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concentratieniveaus geensubstantiële milieuproblemen veroorzaakt6!.
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Inmaatschappelijke enpolitiekediscussieskomtmetenigeregelmaatdeopvatting naarvorendat
(drinkjwaterschaarszonzijn. Indezeopvatting pastdat inhetdrinkwatertarie/geenplaats meeris
voorhetvastrecht.Bepalend voordewaterrekening is alleen dehoeveelheidverbruik.Nogverdergaand isdeopvatting datookdekostenvanriolering enafvalwaterzuivering diesamenhangen met
hetdrinkwaterverbruik viadeprijsperkubiekemetermoetwordenajgerekeud (volledigevariabilisering volgenshetfinanciële waterspoor).Inditartikel wordtgezocht naareenoptimale tariefstructuurvoorwater.Uitgangspunt hierbij isdat minimalisatie vandemaatschappelijke kosten1 de
doelstellingis.
Hetblijkt datmethetfinanciëlewaterspoorjuist eendalingvan maatschappelijke
welvaartwordt bereiktendaterookredenen
kunnenzijnomhetvastrecht inhetdrinkwatertariefopkortetermijn teverhogenende
prijs perkubiekemeter teverlagen.Zelfs
kruissubsidiëring opdekorteenmiddellange
termijn kanwenselijk zijn vanuiteenmaatschappelijk perspectief Vanuit datzelfde
perspectiefiseenonbekommerd gebruikvan
drinkwater toegestaan.Uiteraard moethet
drinkwater dan'correct'geprijsd zijn.
Inheteerstedeelvanditartikel wordthet
financiële waterspooralsuitgangspuntgenomen.Inditgedachte-experiment isgekeken
naardelangetermijn. Inhettweededeel
wordt hetgedachte-experiment verlatenende
korte-enmiddellange termijnproblematiek
geschetst.
Het financiële waterspoor spoort

slecht
Indepolitiekearenastaanvelenpositief
tegenoverdeinvoeringvanhetbredewaterspoor2):dekostenvoordrinkwater, riolering
enafvalwaterzuivering wordenviaéénnota
naarratovanhetdrinkwaterverbruik, endus
variabel,inrekeninggebracht bijdeconsument.
Deprimaire redenvoordeinvoeringhiervanisdatonbekommerd waterverbruik?)
schadetoebrengtaanhetmilieu, namelijk
doorhetenergieverbruik indewaterketen,het
gebruikvanchemicaliën voordrink-enafvalwaterzuivering, hetontstaan vanzuiverings-

slibendeverdrogingvannatuurgebieden'!).
Doordeinvoeringvanhetbredewaterspoor
hooptmentweevliegenineenklapteslaan.
Teneerstezaldegecombineerderekeningde
burger bewust makenvandekosten,endaarmeedemilieuproblematiek, indewaterketcn.
Tentweedezalhetvariabeletariefdeburger
aanzetten tothetnemen van waterbesparende
maatregelen.Vanuitdeeconomische theorie
bezienisdeinvoeringvanhetbredewatetspoorechterzowelonnodigalsongewenst.
Hetisonnodig,omdatdemilieukostendie
implicietaanhetwaterverbruik wordentoegekend,zijn overschat.Het isongewenst,omdat
invoeringleidttoteendalingvandemaatschappelijke welvaart.
De milieukosten inde 'correcte' prijs
Voorelkvandeviergenoemdemilieuproblemen isnagegaanofeninwelkemate
werkelijk sprakeisvaneenmilieuprobleemen
ofhetwaterspoor bijdraagt totoplossinghiervan.
Voorhetverminderen vanhet afvalwaterzuiveringsslib isdeeffectiviteit vanhetwaterspooropzijn besttwijfelachtig (vervuilingis
vrijwelonafhankelijk vanhetdrinkwaterverbruik),terwijl hetontstaanvanslibbij de
drinkwaterzuiveringnietdeverantwoordelijkheidisvandedrinkwaterconsument (vervuiling
bovenstroomsineenrivierofhetgrondwater).
Uiteentoetsingbijdiversemilieu-organisaticsïiblijkt verderdathetgebtuikvan
chemicaliën bijwaterzuivering indehuidige

