OPINIE

TARIEFPRIKKELS NIET EENZIJDIG OP DRINKWATERAFNAME
RICHTEN

Hoe kande waterketen
beterbestuurd worden?
Overdesamenwerking indewaterketentsdelaatsterijdveel tedoen.InaprilwerddeRijksvisic
Waterketeugepubliceerd,indiverseregio'slopensamenwerkingsprojectenenbinnenkortvolgtde
openbaarmaking vandeIBO-BekostigingWaterbeheer1.Vastethema'sindediscussiezijnde
kostenbesparing,eenduidelijkerejinaiicieringsstructuurengedragsbeïnvloeding dooropduurzaamheidgerichteprikkels.Regelmatig wordtdewensgeuitomtekomentotgeïntegreerdewaterketenbedrijven-. Hoewelsamenwerking voordehand ligt,zaldeorganisatorischeinvulling ervannog veel
voetenindeaardehebben.AbvandenBurgenjaap Stumphiusmenendathetookzonderintegratie
(o/vooruitlopenddaarop]mogelijkisopdejinanaé'lethema'sgezamenlijkserieuzevooruitgangte
boeken.Inonderstaandartikelgaanzijinopdevraaghoe,eninhoeverre,metbehulpvantarie/prikkelshetgedrag vanhuishoudelijkeenbedrijfsmatige a/nemersbeïnvloedkanwordenom de
duurzaamheid vandewaterketentevergroten?
Dewaterketen alsgeheeliseencomplexersysteemdanelkder afzonderlijke
schakels(zieschema).Decentraleschakelin
dewaterketen isdeklant.Dieklant krijgt
watervanhetwaterbedrijf envoegteventueelwater uiteigenofalternatievebron toe
ofonttrektjuist waterdoorzelfgezuiverd
afvalwater telozenofdoorverbruikdat het
water rechtstreeks buitendeketen brengt
(tuinsproeien,productie vanfrisdrank of
bier).Hij voegtvervuiling toe(alsgevolgvan
huishoudelijkeofbedrijfsmatige processen)
ofhij ontdoet hetwatervanvervuiling(door
eigenvoorzuivering).Wateroverblijft is
afvalwater. Deklant alsketenpartner isdus
nietalleenafnemer vandrinkwater.

Drinkwatertariefen ketendoelstellingen
Bijdeproductievandrinkwater wordt
bij afnemend verbruikeen,overigens geringe,milieuwinst geboekt.Echtschaars isde
grondstofinNederland niet.Doordatde
waterleidingbedrijven meteenhoogaandeel

vastekostenzitten,zaleenafzetdaling zich
directvertalen ineentarieftoename, watnog
versterkt wordt alsgrotereklantenzichom
financiële redenen vandepubliekewaterleveringafkeren. Deklant neemt het drinkwaterafvoorconcrete(huishoudelijke of
bedrijfsmatige) gebruiksdoelen.Alshijer
nietvoorkiestomdetoenemende waterkostenvoorlieftenemen,staan hem tweerichtingenopen:besparingofsubstitutie.De
klant kiestdan tussen realiseren van zijn
gebruiksdoelen metminderwater(denkaan
besparende apparatuur) ofovergaanopeen
alternatieve watervoorziening.Indat laatste
gevalleidteenhoogwatertariefniet toteen
lageraanbod aanrioleringen zuivering.
Voorhet functioneren vanderioleringis
reductievanhetdrinkwaterverbruik eerder
eenbedreiging,zekeralsooknogopgrote
schaalhetregenwatet afgekoppeld gaatworden.Erzalvoldoendevolumedoorhetriool
moetenblijven lopenomdeinprincipegelijk
blijvende vuillast tekunnen transporteren.
Voordewarerzuiveringiseenafname vanhet

