ACTUALITEIT

Discutabele veronderstellingen

VRAAGSTUK IS COMPLEX

Moeizamediscussie
overtarieveninde
waterketen
"Handen uitdemouwen",datwaséénvandereactiesriahetuitkomenvandeRijksvisieopdewaterketen.Tenaanzienvandetarievenindewaterketenzijn, naastexperimentenmethetbreedwaterspoorenhetinvoerenvantarievenbeleidvoorgrootgebruikersdoorenkeledrinkwaterbedrijven,weinigveranderingendoorgevoerd.Dediscussiesgaan echter,onderandereaangewakkerd doorhet
binnenkortteverwachtenadviesvandeinterdepartementale beleidsonderzoeksgroep'Bekostiging
waterbeheer'aandeTweedeKamer,onverminderddoor.Overlegoverhetvasttestellenwaterrarievenbeleidverlooptmoeizaamvanwegedetechnischeendebestuurlijkecomplexiteit.Maria Kooij
studeerdeonlangsa/opditonderwerpaandeTU Delft.
Verschillendekenmerken vandeinfrastructuur makenhetdifferentiëren vande
kostprijs voordeverschillende producten,
zoalshetinbezitzijn vaneenaansluitingof
hetwerkelijk afnemen ofafvoeren van
water,uiterst moeilijk. Dekosten vande
infrastructuur liggenvooreen langeperiode
vast,terwijl devraagnaarcapaciteitdiede
kostenveroorzaaktgedurende deperiode
kanfluctueren. Ditkanleidentothetniet
optimaal benutten vandeinfrastructuur en
hetvernietigen vankapitaal.Daarnaastwordenkostengemaakt,waarvanhetniet altijd
duidelijk iswaaraandezezijn toeteschrijven(staf,kantoorruimte, bestuurendirectie).

Bestuurlijke complexiteit
Debestuurlijke complexiteit wordtveroorzaaktdoorhetbestaanvanmeerdereprobleempercepties.Zostreeft deenepartij naar
duurzame kostendekking, terwijleenandere
partij probeertdetariefstructuur intezetten
omdewaterconsumptie terug tedringen.
Ookbestaan verschillende ideeënoverde
effecten wanneer alternatieve tariefstructu-

reningevoerd zouden worden.Sommige
partijen denkendatdedrinkwaterconsumptiegaatdalenwanneer deprijs perkubieke
meterwordtverhoogd.Anderen denkendat
sturingvandeconsumptiemetbehulpvan
eentariefstructuur nietmogelijk is.Hetverschilinbelangenendeverwachte effecten
leidentotvoor-entegenstanders vanalternatievetariefstructuren, zoalshetverhogen
vanhetvastrechtvandedrinkwaterrekeningofhet invoerenvaneenhemelwatercomponent.

Gebrekaaneenduidige begrippen
Indeafgenomen interviewsmetmedewerkersvandeIBO-groep'Bekostigingwaterbeheer',VEWIN,VNGenUnievanWaterschappenzijnzeerverschillendecriterianaar
vorengekomen.Transparantiedaarentegenis
eencriteriumdatveelvuldignaarvorenwerd
gebracht.Opdevraagwattransparantiepreciesinhoudt,zijn veleantwoordengegeven.
Hetbegripwordtuitgelegdalsdematewaarinderekeningbegrijpelijk isvoordeklant,
kostengerelateerd isofeen overzichtelijk
beeldgeeft vandelokalegeldstromen.

Naasthetveelvoudaanbelangenen
maatregelen diedecomplexiteit vande
tariefstructuurdiscussie vergroten, bestaan
discutabeleveronderstellingen diedediscussievertroebelen.Zoisdeeffectiviteit vande
tariefstructuur alssturingsinstrumentom
duurzaam watergebruik tebevorderen twijfelachtig.Diversestudies(benchmark 'Water
inzicht',hetrapport 'Deprijs vanwater')
gevenaandatdemilieubelastingalsgevolg
vanhetproducerenenhetdistribuerenvan
drinkwater laagis.Daarnaastisdeverwachtingdatdeprijselasticiteit van drinkwater
voorhuishoudensgeringis.Voorzowelconsumenten alslokale(gemeente) bestuurders
geldttevensdatdekostenopbouwvande
producten geleverddoordewaterketen niet
altijd bekend is,waardoorverkeerdeverwachtingen kunnen ontstaan.Alsvoorbeeld
kanverwezen wordennaardeverwachtingentenaanzienvanhetbreed waterspoor.
Eenrekeninggebaseerdopde waterafname
zou rechtvaardigzijn aangezien men betaalt
voordehoeveelheid waterdatmen gebruikt.
Deachterliggende veronderstelling isdat
kostenindewaterketen voornamelijk veroorzaaktworden doorhetdrinkwatergebruik.Ditisinslechtsgeringematehet
geval.Demeestekostenvandewaterketen
liggennamelijk vooreenlangeperiodevast
enwordennietbepaalddoorhetdrinkwatergebruik, maardoordeaanwezigheidvan
eendrinkwater- ofeenrioolaansluiting.De
rechtvaardigheid vanhetbreed waterspoor,
eenalternatiefdatingrotemateleidttot
kruissubsidiëring tussendeverschillende
gebruikersgroepen, kandaaromterdiscussie
wordengesteld.Daarnaast isdeveronderstelling,dateendalingvandedrinkwatervraagmettienprocentookresulteertineen
dalingvandedrinkwaterrekening mettien
procent,onjuist. Omdatdevastekostenpas
oplangetermijn vermijdbaar zijn,zalde
dalingvanderekeningaanzienlijk minder
zijn dandeveronderstelde tien procent.

