparingen, via watermeters zou
men lekverliezen namelijk doeltreffend
kunnen opsporen.

Op verzoek van het Gemeentebestuur
heeft Gemeentewaterleidingen Amsterdam in
1996en opnieuw in 1997gerapporteerd over de
consequenties van de invoering van bcmetcring van huishoudelijk gebruik. In aansluiting
hierop heeft GWeen historisch overzicht op
laten stellen van de (politieke) argumenten bij
het bemeteringsvraagstuk. Deeerste discussie
over bemetering werd al in dejaren 1902/1903
gevoerd, er isderhalve sprake van bijna een
eeuw discussie op bestuurlijk niveau over
hetzelfde onderwerp.

Voorstanders van handhaving van de
grondslag van het tarief, met ook toen als basis
het aantal eenheden per woning, waren de
directeuren van Gemeentewaterieidingen
- achtereenvolgens Pennink en Van Royen -

Bemeteren op de politieke
agenda. 1902/1903-1920

DeheerPennink,oud-directeurGemeentewaterletdirujen.

Aan het begin van de twintigste eeuw
woedde er in de hoofdstad een waar waterdebat. Het ging vooral over de vraag hoe
Amsterdam aan de steeds toenemende
behoefte aan drinkwater kon voldoen. Tijdens
dit waterdebat kwam ook de vraagaan de orde
ofde hoofdstad moest overgaan tot het invoeren van watermeters. Op 17juli 1902vroeg het
raadslid Kamerlingh Onnes aan Burgemeester
en Wethouders "omtrent de invoering van
watermeters inlichtingen te willen verstrekken." In 1903kwam de discussie op gang
en tot en met 1920zou het bemeteringsvraagstuk herhaaldelijk aan de orde komen
in deAmsterdamse politiek.
Pleitbezorgers van watermeters in deze
periode waren hoofdzakelijk liberale politici,
met name de raadsleden Kamerlingh Onnes,
Vanden Bergh en Stähle.Zij hanteerden de
volgende argumenten:
Waterbesparing. Stähle benadrukte dat het

hygiënisten, socialistische en roomskatholieke politici.Alsargumenten tegen
bemetering voerden zij aan:
Hygiënistische bezwaren: Betaling op
grond van de verbruikte hoeveelheid zou
nadelig zijn voor de volksgezondheid. De
gedachte hierachter wasdat een algemene
invoering van watermeters zou leiden tot
verkeerde zuinigheid. Wethouder Wierdels
(rooms-katholiek) omschreef dit argument als volgt: "Ben Wvinden het uit
hygiënisch oogpunt ongewenscht om de
vadets en moeders een aansporing in huis
tegeeven om tot de kinderen te zeggen:
Wascht zoo weinig mogelijk uw voeten,
want dat kost ons maar geld."
Waterbesparing. De waterbesparende
effecten van meters moesten niet overschat worden. Men zag meer in alternatieve methoden om waterverspilling te
bcsttijden, zoals een goede inspectiedienst.
Financiële bezwaren. De kosten van plaatsing,exploitatie en administratie van
watermeters werden te hoog gevonden.
Bezwaren van filantropen. Hun sympathie
ging uit naar het bestaande tariefstelsel
vanwege het progressieve karakter.
De klein behuisden en als regel minder
draagkrachtigen ontvingen water tegen
een geringere prijs per m ! dan de beter
gesitueerden.
Socialebezwaren. Water alsopenbaar goed
diende beschikbaar tezijn voor iedereen.
Bij plaatsing van meters zou de betaling
van het watcrgcld overgaan van eigenaren op
huurders, met afsluiting van water als mogelijke gevolg.Wethouder Vliegen, tevens landelijk partijvootzitter van deSDAP,was hier fel
op tegen: "Maar zonder water kan een mens
niet leven!Water is absoluut onontbeerlijk en
hoezou deGemeente zich verantwoord
kunnen achten, honderden gezinnen uit te
sluiten, indien deze door verschillende
omstandigheden niet zouden kunnen
betalen."
Dediscussie ovet watermeters in deze
jaren leidde niet tot een fundamentele
wijziging van het tariefsysteem; het abonnementstarief op basis van het aantal
eenheden bleef gehandhaafd.

