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Verkennend onderzoek
M O G E L I J K H E D E N OP DRIE T E R R E I N E N : ' R U I M T E VOOR
WATER', WATERPEILBEHEER E N WATERBODEMSANERING

Demeerwaardevan
marktwerkingin het
watersysteembeheer
Welkemeerwaardekanmarktwerking hebbenvoorhetwatersysteembeheer?Hoewelalenigetijdop
beperktesenaalmarktwerkingsinstrumenten wordentoegepast,isdediscussieovermarktwerkingin
hetwaterssysteemrelatie/nieuw.Tegelijkertijd isindiverseNederlandsesectoren(energie-enafval
natuurenrecreatieenhetopenbaarvervoer)allangeretijdsprakevan-somsvergaandevormenvan
- marktwerking. Marktwerking ismeerdanprivatiseren.Onderzoeknaarmarktwerking inhet
watersysteem maaktduidelijk dat 'demarkt'katuen biedtvoordewaterbeheerderanno2003.Dit
artikelgaat inopdemogelijkheden.Ondergetekenden willenhiermeeeendiscussiestimulerenoverde
rolenmeerwaardevanmarktwerking inhetwatersysteembeheer.
Inhetopenbaar vervoer,de afvalsector
endenatuur-enrecreatiesector wordtal
veelaanmarktwerkinggedaan.Ookinde
waterketen iservaringopgedaanmet marktwerking.Binnendewaterketen resulteerde
ditinaandacht voor efficiency-verbeteringenviareorganisaties,schaalvergroting,
samenwerkingendevrijwillige benchmark.
Juistdaarom ishetopvallenddat binnen het
watersysteembeheer dediscussieover
marktwerking relatiefnieuwis.Hoewelal
verschillendevormenvan marktwerking
(aanbesteden,benchmarking, professioneel
inkopen)gangbaar zijn, isnog nauwelijks
beleidgeformuleerd. Deuitdagingligt in
hetoperationaliseren vande mogelijkheden
vanmarktwerking.Dit isvoorhetwatersysteemmetalhaar functies zoalsveiligheid,
recreatie,natuur, landbouw en transport
vandrinkwater nietgemakkelijk. Omvan
marktwerking tespreken moet immers
sprakezijn eenverhandelbaar product,een
aanbieder eneenvrager.Devraagishoe

mogelijkheden vertaald kunnen worden
naaractuelewaterthema's.

Vergelijking met andere sectoren
Inhetonderzoekstondeen vergelijking
vanhetwatersysteembeheer metanderesectorencentraal.Hetgaathierbij omdeelektriciteitssector,denatuur-enrecreatiesector,de
afvalbranche enhetstad-enstreekvervoer.
Voordezesectorenzijn deervaringen met
marktwerkinggeïnventariseerd.Zezijnvertaaldnaardriethema'svanhetwatersysteem:
veiligheid(maatregelentegenoverstromingen),waterpeilbeheer enwaterbodemsanering.Hierbij isvooriedervandethema'sin
kaartgebrachtwelkeknelpuntenzichvoordoenenwelkebijdragedeverschillendevormenvanmarktwerking kunnen leverenaan
hetoplossenvandezeknelpunten.

Indewarersectorbestaanverschillende
visiesoverdenoodzaakdanweldebehoefte
ommarktwerkinginhetwatersysteemre
onrwikkelen.Ditiseenbelangrijke reden
geweestommarktwerkinginhetkadervan
hetprogrammaWaterverkenningenvan
hetDirectoraatGeneraalWatervanhet
MinisterievanVerkeerenWaterstaatnader
teonderzoeken.Decentralevraagdaarbij
wasofmarktwerkingkanbijdragenaanhet
verwezenlijken vandoelstellingeninhet
watersysreembeheer.RIZAenAtosKPMG
Consulting,samenmetKPMGBEAenSterk
Consulting,voerdenditverkennendonderzoekuit.Hetonderzoekisbegeleiddoor
vertegenwoordigersvanhetMinisterievan
VerkeerenWaterstaat,DGWater,RIZAen
RIKZ.Dewaterschappen, Rijkswaterstaat,
deafvalsector endenatuur-enmilieuorganisatieszijn benaderdmiddelsinterviews
eneenworkshop.