Kostenopbouwvandewaterketen.
Voorbeeldencriteriaterbeoordelingvaneentariejstructuur
effectiviteit

rechtvaardigheid

kostendekkendheid

tariefontwikkeling
duurzaamheid
kostengerelateerdheid inkomenegaliserend
beïnvloedbaarheid
maatschappelijke kosten
transparantie
waterketen
belastinginnend
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sturingsmogelijkheden efficiëntie
perceptiekosten

kosten
veroorzaakt
doordrinkwaterafhame
drinkwater circa20%
riolering
circa2%
zuivering circa5%

kosten
veroorzaakt
doorcapaciteitsbeslag
circa80%
circa9$%
circa95%

passingendeaandacht.Hetbeter uitnutten
vandeinfrastructuur door het toepassenvan
gerichtprijsbeleid indedrinkwatersector
(hoger vastrecht voorgrootgebruikers)ende
afvalwatersector (afhaaksubsidies) kunnen
namelijk onnodigetariefstijgingen voorde
gebonden gebruikers voorkomen.

Gemeenschappelijk referentiekader

Optimale tariefstructuur bestaat
niet
Deverschillendebelangenkunnen niet
allemaaloptimaal wordenbehartigd aangezienzeveelalstrijdig metelkaarzijn.Een
ontwikkeling iszichtbaar waarbij hetkostengerelateerd toerekenen vankostenvaker
alsleidendprincipe wordt toegepast.De
beïnvloedbaarheid van kostengerelateerde
tariefstructuren indewaterketen isechter
laag,aangeziendezevooreengrootdeeluit
eenvastrecht zullen bestaan.Daarnaast kan
het toepassen vaneen kostengerelateerd
tariefopkleineschaal toeleidendatdeperceptiekosten hoogoplopen.Wanneerde
gemeentedeconsumenten zou willen afrekenenopbasisvandemetersleidingwaarvanhijgebruikmaakt ofdehoeveelheid vuil
diehij dooideafvoer aanlevert,danzijn forseinspanningen nodigomdebenodigde
gegevensinkaart tebrengen.Tenslotte kan
detoegankelijkheid vande waterketenvoorzieningafnemen wanneeralleconsumenten
eenkostengerelateerde rekeningtoegestuurd krijgen.Dehogekosrenperaansluitingdiegemaakt worden omafgelegen boerderijen aantesluiten ophet drinkwaternet
ofderiolering,kunnen de toegankelijkheid
voordezegebruikers verkleinen.Dit terwijl
juist dezetoegankelijkheid zeerbepalendis
voordeeffectiviteit vandewaterketenvoorziening,namelijk hethandhaven vaneen
kwalitatiefhoogwaardigevoorziening ten
behoevevandevolksgezondheid.

Functioneren huidige tariefstructuur
Veelalwordenalternatieven voorgesteld
vanuit eenspecifiek perspectief Aanpassingendieresulteren inverbeteringen opeen
vandecriteriablijken mogelijk. Wanneer
echter allebelangen inachtwordengenomen,kandeconclusiewordengetrokken dat
dehuidige tariefstructuren redelijk totgoed
functioneren. Hetvoorzieningsniveauis
goed tenoemen.Ookisdetoegankelijkheid
vandewaterketenvoorziening grooten zijn
erweinigproblemen bij hetgenererenvan
opbrengsten.Welverdienensommige aan-