Tenaanzienvanhetenergiegebruik kan
deoverheiddewaterbedrijven deverplichting
opleggenovertegaan tot inkoopvaneen
bepaald percentageduurzameenergie.Als
dezeverplichting 100 procentzoubedragen,
metinbegripvandeenergiedienodigisom
dechemicaliën teproduceren dieworden
gebruiktbijdedrinkwaterzuivering,danzou
dedrinkwaterprijs moetenstijgen metgemiddeldviercentperkubiekemeter.Metinvoeringvandezemaatregel zoudenalleenergiegerelateerde milieuproblemen volledig
wordenvoorkomen.Ditlijkt heelwat effectieverdanverlagingvanhetenergiegebruik in
dewaterketen viavanabihseringvande
waterprijs, vooralalswelettenopdegeringe
prijselasticiteit. Hetbredewaterspoor kandus
welbijdragen aanbestrijding vandeproblemenverbondenaanenergiegebruik,maar
echtaantellenzalhetnietsneldoen.
Hetbredewaterspoor iseentegeneriek
middelomdeverdrogingsproblematiek aante
pakken.Verdrogingspeeltnamelijk alleen bij
grondwaterbedrijven. Bepalend voordete
nemen maatregelen isofdehoeveelheid
drinkwater diewordtgebruikt bij hetcorrecte
tariefvanwatergroterofkleiner isdande
hoeveelheid grondwater dieuithoofdevan
milieudoelstellingen maximaal magworden
gebruikt(detoegestane hoeveelheid).Als
sprakeisvanverdroging,endatislangniet bij
elkewinning,danzalverhogingvanhetvariabeletariefdooreengrondwaterbelasting in
eersteinstantiemoetenleidentot verminderd
verbruik.Isbijeentariefgelijk aandekosten
vooroppervlaktewaterdegrondwaterwinning
nogsteedstegroot,dandient het waterbedrijf
gedceltelijk(!) overteschakelenopdelevering
vandrinkwater bereiduit oppervlaktewater.
Eenverhogingvanhetvariabeletariefboven
circaƒ3,10perkubiekemeter levertimmers
eenwelvaartsverliesopdatgroterisdan
kostenvanleveringvanoppervlaktewater(zie
afbeelding 1). Ditbetekent dateencombinatie
vannormeringvandeteonttrekken hoeveelheidgrondwater,dejuistehoogtevaneen
grondwaterbelasting (diedusregionaalgedifferentieerd zoumoetenzijn) incombinatie
methetafstemmen vangrondwater-en
oppervlaktewatergebruik deverdrogingsproblematiek heelwateffectiever bestrijdt dan
invoeringvanhetbrede waterspoor.
Concluderend kanwordengestelddat
alleenmilieuproblemen alsgevolgvanverdrogingenenergieverbruik gerelateerd kunnen
wordenaanwaterverbruik, maardatandere
oplossingen voordeproblemen meervoorde
hand liggen.
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De correcte prijs van water in het financiële
waterspoor
Drinkwaterbedrijven leveren twee typen
producten ofdiensten aan de consument:
drinkwatet en capaciteit. Het eerste behoeft
geen verdere toelichting, het tweede des te
meer.Vooralle consumenten geldt dat de
afname van drinkwater fluctueert over de tijd.
Tijdens de dag wordt meer afgenomen dan
tijdens de nacht, in de zomer wordt meet
afgenomen dan in de winter. Om aan de piekvraag tegemoet te komen, investeren de
drinkwaterbedrijven fors in hun productiecapaciteit en leidingnetwerk. Alswe kijken
naar het aandeel van dezekosten, inclusief
gerelateerde kosten als rente en ondethoud, in
de totale kosten van drinkwater, dan zien we
dat dit aandeel meer dan 90procent bedraagt.
De kosten van een gemiddeld drinkwaterbedrijf bestaan dus voor ruim 90procent uit
vasteen semi-vaste kosten/).
Hoe kunnen deze kosten nu bij de consument in rekening worden gebracht? Katakteristiek voor de maniet van vtaagverandering,
bijvoorbeeld door waterbesparing, isdat met
het totale waterverbruik ookhet piekverbruik
in gelijke mate verandert.Anders gezegd, het
verbruik tijdens piekuren (devaste en semivaste kosten) kan direct gerelateerd worden
aan het drinkwaterverbruik.Allevaste en
semi-vaste kosten moeten dan via het waterverbruik in rekening worden gebracht (zie
afbeelding i)8LVoorde tariefstelling betekent
dit, dat ergeen vast tarief(vastrecht) in rekening moet worden gebracht, maar slechts een
variabel tarief Dit variabel tarief, het correcte