heer.Deoverheid heeft eenbelangrijke taak
inhetwaarborgen vandiverse publieke
belangen,zoalsveiligheid,gezondheiden
economie.Onderzocht isofenopwatvoor
manier diversevormen van marktwerking
kunnen bijdragen aandezepubliekebelangenofdezeiniedergevalkunnen waarborgen.Meermarktwerkingbetekent nietper
definitie minder overheid.Welis duidelijk
datderolverdelingbijeengroot aantal
marktwerkingvormen anderszalkomen re
liggen.Voorhetonderzoekistevensals
belangrijkuitgangspunt gehanteerd dat
marktwerkinggeendoelopzichzelfis,maar
eenmiddelomhetwaterbeheereffectiever of
efficiënter uit tevoeren.Daarom ishet uitgangspuntgehanteerd datdepublieke
belangen inhet watersysteem gewaarborgd
moeten blijven.

Meer dan privatiseren
Publieke belang centraal
Hetisnatuurlijk nietvoornietsdatde
overheideengroterolspeeltinhet waterbe-

Tabel 1geeft eenoverzichtvandediverse
vormen vanmarktwerkingdiezijn geïnventariseerd indeelektriciteitssector, de
natuur- enrecreatiesector,de afvalbranche
enhetstad-enstreekvervoer.Devormen
zijn gecategoriseerd naaralgemene marktwerkingbeginselen,zoalsconcurrentieopde
markt,concurrentieomdemarktenvergelijken. Eenbelangrijke conclusieisdat
marktwerkingeenveelomvattendbegripis.
Marktwerkingismeerdan privatiseren.

Heeft marktwerking wat
opgeleverd?
Hetresultaatvanmarkrwerking blijkt
moeilijk vasttestellen.Eensamenspelvan
eengrootaantalfactoren bepaalt uiteindelijk
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heteffect. Hetpubliekebelangstaatinalle
onderzochtesectotenhooginhetvaandel.
Effecten vanmarktwerking ophet publieke
belangwordennauwlettend gevolgd.Indien
nodigwordtveelaldoordeoverheidingegrepen.Voorbeeldenzijn deprijsstijgingen bij
deNSenhetnietdoorgaanvandeprivatiseringvandedistributiebedrijven vanelektriciteit.Groterisico'svoorhetpubliekebelang
wordenvermeden.Doordatveelalvoorafgaandaandeintroductie van marktwerking
geennulmeting isgehouden enhet effect
nietsystematischgemonitord wordt,ishet
moeilijk omkwantitatieve uitspraken te
doen.Effecten vanmarktwerkingopde
markt,hetpubliekebelang,deprijs,dekwaliteitendetoegankelijkheid vandeproductenendienstenzijn moeilijk hard temaken.
Marktwerking heeft echtet weldegelijk in
eengrootaantalsectorenpositieve resultaten
opgelevetdzoalseengrotere transparantie
vandemarkt,eerlijkere kostenverdeling,
vraaggerichtwerken, kwaliteitsverbetering
endeaanwezigheid vanprikkelsom efficiëntertewerken.Indepraktijk blijkt datvaak
gezochtwordtnaardekrentenindepap.
Marktwerkingwordtselectiefingezeten
veelalalleendaarwaaropeen relatiefveilige
manier winstvalttebehalen.Veelvoorkomendevoorbeeldenzijnintern gerichte
zakenzoalsvraaggerichten bedrijfsmatig
werken,aanbesteden,hetonderlingvergelijkenvanprestaties,enhetkiezenvaneen
anderemeerpassenderechtsvorm (verzelfstandigen ofzelfs privatisering).

Eensysteemvanverhandelbareretentieplichtenwerktalseenmarktwaarop retentiemaattegelen wordenverhandeld.Hiertoe
krijgen waterbeheerders,iedervoor hun
eigenbeheersgebied,verplichtingen om
bepaaldebergingsdoelstelling terealiseren.
Partijen staanvetvolgensvoordekeuzeom
dedoelstellingengeheelofgedeeltelijk te
realiserendoorfysieke maatregelen tenemen
ofweldeverplichtingen 'opdemarkt'teverhandelen.Alsdeverplichting verhandeld
wordt,zalhiertegenovereenvergoeding
staandiedoordepartijdievanzijn verplichringafwil(deaanbieder)wordt betaald.
Debelangrijkste meerwaardezit in het
feitdatiederebeheerder eeneigen afweging
kanenmagmaken.Bijdeafweging kande
beheerder criteriameenemenalslokale
omstandigheden, technische mogelijkheden,dekostenenhet maatschappelijk en/of
bestuurlijk draagvlak.Indepraktijk zalhet
eropneerkomendatdemaatregelengetroffenworden indegebieden diezichhet meest
daarvoor lenen.
Hetsysteem vanvethandelbare retentieplichten isiniedergevaltheoretisch reali-