Dewaterketenbetreft hoofdzakelijk deafvalwaterketen (inzameling,transport,zuiveringen
lozing).Gedachtenoverduurzamefinancieringdaarentegenwordenmeestalgekoppeldaanhet
verbruikvandrinkwater.Alhoewelzeinhetspel'natuurlijke partners'zijn,moetendewaterleidingbedrijven afentoehetgevoelkrijgenermetdeharenbijgesleeptteworden.
Koppelingvandeketenkosten vanafvalwater aanhetdrinkwaterverbruik isnietzonderrisico.
Naarmatedewaterprijs stijgt, komtsubstitutievanleidingwaterdooralternatievesystemen
binnenhetfinanciëlebereikvanmeerafnemers.In2000isaangetoonddateentehogevariabeledrinkwaterprijs totwelvaartsverliesleidt,zonderdatdaarmilieuwinst vanbetekenistegenoverstaat'.IndeprovincieGroningen beslotendesamenwerkendewaterketenpartijen, mede
daarom,in2001 omhetbredewaterspoornietintevoeren4.
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volumedaarentegen purewinst.Debelangrijkstemogelijkheid hiervoorishet afkoppelenvanschoonregenwater.Daartoemoeten
echterdegemeentengestimuleerd worden,
nietdedrinkwaterverbruikers. Bovendien
gaatdeWetvetontreinigingoppervlaktewaterenvoorbedrijvenuitvanbelastingover
hettotaledootdeklantingenomen watetvolume,inclusiefzelfgewonnen grondwater
enopgevangenregenwater.Hetlijktdusniet
teëelomdieheffing zondermeeroptehangenaanhetafgenomen leidingwater.
Eentariefiseffectief alshetvoordedoelparameters relevantegedragvandeafnemersindegewensterichting beïnvloed
wordt.Het isdaarom belangrijk datdeaanbieder begrijpt hoezijn klanten beslissingen
nemen.Erisweleen'bovengrens':zekerin
eenmarkt metmonopolistische kenmerken
ishetvanbelangdatdestructuur vanhet
tariefalsrechtvaardigbeleefd wordt.Dit
vraagtomeentransparante,oftenminste
uitlegbare,relatie tussen het tariefende
kostenstructuut vandedienstverlener. 'De
veroorzaker betaalt'isnietalleeneen
bedrijfseconomisch principe,maarookeen
gezonduitgangspunt dat helptomdedoelenvanaanbieder enafnemer niet telaten
divergeren.
Deinvloedvanhetwatertariefopde
afname isbeperkt.Inrecentonderzoek'is
vastgesteld datweliswaareen duidelijke
prikkeluitgaat vanbemeteren envariabel
afrekenen vanwater,maardatdehoogtevan
het tarieferweinigtoedoet.DeNederlandse
waterconsument iszichinzeer beperkte
matebewust vandeprijs perkubieke meter
envanhetbedragvanzijnjaarnota. Het
volumeendesamenstelling vanhet afvalwatervandeklant worden bovendien niet
alleenbepaalddoordeinnamevanleidingwater.
Deklantzorgtnietalleenvoor afvalwater,maarookvoorafval.Zowelderioleringalsdezuiveringkunnen groteproblemen ondervinden vanstoffen ofvoorwerpen
dietenonrechte methet afvalwater worden
afgevoerd. Eénportiemotoroliedoor het toiletveroorzaakt misschienwelmeerzuiveringskosten daneenhelewoonwijkineen
jaar.Belangrijk, alshetgaatomgedragssturing,ishetvoorkomenvandergelijk misbruik.Daarvoor isdedrinkwaterprijs als
prikkelniet effectief

Kan het anders?
Erklevendusnogalwat onvolkomenhedenaandevariabelewaterprijs als stuurinstrument vooreenduurzame waterketen.

cheisaangenaamenbloemen begierenis

leuk.

Watersysteem

Verbruik.
Vervuiling

Deaansluiting opdoelstellingen indeketen
isonvoldoendeendeeffectiviteit isbeperkt.
Metdieconstateringkunnen weintwee
richtingen verderzoeken.Teneerste:nagaan
ofanderestuurmaatregelenontworpen kunnen wordendiedeketen weleffectief beïnvloeden,doorintegrijpen opandere plaatsenofopeenanderniveau.Wewerkendeze
mogelijkheid hiernietverderuit.
Tentweede:tochzoekennaareen tariefinstrument,maardanmeteensolidere
onderbouwing.Veelvandenugehanteerde
tarievenzijn vrijondoorzichtig.Zekervoor
derioleringsheffingen geldtdatvoorde
klantnietduidelijk isofenzoja,inhoeverre
dehoogtevandeheffing samenhangtmet
degeleverdedienstendedaarvoor gemaakte
kosten.Bijdezuiveringsheffing wordtwel
geprobeerd dierelatieteleggen.Vooralvoor
bedrijfsmatige klanten heeft dittoteen
regelinggeleiddieinhaaruitvoeringzeer
complexis.Veelwaterleidingbedrijven zijn
momenteel bezigdetariefstructuur tegen
het lichttehouden.
Deuitdagingaandepartners inde
waterketen dienuvoorligtluidt:isvoorde
totaleketeneensamenhangende tariefstructuur teontwerpen dieaandegenoemde
eisenvoldoet?Omdezeuitdagingaante
gaan,eneeneffectieve tariefstructuur te
ontwikkelen,kanwellichtworden aangeslotenbijrecenteontwikkelingen indedrinkwaterwereld.
Juistwaarhetgaatomtransparantievan
dekostenstructuur enomdoelmatigheidvan
detariefstructuur zijn doordiversewaterleidingbedrijven6'deafgelopenjaren stappen
gezet.Hetbeginvanditprocesiseenaangescherpteproductdefinitie. Naasthetproducr
drinkwaterwordtnuookexpliciethetpro-