tariefvan water, isgelijk aan de lange termijn
marginale kosten. Dezezijn in het geval van
constante schaalopbrengsten op bedrijfsniveaugelijk aan de lange termijn gemiddelde
kosten. Eengemiddeld oppervlaktewaterbedrijf in Nederland zal dan een tariefvan circa
ƒ3,10 per kubieke meter in rekening brengen,
een gemiddeld grondwaterbedrijf circa/2,60»).
Cruciaal isdat een welvaartsverlics optreedt
alseen tariefin rekening gebracht wordt dat
niet correspondeert met deze kosten. De
consument moet de kosten vatiabel betalen
die hij door zijn gebruik veroorzaakt.
Ditcorrecte tariefvan water is optimaal
alserverder geen (verstorende) factoren zijn
waarmee men rekening zou moeten houden.
In werkelijkheid zijn echter twee verstotende
factoren aanwezig na internalisering van de
milieukosten, te weten de overgangsproblematiek (nog niet volledig afgeschreven investeringen dienen te worden terugverdiend) en
de watervlucht. Deovergangsproblematiek en
de watervlucht zijn echter problemen die
vooralde korte- en middellange termijn tariefstelling beïnvloeden.

Onbekommerd waterverbruik bij de
'correcte' prijs
Bij het correcte tariefvan water, dat per
regio kan verschillen, iserdus theoretisch
sprake van onbekommerd waterverbruik. Eris
dan ookgeen reden om het drinkwatetverbruik verder terug te dringen dan het
verbruik bij dit tariefen dus ook geen reden
om over tegaan tot invoering van het brede

waterspoor. Hiervoor zijn twee redenen. In de
eerste plaats iseen aantal kosten in de watetketen niet gerelateerd aan het drinkwatetverbruik. Ten tweede leidt een te hoog variabel
tarief tot averse prikkels.
Eerder isopgemerkt dat het variabele
tariefdat deconsument betaalt, moet corresponderen met de kosten die hij door de
omvang van zijn gebruik veroorzaakt. Een
hoog variabel tarief, waarvan het brede watetspoor uitgaat, isdus op lange termijn gewenst
indien de kosten van de waterketen voor het
overgrote deelsamenhangen met de omvang
van het drinkwaterverbruik. Het gedrag van
consumenten zorgt etvoor dat dekosten die
verbonden zijn aan dedrinkwaterwinning, zuivering en distributie inderdaad op lange
termijn variabel zijn. Dit geldt in veel mindere
mate voor de riolering en zuivering van afvalwater. Bijde riolering leidt een grotere
omvang van drinkwaterverbruik slechts zeer
ten dele tot hogere kosten omdat de kosten
grotendeels verbonden zijn aan het aanleggen
van de infrastructuur op zich,de vereiste
buffercapaciteit en deafvoer van onder andere
regenwater. Deverwerkingscapaciteit van
afvalwatetzuiveringsinstallaties isveel meer
gerelateerd aan de maximale omvang van de
inkomende waterstroom (inclusief buffering)
en de vuilbelasting.Alle kosten van de gehele
waterketen in rekening brengen viaeen variabel tariefper kubieke meter afgenomen drinkwatet leidt dus tot een veel te hoog tarief
Zoalsgezegd leidt dit tot een daling van de
maatschappelijke welvaart doordat de waterafname onnodig beperkt wordt.