Tabel1:

beginsel
concurrentie
A.concurrentieomdemarkt
B. concurrentieopdemarkt
C.voldoenaanconditiesdieineen
marktomgevinggelden
aanbod:
kwaliteitenkostenvanhetaanbod
optimaliseren

Voorbeelden
Opbasisvaninterviews, bronnenonderzoekeneenworkshopmetdeskundigen uit
dewatersector iseengrootaantal kansrijke
marktwerkingvormen verkend.Indit artikel
wordteentweetal ideeën toegelicht.
Verhandelbareretentieplichten
Bijhetrealiseren vanruimtevoorwater
speelthetvraagstukvanafwenteling vande
opgaveomwatertebergenofvasttehouden.
Eennatuutlijke prikkelommaatregelen in
heteigenbeheersgebied tenemen ontbreekt
tenbehoevevanbenedenstrooms gelegen
gebiedenalsdaargeendirect eigen belang
meegemoeid is.Vanuitditperspectiefiseen
systeemvanverhandelbare retentieplichten
eeninteressante marktwerkingvorm.

Bovendien ishetaantal waterbeheerders
(watetschappen endirectiesvan Rijkswaterstaat)datopdematkt zalopereren beperkt,
waardoor hetnetzogemakkelijk lijkt om
afspraken temakenendezevastteleggenin
contracten.Almet allijkt diteen interessante marktwerkingvorm.
Profijtbeginselalsinstrumentvoorwaterpeilbeheer
Mogelijkheden bestaan ominhetpeilbeheermarktwetkinginstrumenren teintroduceren.Nu ishetzodatgeregelddateigenatenvangrondoflanderijen via
waterschapsomslag betalen voothet afstemmenvandewaterpeil opdefunctie vande
omgeving.Opgrond vanartikel 119vande
Waterschapswer moeren waterschappen
voorafgaand aande omslagheffmg eenkos-

Vormenvanmarktwerking.

Kansen
Marktwerking iseenmiddelengeen
doelopzichzelf Hetonderzoek heefr diverse
kansengesignaleerd ombelangrijke knelpunten inhet waterbeheer telijftegaan.
Dezezijn intabel2samengevat.Sommige
wordenaltoegepast.Anderezijn relatief
nieuwenbehoevennader onderzoek.

seerbaar.Welmoergeconstateerd worden
dathieraanallerleipraktische bezwaren
vastzitten.Voorkomenmoetworden dat
invoeringtot ingewikkeldeallocatiesystemenleidt.Dehaalbaatheid vanhet systeem
isafhankelijk van:individuele toerekenbaarheid,verdeelsleutel/grondslag voor afrekenen,meetbaarheid enmonitoringen handhaving.

vraag:
maximaalvraaggerichtwerken

organisatieenstructuur:
optimaliserenvanpassende
organisatieenstructuur
vergelijking vanprestaties
profijtbeginsel en Vervuiler
betaalt'-beginsel
andere financiering/bekostiging

mogelijke marktwerkinginstrumenten

concessieverlening:
periodiekeaanbestedingvanalleenrechtopdemarkt
wettelijk afschaffen vannatuurlijke ofregionale
monopolies(opheffen vangedwongen winkelnering)

