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BEDRIJVEN WILLEN ZO GOEDKOOP MOGELIJK ZUIVEREN

Waterschappen kunnen
proceswaterniet missen
OmdatdeWvo-hcjfmg zosuccesvoljunctionecrt,zittendewaterschappenmomenteelmethet
probleemdat bedrijvenzcijgaan (voorjzuiveren.Diezijn dangoedkoperuit.Dezuiveringsinstallatiesrakendaardoorechteronbelast.Bovendienkrijgendewaterschappen minderheidbinnen,terwijldekostengclijk blijven.Hetgevolg daarvanisdatdezuiveringstarievenomhooggaan.Grote
bedrijvenzuiverendaarnaast vaakalleendegemakkelijke afvalstoffenuithetproceswater. Volgens
deUnievanWaterschappen dervendewaterschappenjaarlijkszo'n25tot50miljoen euro,watverrekendwordtineentariefsverhoging vanzo'ntientot15procent.
Deaan-enafhaaksystematiek,zoals
NVAenKVWNhetop6november formuleerdenofhetuitbesteden van proceswater,
zoalsWaterQualityEuropehetop29oktobernoemde,gaatvooralovergeld.Bedrijven
haken af,omdatzedezuiveringsheffing te
hoogvindenenzehun proceswater zelfgaan
zuiveren.Dewaterschappenziengrote klantenweglopenendervendaardoor inkomsten,terwijl hun uitgavennietomlaaggaan.
Sterkernog,dewaterschappen weten niet
goedhoegroot nieuwe zuiveringsinstallaties
moetenworden,omdatonduidelijk ishoeveelgroteklantenzeoverenkelejarenhebben.OphetNVA/KVWN-symposium in
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Zwolledurfde adjunct-directeur EefLeeuw
vanWaterstromen BV(onderdeel van waterschapRijnenIJssel)destellingaandat binnen tien tot 20jaar nogslechtseen beperkte
hoeveelheid industrieel afvalwater oprwzi's
zalworden geloosd.

Lagere heffing
Omdiegrotebedrijven alsklant te
behouden,zoudendetarievenomlaagmoeten.Nu kandezuiveringsheffing in principe
metbijna dehelft omlaagalsdehemelwatercomponent eruitgehaaldwordtenhet
zogeheten passiefkwaliteitsbeheer (vergunningverlening,monitoringen planvorming]

ookniet meerindeheffing verrekend hoeft
teworden.DeUnievan Waterschappen
vraagt alenigetijd omeenherzieningvande
financiering vanhetwaterbeheer. Dit moet
ertoeleidendatdehuidigeWvo-heffing vervangenwordtdooreenpurezuiveringsheffing, diealleennogdezuiveringslasten
endeslibverwerking dekt.Uitgerekend is
datdeheffing dan40tot50procent lager
uitvalt.DeUnieverwachtdaaromdat het
afhaakprobleem snelopgelostisalshetkabinetdefinanciering opdezewijze verandert.
Hetstandpunt vanhetkabinetwordtvolgensdelaatstegegevensvoorheteindevan
ditjaar verwacht.

Reggeen Dinkel
Nietalleafzonderlijke waterschappen
hebbenoverigensproblemen met afhakende
bedrijven. HeleenSombekkevan waterschap
ReggeenDinkel(deenigevrouwonderde45
deelnemersaanhet NVA/KVWN-congres)
zietindepraktijk weinigproblemen.Het
waterschap zuivertmomenteel van met
namedegrotere bedrijven (metmeer dan
3.000vervuilingseenheden] meer proceswaterdandriejaar geleden.Die stijging
bedraagt ongeveer 20procent.Detotalehoeveelheidproceswater bedraagt circaeen
kwartvandejaarlijkse hoeveelheid tezuiverenwater.Juistvoordiegroterebedrijven is
het,geziendezuiveringskosten, aantrekkelijker omhetproceswaterzelftezuiveren.