Een welvaartsoptimale tariefstructuur voor de lange termijn
Dar het tatiefin afbeelding 1 inderdaad de maatschappelijke
welvaart maximaliseert, kan alsvolgt worden ingezien10).Steldat het
variabel tarief lager isdan degemiddelde kosten, bijvoorbeeld 20
cent per kubieke metet.Deconsument zal dan meer drinkwater
afnemen en minder waterbesparende apparatuur installeren. Deze
toename van de vraagbetekent een stijging van de welvaart. De stijging van de welvaatt wordt gegeven door het consumentensurplus,
het oppervlak onder devraagcurve.Indeafbeelding isdit weergegeven door her oppervlakACEF.
Met de stijging van het totale vetbruik neemt ook het piekverbruik
toe.Het drinkwaterbedrijf moet daarom zijn capaciteit uitbreiden,
waardoor de kosten stijgen. Deze kostenstijging impliceert een
daling van de welvaatt. In de afbeelding wordt dezedaling weergegeven door de oppervlakte van het vierkant,ADEF.Netto resteert
een welvaartsverlies, omdat de toename van het consumentensurplus (ACEF)kleiner isdan de toename van de kosten (ADEF).Op
dezelfde manier kan worden aangetoond dat een tariefhoger dan de
gemiddelde kosten ook leidt tot een afname van de welvaart. In dit
geval betaalt deconsument per kubieke meter drinkwater meet dan
degemiddelde kosten. Dit betekent dat het dtinkwaterbedrijf
winsten genereert. Dezewinsten zullen moeten worden teruggegeven aan de consument en wel in devotm van een vast bedrag. De
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open variabel tarief
(inci. milieukosten)

Welvaartsverlies,
te hoge prijs

Welvaartsverlies,
te lage prijs

Aft). 1:Eenoptimaaltariefquawelvaart.

afname van het consumentensurplus is in dit gevalgtoter dan de
besparing opde kosten.Netto resulteert een daling van de welvaart.
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Invoeringvanhetbredewaterspoorzalde
variabelekostenvandrinkwater gebruikvoor
degemiddeldeconsument opvoerentotboven
circazesgulden perkubiekemeter.Opbasis
vannieuwbouwwaarde zoudit tariefverder
kunnenstijgentotbovennegenguldenper
kubiekemeter.Bijditprijsniveau wordthet
voorhuishoudens somsaantrekkelijk overte
gaan totdeinstallatievanalternatievesystemen,zoalshuishoud-, regen-en grijswatersystemen.Dezezijn invergelijking metde
leveringvandrinkwater bereid uitoppervlaktewater echterteduur, terwijlzij uit
milieuoogpunt nietbeterpresteren.
Omeenindruk tegevenvande financiële
effecten: bijeendrinkwaterprijs van/3,25
(bereid uitoppervlaktewater enopbasisvan
nieuwbouwwaarde) engemiddeldgebruikvan
135 kubiekemeterwaterperhuishouden per
jaar,komtinvoeringneeropeenonnodige
jaarlijkse lastenverzwaringvancircar8o
guldenvooreenhuishoudwatersysteem,circa
390gulden vooreenregenwatersysteem en
circa510gulden vooreen grijswatersysteem.
Voorallehuishoudens tesamengaathetdanal
snelomenkelehonderden miljoenen guldens
perjaar.Afname vande maatschappelijke
welvaatt ishetgevolg.
Tariefstructuur voor de korte en
middellange termijn
Huidige infrastructuur
Omdatdekostenvaneen waterleidingbedrijfopdekorteenmiddellange termijn
voormeerdan90procent uit onvermijdbare
kostenbestaan,zaleensnelledalingvande
afzet nietgepaardgaanmeteenevenredige
dalingvandebedrijfskosten. Diezullen
slechtsdalenmetdevermijdbare kosten(energie,chemicaliën,shbproductie).Bijeen
geringedalingvande drinkwaterafzet,
bijvoorbeeld tienprocent,kanimmersniet
tienprocent vandeproductie-endistributiefaciliteiten kosteloosbuiten bedrijfworden
gesteld.Hetgehelesysteemmoetinbedrijf
wordengehouden inclusiefdehieraan verbondenkosten voorpersoneel,onderhouden
dergelijke totdat bijeenherinvestering het
systeemopnieuwkanwordengedimensioneerdopdedangeldende afzet.
Doorhethogepercentage onvermijdbare
kosten kaneensnelleomschakelingnaareen
volledigvariabeltarief,viaeendalingvande
afzet, leiden totsterkeprijsstijgingen voorde
overgebleven gebonden klanten, hetgeen
vervolgensweerleidttotwelvaartsverlies.Een
eventuelevariabilisering vanhettatiefzal
daaromslechtsgeleidelijk moetenplaatsvinden,tegelijk metdevetanderingvande infrastructuur. Opdekortetermijn kanhetzelfs
zinvolzijn omhetvastrecht inhettariefte
verhogenomhetwaterleidingbedrijf instaat