professionalisering:
inkoop
aanbesteden
wervingenselectie
productieprocessen
markering
marktonderzoek
productdifferentiatie
tariefdifferenriatie
informatie encommunicatieoverdienstverlening
wijziging rechtsvorm:
privatisering
verzelfstandiging
opafstand plaatsen
benchmarking
maatstafvergelijking
heffing tebetalendoorbelanghebbende(n)ofvervuiler
prijs tebetalendoorbelanghebbende(n)ofvervuiler
vervuilingsrechten
koppelingvan functies
PPS-constructies
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kunnen hieruit bekostigd worden.Nu wotdt
immersookgelduitgegeven voorpeilbeheer.
Voorwaarden voorhet profijtbeginsel
zijn:individuele toetekenbaarheid,beschikbaarheid vaneenverdeelsleutel ofgrondslag
voorafrekening, meetbaarheid van profijt,
monitoringendejuridischeen technische
haalbaarheid.
Dergelijke voorwaarden lijken bijvergaandflexibelpeilbeheer mogelijk.Zeketin
eenagrarischeomgevingmoet het mogelijk
zijn tebepalenwiehetvoordeelgeniet(toerekenbaarheid) ennogmeer vraaggestuutd
tewerken.Individuelevoordelen kunnen als
grondslagvooreenverdeelsleutel dienen.
Mindereenvoudigzalhetzijn omhet profijt
ingelduit tedrukken.Bovendien bestaan,
zeketbijgrondwaterbeheer, technische
bepetkingenaandemogelijkheden. Hoewel
hiereenaantalhobbels tenemenzalzijn,
lijkt hetprofijtbeginsel aanknopingspunten
tebiedenvootflexibelpeilbeheer.

Hoe nu verder?
tentoedelingsverordeningvaststellen.Bij
dezetoedelingmoettekening wotden
gehouden met deaatdendeomvangvanhet
belang,datdedivetsecategorieënvan
belanghebbenden indevelschillende watetschapstaken hebben.Hietmeeisin feite
sptakevantoepassingvanhet profijtbeginselenvtaaggestuutd peilbeheet. Eenstap
verdeiishet toepassen vanhet profijtbeginselopindividuelebasis.
Eenvoorbeeld kandit illustreren. Fruit-

kwekershebben inverschillende seizoenen
behoefte aanandere(grond)watetstanden.In
hetvoorjaar bij kansopvorsthebben fruitkwekersrelatiefveelwater nodigomteberegenen.Eenadequateafstemming vande
(grond)watetstand opdezebehoefte werkt
opbrengstverhogend. Watisdemeetwaarde?
Doorhetpeil(bijvoorbeeld vangrondwater)
nogspecifieker aftestemmen opde behoefte
vanbepaalde(individuele) belanghebbenden
ontstaateconomische meerwaarde. Kostbare
maatregelen vooreenadequaat peilbeheer

Tabelz.
thema

kansrijke marktwerkingvormen

'Ruimtevoorwater'

creatievefinanciering: functiecombinatie
profijtbeginsel: vatiabelveiligheidsniveau
-concurrentieopdematkt:Waterschappen enregionale directies
mogenoveralinNederland 'Ruimtevoor watet'-projecten aannemen.
aanbesteden'Ruimtevoorwater'-opgave
benchmarkingvandeprestaties
verhandelbare retentieplichten
profijtbeginsel: binnen technischemogelijkheden afstemmen van
peilopbehoefte klantentegeneenpassendevetgoeding
voldoenaaneisenvanmarktomgeving:
vraaggeticht werken:
werkenmet prestatieconttacten
informatie endienstvetlening
aanbesteden technischeinnovaties
benchmarkingvanprestaties
'Vervuilerbetaalt'-beginsel:heffing opbelastendestoffen enmateriaal
concurrentieopdemarktvoorexploitatievanbaggerdepot

waterpeilbeheer

waterbodemsanering
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Binnendewatersector bestaat eenpositiefkritischehouding tenaanzien vande
mogelijkheden vanmarktwetkingin het
watersysteem.Ditbleekuitdeintetviewsen
deworkshopmet betrokken uit het watersysteembeheer.Alertzijn opkansen.Het
lijkteenopendeur,maarditisinfeiteeen
belangrijke conclusievanhetonderzoek.De
warerbeheerder zal-vaaksamenmet marktpartijen -moetendiscussiëren overtoepassingenentoegevoegdewaardeper project.
Destudieheeft aangetoond dat mogelijkhedenbestaan opdeterreinen 'Ruimtevoor
watet',waterpeilbeheer en waterbodemsanering.Natuurlijk zijn eraandachts-enknelpunten waarmeedewaterbeheerder rekeningdient tehouden.Bovendien staat het
waatborgenvanhetpubliek belangvootop.
Marktwerking isgeendoelopzich,geenkip
metgoudeneierenenzeketgeensinecure,
maarhetkan weldegelijk bijdtagen aan het
benutten vankansenenhetoplossenvan
knelpunten in hetwatetsysteembeheer.f
Robert vanCleefen Frank Uithol
(Atos KPMG Consulting)
Norbert Cremers(RIZA)
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