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Terugwinningkosten
in waterketenleidt niet
tot verwachte efïèct
Indeonrwerp-EuropescKaderrichtlijnWaterwordtgepleitvoorhettoerekenenvandekostenvan
waterdienstcnaangebruikersviaprijzen enheffingen. Deachterliggendeverwachting hierbij isdat
hetschaarsewaterefficiënter zal wordenaangewendendekostentoedeling rechtvaardigerwordt.Uit
hetonderzoek 'Kostelijk water'vande UniversiteitTwenteblijkt echterdatdezedoelenindeNederlandsesituatie nietautomatisch wordengerealiseerd,aldusonderzoekerEddyvanHijum.
Door vervuilingverminderdedekwaliteit vanhetwater indeafgelopen eeuwen
sterk.Ditheeft enormegevolgengehadvoor
devolksgezondheid, de gebruiksmogelijkhedenvanwaterenvoornatuur enmilieu.
Doorgrond-ofoppervlaktewater tezuiveren
envialeidingen tedistribueren hebben
huishoudens enbedrijven infeite weer
toeganggekregen totwater.Door afvalwater
aftevoeren,eventueel opnieuw tegebruikenentezuiveren wordtgetracht de(gevolgen van)vervuilingtebeperken.De'waterketen' isderhalveinfeite eenantwoord van
desamenleving opziekte,stank enaantastingvanhetmilieu.
Hetaanleggen enbeheren vandeze
waterketen iseendurezaak.Inveel landen
blijken overheden ergrote moeite meete
hebbenomdenoodzakelijke middelen
bijeen tebrengen. Internationale organisatiesalsdeWereldbankendeEuropeseUnie
pleitendaarom vooreenmeer marktconforme benadering,gebaseerd op het
uitgangspunt datwatereenschaarsgoedis.
Voorhetgebruik vanwaterzoueenprijsof
heffing moeten worden betaald diede
werkelijke kosten weerspiegelt.Hetgaat
daarbij indeeersteplaatsomdekostendie
direct metdewaterdienst temaken hebben:
dekapitaallasten, kosten voor onderhoud
enbeheerendeapparaatskosten. Totde
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volledigekosten worden daarnaast ookde
kosten vanverloren gegane alternatieven(de
zogeheten opportuniteitskosten) gerekend.
Vanvolledige kostenterugwinning isechter
passprakealsookdeexterneeffecten inde
prijs zijn geïnternaliseerd, zoalsdekosten
dieverband houden methetwaarborgen
vandevolksgezondheid en(herstelvan)
natuur enmilieu.
UiteentoelichtingvandeEuropese
Commissieopdeontwerp-Kaderrichtlijn
Waterblijkt datkostenterugwinning inde
eersteplaatsgeacht wordt teleiden toteen
meerefficiënte verdelingvanwater.Verspillingen'laagwaardiggebruik' worden namelijk ontmoedigd,doordat voorhetgebruik
vanwatereenprijs wordtgevraagd. Bovendienzou prijsvorming leidentoteen groter
kostenbewustzijn eneengrotere betrokkenheidvanburgers.Indetweedeplaats wordt
verwachtdathettransparant makenvande
kostenverdeling oversectoren (huishoudens,
bedrijven, landbouw) eninzicht inrijks-en
kruissubsidies gebruikers zalprikkelenom
de kosten opeenmeet rechtvaardige wijzete
verdelen.Ookdebereidheid totbetalenzal
hierdoor toenemen.

Waterketens
Verondersteld wordtdusdat financieringviaprijzen enheffingen leidt toteen
efficiënte verdelingvanwatereneenrechtvaardigekostentoedeling.Hetberekenen
vanprijzen enheffingen voor diensten
wordt wel'privatisering vandevraagzijde'
genoemd.Minstens zobelangrijk vooreen
efficiënte enrechtvaardige kostentoedeling
isevenweldevraaghoehetaanbod ende
prijs opdevraagworden afgesremd. Intheoriebiedt verschaffing viademarkt debeste