Minder enthousiast
Tochstaan nietalle(grotere] bedrijven
opditmomenr tespringen omzelfdezuiveringvanhetproceswateropzichtenemenóf
uit tebesteden aaneenorganisatie buiten
hetwaterschap,zobleektijdens dezesdeeditievanWaterQualityEuropeop29oktober
inZeist.RuudKeller(KVWN]onderzocht
vijfjaar geledenvoorRoyalHaskoninghoe
grootdemarkt voorhet industriewater zou
kunnen worden.Toenwasdeveronderstellingdatgrotebedrijven hun complete
watervoorzieningzoudengaan uitbesteden.
Dedrinkwaterbedrijven richtten speciale
dochtermaatschappijen op,zoalsAqualink
(WMO],BètaWater(WMD)endee-Water
Group(WML].Maardezebestaan inmiddels
nietmeerofhebben weinigomhanden.De
waterleidingbedrijven verlorendoordeze
acriesweinigklanten.

Lokale voordelen
Watwelzodenaandedijk lijkt tezetten,
ishetgecombineerd zuiverenvanproceswateropbijvoorbeeld een bedrijventerrein,
waarbij deomstandigheden dan bijna optimaalzijn (geringeafstand, mogelijk weinig
verschilinaard vanhetproceswater].De
VerenigingvoorEnergie,Milieu enWater
(VEMW]gaatetvanuit datdoor samenwerkingvanondernemingen op bedrijventerreinendekostenvanzuiveringvanhetproceswatertotdehelft kunnen dalen.Behalvedat
deafzonderlijke bedrijven hun afvalwater
nietmeethoevenvoortezuiveren,vervalt
ookdeverontreinigingsheffing voorhetgeen
zelozen.VolgensdeVEMWzit het voordeel
vooralineenzooptimaalmogelijke benuttingvandecapaciteit vandegezamenlijke
zuiveringsinstallatie enhetbenutten van
koppelingen tussendezuiveringen het
opwekken vanenergieofhet besparen van
debenodigdehoeveelheid warerper bedrijf
doorheteffluent vandezuivering opnieuw
tegebruiken (zieookhetartikel 'Bereiding
vanindustriewater uit' rwzi-effluent' op
pagina19].
WaterschapReggeenDinkelmikteerop
datzuiveren vanproceswater geen kernactiviteitvaneenbedrijfvormtendatzo'n
bedrijfooklieverniet investeert ineendure
zuiveringsinstallatie.Omdegrorere bedrijvenvasttehouden isweleen klantgerichte
houdingbij hetwaterschap noodzakelijk,
dienietvannature binnen eenwaterschap
aanwezigis.Overhoevereen waterschap
moetofkangaanomeenbedrijfalsklant te
behouden,ontstondopdeNVA/KVWN-bijeenkomst discussie.VolgensTomWouda
vanwaterschapDeAamoetgoedgedefinieerdworden watgoedzuiverbaar wateris.
Somskanhetnietrendabelzijn omherpro-

ceswatervaneenbedrijf tezuiverenenzou
hetbedrijfhetwaterzelfzomoeten zuiveren
dathetgeloosdkanwordenophet oppervlaktewater.WaterschapReggeenDinkel
hanteertgeenhardecriteriavoordekwaliteitvanhetafvalwater. Hetzuivertnu zelfs
hetproceswarervaneen textielbedrijf
Emmtec,eenleverancier vandiensten en
nutsvoorzieningen éndeeluitmakend van
Nuon,speeldeeenrolinbeide bijeenkomsren.Hetbedrijfzietvoorzichzelfnogwel
toekomst.Emmtecneemtdezuiveringvan
hetgehelebedrijventerrein inEmmenvoor
haarrekening.Daarlagaleeninstallatie,die
eenvoudiguit tebreidenwas.Uitditvoorbeeldbleekdatlokaalduswelgoedemogelijkheden bestaanomgoedkoper proceswarertezuiveren,maardatop ongunstigere
locatiesdemogelijkheden direct veelbeperkterzijnendatdaardezuiveringdoor her
waterschap teprefereren blijft. InzuidoostDrenthe ligtbovendienhettariefpervervuilingseenheid duidelijk hogerdanelders in
Nederland,namelijk opcirca62euro.
Vlaanderenkentvoordezuiveringvan
afvalwater slechtséénmaatschappij (deNV
Aquafin).DeEuropeseUnieisdaarniet echt
gelukkigmeevanwegedemonopoliepositie.
OppapiergeeftAquafin geenenkelevrije
onderhandelingsruimte perbedrijf.Ook
korringenopdezuiveringsheffing zijn niet
aandeorde,zomaakteJohanCornelisvande
AntwerpseWaterWerkenduidelijk.Inprincipemoetiederbedrijfhetproceswater ter
plekkezuiveren.Derwzi'szijn ineerste
instantievoorbehouden aanhet huishoudelijkafvalwater. Bedrijven mogen alleen
gebruikmakenvaneenrioolwaterzuiveringsinstallatie alszedaaropgeenenkel
negatiefeffect uitoefenen. Isdatwelhet
geval,dandient hetbetreffende bedrijfeen
aparteleidingaanteleggennaarderwzi.