Omdecomplexiteitbeterhanteerbaar te
makenentekomen toteen overzichtelijkete
tariefdiscussie, ishetnoodzakelijk tewerken
aaneengemeenschappelijk referentiekadet.
Opditmoment wordtalonderhandeld,
onderzoek verrichtengelobbydzonder dat
dediscussieeengoede'bodem'heeft. Dit
heeft totgevolgdatdediscussieopverschillendeniveauswordtgevoerd.Ophetene
moment wordtgediscussieerd overdewenselijkheid vaneenverhogingvanhet vastrechtmettieneuro,terwijl op herzelfde
momentgesprokenwordtoverde invulling
vanhetsolidariteitsbeginsel.De hoofdvraag
dieteweinigaandacht krijgt eneerst beantwoordmoetwordenvoordatdetails in
ondetzoeken eenrolkunnen spelen,isde
vraagwatweeigenlijk belangrijk vinden aan
eentariefstructuur. Het referentiekader
moetbestaan uit eenovetzichtvanalle
belangendiegenoemd worden ten aanzien
vandeinvullingvaneentariefstructuur en
kandediscussieoverdehoofdvraag faciliteren.
Ookkankennis overcausalerelatiesin
ditkader bijeen wordengebrachtenterdiscussiewordengesteld.Voordatkan wotden
gestart methetwerkenaaneengemeenschappelijkreferentiekader, waarinzowelde
rijksoverheid alsdewaterketen partijen vertegenwoordigd zijn,ishetnoodzakelijk dat
derijksoverheid aangeeft welkeeisenzijstelt
aandetarieven.Duidelijk moetwordenvoor
welkedoelendetariefstrucruur magworden
ingezet(inkomenspolitiek, hetinnen van
belastinggeld).Wanneerdeze'spelregels'
zijn vastgelegd,bestaateenbasisomtewerkenaaneengemeenschappelijk referentiekader.

Gemeenschappelijk referentiekader noodzakelijk
Naast kleineverbeteringen ishetvaststellen vaneentariefstructuur geen optimalisatie-,maareenafwegingsproces. Een
onderbouwing bestaatuiteindelijk uit het
aangevenvanprioriteit ten aanzienvan
algemenebeginselenzoals:devervuilerofde
gebruiker betaalt, hetprofijt-, hetdecentralisatie-enhetsolidariteitsbeginsel. Hiermee
isdetariefdiscussie ineersteinstantie terug
tebrengen toteenpolitiekediscussie,waarbij overeenstemming moetworden bereikr

overhet toepassen vangedeeltelijk tegenstrijdige principes. <f
Maria Kooij
Deafstudeerstudie'TarievenindeWaterketen',
uitgevoerddoorMariaKooij(Technische
Bestuurskunde,TUDelft)metbegeleidingvan
DHV,bevateenuiteenzettingvandetarie/sfructuurdiscussieeneeneersteaanzettoteenreferentiekader.
Voormeerinformatie:MariaKooij06-50607266
o/NicoVersteeg(033)4682}25.
ACTUALITEIT

Regenwater volPOP's
HetNederlandserecjenwaterzitvolmetPOP's
(PersistentOrganicPollutants).Vooralop
plaatsen waardezestoffenwordengeproduceerd
o_ftoegepastzijn luogeconcentratiesinhet
regenwateraanwezig.Ditblijktuitonderzoek
vanTNO, uitgevoerdinopdrachtvanGreenpeace. GreenpeaceroeptstaatssecretarisVan
Geel (milieu)opdeaangetoonde^ifrige stojfen
opkortetermijn telatenvervangendoor
onschadelijkealternatieven.
Voorhetonderzoek werdinvierwekelijkseperiodesop47verschillendelocaties
doorheelNederland regenwatet veizameld.
Demonstets werden onderzocht opdeaanwezigheid vanbisfenol-A,alkylfenolen en
ethoxylaten,ftalaten, btoomhoudende
btandveitiagersensynthetische muskverbindingen.Dezestoffen zijn moeilijk
afbreekbaar, leggen langeafstanden afin het
milieu enhopen zichopinhet vetweefsel
vanmensendier waarzevaak hormoonverstotend weiken.
Metuitzonderingvandebrandvertrageiskwamen dezestoffen veelvuldigvooien
weidenzeopdemeestelocaties aangetroffen.Vooralftalaten, eenweekmakerdie
onderanderewordtgebruikt in kinderspeelgoedenvloerbedekking,kwam inallemonstersinhogeconcentiatiesvoot.
Naast hetvaststellen vandeaanwezigheidenconcentratie vandePOP'sblijkt uit
het ondeizoekookdatdezestoffen afkomstigzijn uitdiffuse bronnen.Ditgeldt met
namevoordestoffen bisfenol-A, nonylfenolethoxylaat,deftalaten DEHPenDINPen
AHTN,eenpolycyclischestof
Greenpeacewildatersneleenverbod
komt opdeproductieenhetgebruikvan
POP'sendatdeNedetlandselegeiingzich
opEuropeesniveau haidmaakt vootaltetnatieven vooidezestoffen. Ditlaatste met
hetoogophetnieuweEutopesechemicaliënbeleid datnu ontwikkeld woidt. f
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