voorwaardenvoorhetbereiken vanovereenstemming overprijs en(individuele) tegenprestatie.Ditbetekentdatookdeaanbodzijdezoumoeten worden geprivatiseerd.
Niet allegoederen lenen zich vanwege
hun karakterechter voor handel viade
markt.Bijdewaterketen gaat het om
infrastructuur endiensten waarvan velen
tegelijkerrijd gebruik makenenvoordeel
ondervinden.Daarkomtnogbijdatdrinkwatereenbasisbehoefte isen aanzienlijke
externeeffecten kunnen optreden alsgevolg
vanonttrekkingen enlozingen(volksgezondheid, natuur enmilieu).
Deoverheid speelt inhetwaterketenbeheer derhalve hoedanookeen belangrijke
rol.Dezerolkanechteropuiteenlopende
wijzen invulling krijgen:
• Deoverheid alsverschaffer: deoverheid
verschaft enfinanciertzelfde diensten
ophetgebiedvandrinkwater, riolering
enzuiveringenbepaalt ookzelfwelke
kosten bijdegebruikers viaeenprijsof
heffing inrekening woren gebracht;
• Deoverheid alsopdrachtgever:deoverheid beslist namens degebruikers over
deaardenomvangvandedienstenen
de financiering, maar laat de feitelijke
produktie aanprivatepartijen over.In
contracten wordtgespecificeerd welke
vergoedingdeproducent voordediensten krijgt;
• Deoverheid alsregulator:deoverheid
laatdeverschaffing enfinancieringaan
privateaanbieders overenbeïnvloedt
het evenwicht tussen vraagenaanbod
viavergunningverlening, toezicht en/of
financiële prikkels.
InNederland wordt hetketenbeheerin
belangrijke mare uitgevoerd volgenshet
eerstemodel.Waterleidingbedrijven zijn
publiekenutsbedrijven waarvan gemeenten
enprovinciesdeaandeelhouders zijn, endie
hunjaarlijkse lasten dekken uitdeopbrengstenvandedtinkwaterprijs. Dezorgvoorde
riolering isopgedragen aangemeenten,die
terdekkingvandejaarlijkse lasteneen
rioolrecht kunnen heffen. Dezorgvoorde
zuivering isindepraktijk eenverantwoordelijkheid vanwaterschappen, diehunjaarlijkse lasten dekken uitdeopbrengstenvan
eenverontreinigingsheffing. Doordedecentraleopzetzijn intheoriegoedevoorwaardenaanwezigvooreenallocatiefefficiënt en
rechtvaardig warerkerenbeheer. Inhet
onderzoek 'Kostelijk water'vandeUniversiteitTwenteishetfunctioneren vandit
systeem beoordeeld aandehand vandeze
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gemaakt van derisico's bij hetwerkenmet
asbestcement buizen. Erwordt aangegevenin
hoeverre dezerisico's zichinspecifieke omstandigheden tijdens werkzaamheden voordoenen
op welke wijze de risico's kunnen worden
beheerst engeminimaliseerd. Ook wordr
aandacht besteed aan devoorwaarden inhet
Asbestverwijderings-besluit. Inhetkader van
hetArbo-besluitworden devideoband, diaserie,
brochure, werkplan enwerkwijze behandeld
die speciaal voor deze cursus zijn ontwikkeld.
Voormeerinformatie: WümaNap (030)6069410of
pere-mail:wilma.nap@wateroplcidingen.nl.

Functieopleiding Ontwerpvan
leidingsystemen
doelgroep:

locatie:
data:

prijs:

4750 gulden

Waaromzou udezeopleidingvolgen?
Bijhetontwerpen van eenleidingnet doorloopt u,vaak opeen projectmatige manier,een
aantal verschillende ontwerpfasen. Omtoteen
goed ontwerp tekomen ishetnoodzakelijk dat
u dejuiste technieken beheerst enopde
hoogte bent van denieuwste ontwikkelingen
met betrekking tothet leidingnetontwerp.
Onderwerpen alshydraulica, verbruiksmodulatie,sterkteleer, deNEN 3650-3652en het
ontwerpen van een zelfreinigend netkomen
hierbij aanbod. Daarnaast werkt uin teamverband aaneentweetal projecten waardooru
de theorie direct leert toepassen inde praktijk.
Voormeerinformatie:AngéliquevanderLinden
(030)606514°9ofpere-mail:
an5elique.vanderlinden@water0pkidingen.nl.

ontwerpers, werkvoorbereidersen
projectleiders. Niveau MBO+.
Kennis van werktuigbouw en
waterleidingtechniek (basisopleiding Drinkwarerdistributieof
Middelbare Waterleidingtechniek)
is vereist.