De bemeteringsdiscussie op een
laag pitje. 1930-1980
Ruim vijftigjaar lang zou de discussie
over het plaatsen van watermeters slechts
sporadisch opflakkeren. Hier volgen enkele
voorbeelden.
In 1942verscheen het Rapport van de
Sub-Commissie voordeGemeentewaterieidingen,
uitgebracht aan deCentraleCommissievan
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Onderzoek nopensdeFinanciën derGemeente
Amsterdam. Desamenstellers, onder wie directeur van GWBiemond, hadden als taak het
doen van bezuinigingsvoorstellen. Alle toenmalige argumenten pro en contra invoering
van watermeters kwamen in dit rapport aan
de orde.
Voor bcmetenng pleitte het evenredigheidsprincipe: "Het metertarief heeft de aantrekkelijkheid als regel slechts verschuldigd te
zijn hetgeen werkelijk verbruikt isen niet
meer."Alsander voordeel gold "dat het onnut
verbruik wordt tegengegaan."
Tegen bemetering voerde men opnieuw
het aspect van de volksgezondheid aan:
bcmetenng zou een remmende werking op de
invoering van sanitaire voorzieningen hebben.
Ook werd een technisch argument aangevoerd: "Wil men namelijk het mctertaricf
aan zijn doel laten beantwoorden, dan dient
levering aan elke woning te worden gemeten,
hetgeen voor een stad alsAmsterdam met haar
etagebouw neerkomt op het wijzigen van den
gebruikelijken binnenaanlcg op dusdanige
wijze, dat elke woning haar eigen stijgleiding
krijgt." Hiermee doelde men op het feit dat
in de woonblokken een verticaal gerichte
leidingstructuur aanwezig was,terwijl aanbrengen van watermeters een horizontaal net
per wooncenheid noodzakelijk maakte.
De hoge kosten, verbonden aan het wijzigen
van de binnenleidingen in de woningen,
gaven in een tijd van krappe gemeentekas de
doorslag; het Rapport van 1942adviseerde
tegen invoering van watermeters.

DeheerPietJonker,voormaligwethouderNutsbedrijven teAmsterdam(thansdirecteurDZH).

In dejaren zeventig kwam bemetering ter
sprake toen Van der Veen, de opvolger van
Biemond alsdirecteur van GW,in 1977het
rapport Detoekomstigewatervoorzieningvan
Amsterdam enmeebcdiendegebieden presenteerde.
Het gemeentebestuur ging akkoord met het
rapport, dat daarmee richtlijn voor het
Amsterdamse beleid werd.
Alsonderdeel van zijn visie noemde Van
der Veen "invoeren van een metertarief voor
huishoudelijk gebruik niet mogelijk en bovendien ongewenst." Hij wees daarbij op de hoge
kosten van bemetering, die hij schatte op
250miljoen gulden. Watermeters vormden
niet de beste remedie om waterverspilling

terug tedringen: "Er blijkt zeer weinig
verschil tussen bemeten en onbemeten
gebieden." Voorlichting was een betere manier
om verspilling tegen te gaan.
"Ongewenst", met die omschrijving wordt
deAmsterdamse opinie over bcmetenng in de
jaren dertig tot en met zeventig het best getypeerd.

"Een zich in de hoge kosten
wrekende rechtvaardigheid."
1980-1994.
Eindjaren tachtig stak de bemeteringskwestie weer de kop op. Gemeentewaterlcidingen wees in 1989bemetering opnieuw af
Bemeteting gafgeen garanties voor waterbcsparmg en zou niet leiden tot een wezenlijke afname van de vraag.Dekosten van de
bemetcringsoperatie werden inmiddels
geraamd op 500miljoen gulden. De gemeenteraad stemde in 1990in met deze bevindingen
en daarmee bleefafzien van bemeteren het
officiële beleid.
Wethouder Jonker (PvdA) introduceerde
een nieuwe dimensie in dediscussie. Hij wees
erop dat het evenredigheidsprincipe lastig is
uit te voeren. De kostprijs van water bestaat
namelijk voor90%uit vaste kosten. Slechts10%
van de kosten wordt bepaald door de feitelijke
afname van water. "Ditgeringe deel van de
kosten isechter niet voor een bevredigende
wijze van doorberekening vatbaar", zo stelde
hij. Een systeem van watermeters bestempelde
hij als:"een zich in hoge kosten wrekende
rechtvaardigheid."
In 1993dienden de raadsleden Cornelissen
(D66) en Platvoet (Groen Links) tweemoties in.
Deene motie waarin zij vroegen om een
gefaseerde invoering van het bemeteren van
leidingwater verwierp de gemeenteraad.
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Deandere motie werd welaanvaard. Besloten
werd om in geval van nieuwbouw en renovaties het plaatsen van watermeters technisch
mogelijk te maken. In hun motie noemden de
beide taadsleden als voordelen van een metertarief: "een zogering mogelijk verbruik van
energie en water" en "een direct verband
tussen verbruik en prijs."

Op 4februari 1998heeft de gemeenteraad
vanAmsterdam ingestemd met het voorstel om tot bemetering over te gaan.
Vóot stemden PvdA,D66, CDAen Groen
Links.Tegen stemden WD, Socialistische
Partij en Groenen (Roelvan Duijn) (Zieook
H 2 0 4/98,pagina6.)

"Handhaven o f veranderen."
Achtergronden van de actuele
discussie

durend toegenomen. Deklachten worden
indringender en fanatieker. Er is steeds
minder bereidheid om mee te betalen voor
degenen die kwistig met water omgaan.