duct'leveringscapaciteit' onderscheiden.De
klantwenst immersopelkmomentvande
dagzondervooraankondigingdekraanopen
tekunnen zetten,ookalwordtvanditrecht
hetgrootstegedeeltevandetijd geen
gebruikgemaakt.Eenderdeproductcategorieisde'aanvullendedienstverlening',zoals
incasso-activiteiten, adviezenenverhuismutaties.Voordezediensten wordenintoenemendematekostendekkende tarieven
gevraagd,terwijl zevroegervaakindewarerprijs verrekendwaren.Dekosten worden
meteentoerekeningsmodel overdedrieproductcategorieën verdeeld.Vervolgens wordt
eentariefstructuur opgezetdievoordeklant
goedaansluitbijhetproductendierecht
doetaandeberekende kostenverdeling.
Eenhiermeevergelijkbaar traject zou
voordeTariefstelling vanriolerings-enzuiveringsdiensten kunnen lopenviabeantwoordingvandevolgendevragen.Welke
doelgroepen kunnen onderscheiden worden
enopwelkegedragingen willenwedeze
doelgroepen aansturen?Hoekunnen wehet
producr inklanttermen definiëren; gaathet
oméénofommeerdereproducten naast
elkaar?Hoerekenenwedekostentoeaande
diverseproducten;gaathetnaarhunaard
omvooralvasteofvooralvariabele kosten?
Inhoeverrekanhieraaneenvariabel tarief
gekoppeldwordenenwatisdandemeest
relevantestuurvariabele voordat tarief?
Dezeexercitiezourechtmoeten doen
aandeeigenheidvandegemeentenen
waterschappendienuverantwoordelijk zijn
voordezediensten.Deverschillen metde
waterleidingwereld beginnen albij deproductdefinitie.Zoisdrinkwater voorveel
afnemers eenproduct metpositieveassociaties:eenglaswaterislekker,eenwarmedou-

Deafvoer vanafvalwater is,in letterlijke
enfiguurlijke zin,meereen hygiënefactor:
wehebbenerlieverzominmogelijk meere
makenennemenerpas noodgedwongen
nota vanalserietsmisgaat. Dergelijke
gedragsverschillen hebben betekenisvoorde
beïnvloedingsmogelijkheden,ookviaeen
tariefstructuur. Begripvoormensenen
markten isessentieelvoordezedenkwijze.
Langsdehierbeschrevenwegkunnen
tariefstructuren ontwikkeld wordendievoldoenaandegesteldeeisen.Eengenerieke
tariefstructuur zalzoweldehuishoudelijke
markt alshetgrootstedeelvandebedrijven
eninstituten moetenbedienen:de bedrijfsmatigemarkt isteomvangrijk ominhaar
geheelmermaatwerkbediend teworden.In
hoeverredetarievenperketenpartner optelbaarzullenzijn toteenintegraal waterketentarief, hangt afvandetekiezen stuurvariabelen.Inhoeverre vastrecht-elementen
opgeteldkunnen worden hangt afvande
wijze waaropzegedifferentieerd worden,
bijvoorbeeld tussenéén-enmeerpersoonshuishoudens.Variabele tariefelemenren
kunnen alleenopgeteld wordenvoorzover
ookvoorrioleringenzuiveringsprakeisvan
tarievenperkubiekemeter leidingwater.

Conclusie
Samenwerkingindewaterketen isde
toekomst.Hetiseengoedstrevenomde
tarieven waarmogelijk intezetten terstimuleringvangewenstgedragengewenste
uitkomsten. Overdewijze waaropditeffectiefkan gebeuren ishetlaatstewoordechter
noglangnietgesproken.Indieneentariefprikkel teeenzijdig opde drinkwaterafname
gerichtwordt,zaldieeerder belemmerend
dan bevorderend werkenvoordebesruring
vandewaterketen alsgeheel.Hetiszinvol
omverder tezoekennaardeoprimalestructuur vooreenintegralewaterketennota. %
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