Functieopleidingbijuitvoeringenbeheer
distributie
doelgroep:

Utrecht
twaalf woensdagen (11oktober 11april 2001)

opzichrers, werkvoorbereidersen
projectleiders. Niveau MBO+.
Waterleidingtechnische kennis
(basisopleiding Drinkwaterdistri-

locatie:
data:
prijs:

butie ofMiddelbare Waterleidingtechniek) isvereist.
Utrecht
twaalfwoensdagen (11oktober
11april 2001)
4750 gulden

Waarom zouudezecursusvolgen?
Na hetvolgen van deze opleiding bent uin
staat omopdoeltreffende wijze projecten te
leiden ophet gebied van deuitvoeringen
beheer van dedrinkwaterdistributie. U kunt
aanpassingen aanenuitbreidingen ophet
transport- endistributienet begeleiden.
Projectmatig werken speelt indeze opleiding
een belangrijke rol.Daarnaast wordt ingegaan
op een aantal actuele aspecten als leidingaanleginverontreinigde grond, RAW-systematiek, waterkwaliteitsaspecten enhetopstellen
van onderhoudsprogramma's. Daarnaast
werkt uinteamverband aaneentweetal
projecten waardoor udetheorie direct leert
toepassen inde praktijk.
Voormeerinformatie:AngéliquevanderLinden
(030)60694°9offiere-mail:
angelique.vandcrlinden@wateropleidmgen.nl.
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criteria.Hiertoezijn case-study's verricht bij
diversewaterleidingbedrijven, gemeenten
en waterschappen.

overheden opgelegdenormen endedoorde
besturen zelfgesteldegrens aande lastendruk.

Efficiënte verdeling van water?

Dehogemate van kostenterugwinning
magdan weinig invloed hebben opdeparticipatie,het heeft zekerbij bedrijven geleid
tot aandacht voorwaterbesparing. Met
namegrote bedrijven enboerenzijn daarnaast opzoekgegaan naar goedkopere alternatieven.Grotebedrijven dreigen inde
eigenwaterbehoefte en/ofzuivering tevoorzienofover testappen naar de concurrent.
Boerenslaanputten voordewatervoorziening(veedrenking,beregening),maar
houden hun aansluiting ophet waterleidingnet vaakwelachterdehand.Hetgevolg
vandit'afhaken' kanzijn datdegebonden
klanten (huishoudens,kleinebedrijven) met
hogerekosten achterblijven. Onderdeze
druk iserbij deaanbieders vandewaterketen meer aandacht ontstaan voor maatwerken prijsvorming. In verschillende
regio'szijn waterschappen en waterleidingbedrijven strategische allianties aangegaan
door deoprichting vanwaterketen BV's,die
grotebedrijven van'water (eneenprijs) op
maat' moetengaan voorzien. Waterleidingbedrijven willen hun omslagsysteem
vervangen dooreensysteem waarbij voor
iederproduct een concurrerende prijs kan
wordengevraagd. Enkele gemeenten
hebbendetariefstructuur vanhet rioolrecht
aangepast ombedrijven binnenboord te
houden.DeUnievanWaterschappen pleit