Discrepantie
Volgensveelbedrijven bestaatnogalwat
discrepantietussenwatwaterschappen rekenenaanvervuilingseenheden perbedrijfen
wathetbedrijfdaadwerkelijk aanvuilwater
levert.Maardiscrepantiebestaatookinde
positievanbeidepartijen.Eengrootbedrijf
kanafhaken, hetkanzelfsfailliet gaan,waardoorhetwaterschapplotselingeenander
aanbodaanafvalwater krijgt. Waterschappen
moetenvervooruitkunnendenkenqua
capaciteitvanzuiveringsinstallaties.Hettoekomstperspectiefvan bedrijvenisvaakveel
beperkter.Dewaterschappenzuiveren nu
ooknoodgedwongen hetregenwater, terwijl
datnergensvoornodigis.RafaëlLazaroms
sprakvaneenoneerlijke vergelijking tussen
waterschappenencommerciëlebedrijven.*
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Precariobelasting op
drinkwaternet
DegemccntcZaanstadwil,te,gendewilvan
drmkwaterbedrijfPWN, precariobelasting heffen oplietdrinkwaternet. Het^aatomeen
bedragvan 1,7miljoen euro.Uitvoorlopige
berekeningenvanPWNblijktdatdezeheffing
eenhuishouden inZaanstadongeveer40euro
perjaar^aat kosten,eenstijging van 17procent
opde.gemiddeldedrinkwaterrekentngvan zj6
euro vooreengezinvanvierpersonen.
Precariobelastingwordtgehevenalseen
bedrijfvoorwerpen boven,ofinditgeval
onder,openbareruimteheeft. Tedenken
valtaanterrasjes,balkons, uithangborden
endergelijke.Totnu toewerdgeenprecariobelastinggehevenoverher waterleidingnet,
maardegemeenteZaanstad heeft dezepost
ditjaar voorheteerstinhaar begroting
opgenomen.
Indegemeenteraad vanZaanstad isweliswaarmer 17regen20stemmeneenmotie
aangenomen omgéénprecariobelastingop
het waterleidingnet teheffen, maar twee
partijen hebbenalaangegevenergeen
bezwaartegenrehebbenalshetcollegede
heffing tochoplegt.Datbetekentdatderaad
infeitealsnogtoestemminggeeft de heffing
opteleggenaanPWN.
Behalvededaadwerkelijke verhoging
vandetarievenzietPWNoptegende heffing
endeconrroledaarvan.VolgensPWNmoet
deadministratie hieropworden aangepast
enmoetookeenmanier wordenbedachtom
deheffing bij klantendieweigeren,teheffen.Verderblijkt uit contactenmetDZH,
datwelinenkelegemeenten precariobelastingenmoetbetalen,datveelklanten vragen
hebben overdezeextraheffing opdewaterrekening.
PWNheeft eenbezwaarschrift ingediend
tegendebelasting,maarverwachtdatde
heffing tochdoorzalgaan.Indatgevalwil
hetbedrijfnaardebelastingrechter stappen,
terwijl tegelijkertijd demogelijkheden voor
eenciviel-rechterlijke procedure worden
bekeken.Uitjurisprudentieblijktdatgeen
precariobelastingmagwordengehevenals
debelasringheffer, inditgevaldegemeente
Zaanstad,devoorwerpenop,onderofboven
degrondmoettoestaanopbasisvandwingendrechtelijkebepalingen.Hoedatzich
verhoudr totwaterleidingen isnietduidelijk, f
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