Deactuele discussie over bemetering
inAmsterdam heeft een brede politieke
voedingsbodem. Hier komen aan de orde:de
landelijke situatie, het landelijk beleid, het
gemeentelijk beleid, de klachten van
Amsterdammers en het milieu.

In opdracht van GWheeft IVAM
Environmental Research berekend dat invoering van watermeters tot een circa 12à13%
lager watergebruik leidt. Een milieurendement isevenwel geheel afhankelijk van het
bereiken van waterbesparing.

Groningen (stad)en Rotterdam besloten
in respectievelijk 1995en 1996over tegaan tot
de invoeringvan watetmeters. Daarmee komt
de hoofdstad in een uitzonderingspositie.
Het Paarse Kabinet isevenals verschillende
van zijn voorgangers voor verdere invoering
van individuele bemetering.DeTweede Kamer
ondersteunt dit beleid; nieuw isdat zede
minister in 1996heeft verzocht om actiefte
bevorderen dat alle aansluitingen op het openbare drinkwaternet zospoedig mogelijk
worden bcmeterd.
Binnen het Amsterdamse gemeentebestuur is wethoudet Ter Hotst (PvdA),die de
portefeuille Nutsbedrijven beheert, een voorstander van tarieven op maat. In dat kader is
met ingang van 1996een korting op het watettariefvoor alleenwonenden tot stand
gekomen.

In 1996stelde dedirecteut van
Gemeentewaterlcidingcn Gast dat door de
Amstetdamse politici gekozen moet wotden
tussen "handhaven ofveranderen". Hij schetstedaarbij devolgende keuzeproblematiek:
Voor handhaven van het bestaande
systeem pleiten:
lagere totale kosten;
minima zijn dootgaans gunstig af
eengoede betaaldiscipline is aanwezig;
het voorkómen van het aanbtengen van
wijzigingen in de woningen.
Voot invoering van bemetering pleiten:
één prijs per m ! voor alle afnemers;
betalen naar gebruik;
het direct belonen van watetbcsparing;
een eenvoudige uitleg naar de bevolking.

Het aantal klachten over het bestaande
vastkwattaalabonnement issinds 1995voort-

MevrouwGuusjeterHorst,wethouderNutsbedrijventeAmsterdam.

DeRaadscommissie voor de Nutsbedrijven

toonde zich in 1996in meerderheid geen voorstander van bemetering, omdat de milieueffecten van invoering van bemetering niet
opwogen tegen dedaaraan verbonden hoge
kosten en de te verwachten gevolgen voor met
name de minima.
In 1997stelde GWgefaseetde invoering
van watetmeters voor. Het College van
Burgemeester en Wethouders heeft in oktober
van datjaar besloten aan de gemeenteraad
voor te stellen:
1. Met ingang vanjanuari 1999 bemetering
verplicht te stellen, doch gefaseerd tot
invoering van bemetering over te gaan.
2. Prioriteit tegeven aan nieuwbouw en
renovatiewoningen.
3. De kosten van metercxploitatie te verhalen in de vorm vaneen vastrecht.
4. Eengewenningsregeling in restellen om
te voorkomen dat huishoudens door de
wijziging van de tariefgrondslag in
moeilijkheden komen.
Zo kan voorkomen worden dat de
gemeente de hoge lasten van de ombouw van
binnenleidingen moet dragen. In eerste ronde
kreeg dit voorstel een welwillend onthaal van
deRaadscommissie van Nutsbedrijven, waarin
alle partijen uit deAmsterdamse politiek zijn
vertcgenwootdigd. Niettegenstaande constateerde raadslid Spit (CDA)dat de meerkosten
van de operatic op de burger en de gemeenschap neerkomen. Hij drong er bij de wethouder dan ook op aan de contouren van een
gewenningsregeling nader uit te werken.
Begin 1998gafdegemeenteraad haar fiat aan
dit plan. Daardoor zullen in de nabije toekomst ook huishoudens inAmsterdam en
omgeving hun drinkwatergebruik afrekenen
op grond van het door watermeters geregistreerde gebruik.
Besluit
Wat opvalt in bijna een eeuw discussie is
dat steeds dezelfde argumenten naar voren
kwamen. Tegenstandets van bemetcren wezen
alin 1903op de technische problemen, de hoge
kosten en het sociale beleid van de gemeente
Amsterdam. Voorstanders noemden ook toen
debillijkheid van het principe 'de verbruiker
betaalt' en de mogelijkheid tot waterbesparing.
Enkeleargumenten verdwenen, zoals het
aspect van de volksgezondheid. Ook kwamen
er nieuwe argumenten bij:het milieu, de
klachten vanAmsterdamse consumenten, en
het feit dat de kostprijs voor90%uit vaste
kosten bestaat. Maar de continuïteit in de
argumentatie van voor- en tegenstanders blijft
opmctkelijk groot. Toch is tenslotte een einde
gekomen aan een eeuw discussie. «"
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