Leidtdeprijsvorming ende communicatieindebesturen nu toteen efficiënte
aanwending van water?Uithet onderzoek
blijkt dat dekostenvan drinkwatervoorziening, rioleringenzuivering vooreen
belangrijk deelin rekeningworden gebracht
bijgebruikers envervuilers.Hetgaat daarbij
omméér dan alleen de voorzieningskosten.
Doordebrede taakopvatting van waterleidingbedrijven en waterschappen zijn ook
externeeffecten (zoals schadecompensatie
enhet herstelvan natuur enmilieu) inde
prijs vanwater verdisconteerd. Het gedrag
vandeketenbeheerders wordt daarnaast ook
gestuurd door financiële prikkels enregels.
Voordrinkwater wordt deprijs verhoogd
door derijksbelasting ophetonttrekken van
grondwater, dewatertax en provinciale
grondwaterheffing, waarvan overigens
alleendelaatsteeen bestemmingskarakter
heeft. Provincies enwaterschappen stellen
daarnaast voorwaarden aandeomvangen
delocatievanonttrekkingen.Aande
gemeentelijke riolering(overstörten,
buitengebied) stellen provincies en waterschappen kostenverhogende voorwaarden.
Eenenkelegemeente wordt door het rijkvia
deverontreinigingsheffing aangeslagen
voorriooloverstorten. Effluentlozingen van
derwzi's van waterschappen wordengereguleerd door het rijk en (andere) waterschappen zelf Waterschappen betalen
verontreinigingsheffing wanneer zij het
effluent lozenopwaterdat in beheer isbij
het rijk ofeenander waterschap.
Almetalzijnfinanciëleprikkelsvoor
gebruikers vanwaterdiensten in ruime
mateaanwezig.Totbetrokkenheid enparticipatie lijkt dit evenwelniet teleiden.Van
directe communicatie tussen burgers en
vertegenwoordigers in gemeenteraden,
provincialestatenen waterschapsbesturen
over het aanbod endeprijs van waterdiensten isnauwelijks sprake.Bij waterleidingbedrijven isdebetrokkenheid vande
aandeelhouders bij deafwegingen vande
directieenderaad vancommisarissen zowel
formeel alsin depraktijk zeergering.
Gemeenteraden lijken zich niet ofnauwelijks teinteresseren voorde riolering,
behalve alshetomdestijging van het rioolrechtgaat.Dezuiveringvanafvalwater isin
waterschapsbesturen vooraleen item
vanwegedegevolgen van investeringen voor
destijging vande verontreinigingsheffing.
Het aanbod van waterketenvoorzieningen
lijkt vooralderesultante vandoor (andere)

Extrakostenvoorduurzaamheidensolidariteittussen
leveringsgebiedeneninkomensgroepenwordenvolgens
onderzoekersaandeUniversiteitTwenteafgewenteld
opdegebondenklant.Daarmeezouéénvandedoelen
vandeEuropeseKaderrichtlijn Water,eenrechtvaardigereverdelingvandekostenvanwaterdiensten,niet
gerealiseerdworden.

voordeinstellingvaneenaparte zuiveringsheffing dieisontdaan vankosten die
verband houden met 'systeembeheer'. Inde
praktijk maken sommige waterschappen
reeds individuele prijsafspraken met bedrijven.
Desamenwerking tussen de afzonderlijke ketenbeheerders lijkt zichvooral toete
spitsen opdienstverlening aan 'grote klanten'.
Eenefficiënt waterbeheer vraagt daarnaast omgerichte investeringen in met
name stedelijk gebied.Zokandoor afkoppelingvanderioleringeenbesparingopde
zuiveringskosten worden gerealiseerd.
Dergelijke oplossingen blijken moeilijk tot
stand tekomen door de a-symmetrische
verdeling van kosten enbaten over waterschappen,gemeenten en waterleidingbedrijven.

Rechtvaardige verdeling van
kosten?
Eenhogemate vankostentetugwinning
zou indetweede plaats gepaard moeten
gaan meteen hoge transparantie, hetgeen
zou leiden toreenrechtvaardige kostentoedelingeneengrotere bereidheid tot betalen.
DeEuropese Kaderrichtlijn vindt dat
tenminste inzichtelijk moet zijn welke
kosten worden toegedeeld aandesectoren
huishoudens,bedrijven en landbouw. Bijde
bestudering van begrotingen enjaarrekeningen vanwaterleidingbedrijven, gemeenten enwaterschappen valtopdatergeen
sprake isvaneen transparante verdelingvan
kosten naardezesectoren.Naderebestudering leertdatdewaterprijs veel elementen
bevatdieineconomische termen als'kruissubsidie'kunnen worden aangemerkt.
Overigens iserbij hetgezamenlijk gebruik
van infrastructuur (leidingen, buizen,
zuiveringscapaciteit) lastigobjectieftebepalenin hoeverre bedrijven huishoudens
subsidiëren ofandersom.
Het isbij dezecollectievediensten niet
eenvoudigenwaarschijnlijk zelfs contraproductiefom testreven naat een individuele
relatie tussen prijs en tegenprestatie.De
vraagisbovendien ofdit laatste rechtvaardigzouzijn. Want hoewordt indatgeval
omgegaan metdemeer algemene kosten die
worden gemaakt vooreen 'duurzaam'
beheer?Ook moet niet worden vergeten dat
deprijs bij waterleidingbedrijven enwaterschappen opdit moment veelaleenzekere
solidariteit uitdrukt tussen het stedelijk en
het (minder rendabele) landelijk gebied.Een
andere'kruissubsidie' isde kwijtschelding
vanheffingen door gemeenten en waterschappen. Metname bijgemeenten en
waterschappen diedemaximale kwijtscheldingsnorm (100procent vande bijsrandsH2O

35

norm]hanteren hebben hetrioolrechtende
zuiveringsheffing eensubstantiële solidariteitscomponent gekregen.Waterleidingbedrijven doennietaan kwijtschelding,
maar worden welsteedsvaker geconfronteerdmetverzoekentotkwijtscheldingvan
schulden.
Begrotingen enjaarverslagen vande
ketenbeheerders maken dergelijke 'kruissubsidies'niet inzichtelijk. Waarschijnlijk
zijn veelburgersenbedrijven zichniet
(meer]bewust vandezefinanciële relaties.
Ookingemeenteraden, provinciale staten
enwaterschapsbesturen isdeverdeling
tussen sectoren geen item.Hetontbreken
vantransparantie maakt hetmogelijkdat
individuele dienstverlening aangrote
bedrijven (aldannietviawaterketen-BV's)
zichaandewaarneming van burgersen
volksvertegenwoordigers onttrekt.Ditleidt
erindepraktijk toedatgrote bedrijvener
zowelbijwaterleidingbedrijven, gemeenten
alswaterschappen inslagenomopbasis van
eenindividueel contract voorde'kaledienst'
tebetalenenzichteonttrekken aande
overigekosten.

Conclusie
Toepassingvanhetbeginsel 'kostenterugwinning' leidt derhalveniet automatischtoteenefficiënte aanwendingvan
watereneenrechtvaardige kostentoedeling.
Dehogematevan kostenterugwinning
heeft indeNederlandse praktijk zekereen
prikkelopgeleverd totwaterbesparingen
daarmee toteenefficiënt gebruik, maar
daarnaast ooktothetzoeken naar alternatievenenpogingen kosten opgebonden
gebruikers aftewentelen.Vaneenhoge
matevankostenterugwinning lijkt nauwelijks invloeduittegaanophetkostenbewustzijn endeparticipatievanburgers.
Effectieve druk vanburgersinderichting
vanvolksvertegenwoordigers em aanbieders
vanwaterdiensten ontbreekt.Grote bedrijvenslagenerdaarentegen welinomvoorzieningen eneenprijs opmaat tebedingen.
Mededoorhetontbreken vantransparantie
indekostentoedelingaansectorenkanéén
en andereenvoudig leiden tot 'scheefgroei'
indekostentoedeling.De'extra' kostenvoor
duurzaamheid ensolidariteit tussengebiedeneninkomensgroepen worden indat
gevalafgewenteld opdegebonden klanten.
Depolitiekevraagisofhet hiergaatomeen
correctievanonterechte kruissubsidiesof
omeenafwenteling van maatschappelijke
verantwoordelijkheden.<!"
EddyvanHijurn,
Universiteit Twente
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ACHTERGROND

STUDIE NAAR WENSEN VAN RECREANTEN VOOR ZWEMWATER

De recreatieve waarde
vanhelder waterin
Zwemlust
Deajgelopen decennia isopverschillendeplaatsengeprobeerdomdeeutrofiëring vanplassenen
meren regentegaanomhetecologischfunctionereu testimuleren alsmedederecreatievewaardete
vergroten.Ditlaatsteverondersteltdatreaeantenhelderwaterbelangrijk vinden.Ofditdaadwerkelijk hetgevalis,isonderwerpvanstudiegeweest.Welkeaspecten vinden recreanten belangrijk als
zeeenmeerbezoeken?Zijn zebereidomtebetalen voorhelderwater?Daarnaast isgekekennaarhet
belangvangoed doorzicht.Alscasestudy isgekozenvoorZwemlust,eenreacatieplasbijBreukelen.
Dehelderheidvan hetwaterblijkt éénvande belangrijkste aspectenvoorrecreanten inZwemlust.
Zezijnzelfs bereidomeen30procent hogeretoegangsprijs tebetalenombijtedragenindekosten
omditnatuurzwcmbadheldertemaken.Helderwaterheefteenp o s i ^ overigensniet significant,
effect heeftopdebezoekersaantallen.
Devoordezestudiegebruikte enquête
wasalsvolgtopgebouwd:eerst werdeen
aantal vragengesteld overhetbezoekaan
Zwemlust (hetdoel,hetaantal bezoekenper
jaar,demanier waaropmennaar Zwemlust
isgekomen enhetaantal kilometet datmen
heeft afgelegd).Dezevragenzijn belangrijk
omhetaantal bezoeken alsfunctie vaneen
aantal uiteenlopende relevantevariabelen te
kunnen schatten.Hettweededeelvande
enquêtebestond uitvragenoverdewaarderingvanZwemlust inzijn algemeenende
waarderingenhetbelangvaneenaantal
voorzwemmers relevanteaspecten. De
geënquêteerden werdeenlijst voorgelegd
met twaalfaspectendievanbelangzijn voor
recreanten, variërend vandeoppervlakte
vandeligweidetotdeaanwezige sanitaire
voorzieningen.Vooriederaspectwerd
gevraagdomaantegevenwatdewaarderingervoor isenhetbelangdatmen eraan
hecht.Hetderdedeelvandeenquête
bestond uitvragendieverband houdenmet
debetalingsbereidheid voorhelder water.
Het derdedeelbegonmeteenbeschrijvingvanheteutrofiëringprobleem doorte
vertellenoverhetverminderde doorzichten
desuccesvollemaatregelen diehiertegenin
1987zijn genomen.Deeerstevraagwas
vervolgens ofmenopdehoogte wasvande
problemen metverminderde helderheiden
vandemaatregelen diehiertegen zijn genomen.Dezevraagwasvanbelang omdat
mensen diekennis hebben vandeproblemen inhetverledenenhetfeit datdeze
problemen doorbiomanipulatie kunnen

worden opgelost, mogelijk eenandere
betalingsbereidheid hebbendanmensendie
hiervan niet opdehoogtezijn. Vervolgens
werddehypothetische markt geschetst door
tevertellendatdergelijke maatregelen
mogelijk indetoekomstzouden moeten
worden herhaald.
Degeïnterviewden werdgevraagd ofzij
bereid zouden zijn omdoormiddelvaneen
verhogingvandetoegangsprijs bijtedragen
indekostenomhetmeer weerhelderte
maken.Wanneer menaangafniet tewillen
bijdragen, werdgevraagd waarom niet. De
anderen werdgevraagd naar het maximumbedragdatzijperpersoonperbezoekextra
zouden willen betalen.Alscontroleoponredelijke bedragen werdgevraagd ofeen
dergelijke verhogingvande toegangsprijs
invloedzou hebbenophetaantal bezoeken
perjaar.
Inhetvierdeenlaatstedeelwerdeneen
aantal sociaal-economische gegevens
gevraagd (opleiding,gezinsgrootte,inkomen).

Resultaten
Recreanten komen vaakingroepen
(familie, vrienden).Voordesteekproefis
telkenséénvolwassenepergroepgeënquêteerd.Degemiddeldegroepsomvangwas 3,7
personen.Ditbetekentdatde70mensendie
zijn geïnterviewd, representatiefwarenvoor
259 bezoekers.Ditisruim dehelft vanhet
maximum aantal mensen datderecreatieplasroen dagelijks bezocht.