testellengedaneinvesteringen terugte
vetdienen.Inhetalgemeenishet namelijk
economischgezien verstandigomvastekosten
ookviavastetarieventeverrekenen.Doorhet
variabel tariefhogertestellendandevariabele
kosten,wordtimmersimpliciet uitgestraald
dateenbesparingopdrinkwaterafnamc zou
leiden toteensignificante dalingvandemaatschappelijke kosten.
Watervlucht
Onderwatervlucht wotdtverstaan:hetin
eigenbcheet(ofinhetbeheetvanderden),
veelaluit lokalebronnen,producerenvan
watervooreigengebruik.Hiermeewordt
vooraleenkostenbesparingbereikt omdat
transport niet,ofoverveelkortete afstand
plaatsvindt.Bovendien kanvaakmeteen
minderekwaliteit waterwordenvolstaan.
Vootalhetvluchten vangroteafnemers kan
leidentotsnelle afzetdalingen.
Dediscussiemetbetrekking totwatetvluchtwotdt vootalgevoerdvanuit degrote
klant.Doorovertegaanopeeneigenlokale
watervoorziening kandezeklanreenaanzienlijkkostenvootdeelbehalen.Doorhetfenomeen watervlucht maatschappelijk tebezien,
ontstaateengeheelander beeld.Bijhetovergaanvaneengroteafnemer vandrinkwater
naareeneigen watervoorzieningontstaat bij
hetwaterbedrijfeenacuteovercapaciteit.Het
waterleidingbedrijf blijft metdevastekosten
vandezeovercapaciteit zitten enmoetdeze
kostenopdegebonden,veelal huishoudelijke
enkleinzakelijke afnemers, verhalen.Erwordt
dusgeïnvesteerd inovercapaciteitenderekeninghiervoorwordt betaalddoordegebonden
klant.Maatschappelijk gezienzijndekosten
alleen maarhogergeworden,terwijlde
afname gelijk isgebleven.Metanderewoorden:eriswelvaartsverlies opgetreden.

Maatschappelijke kosten en kruissubsifiié'niuj
Uitgangspunt indediscussiezouminimalisatievanmaatschappelijke kosten
moetenzijn.Dezeminimalisatie vanmaatschappelijke kosten kanworden bereiktdoor
een'correcte'prijs perafnemerscategorie te
bepalen.Hierbij wordenkosten uitgesplitst
naarafnemerscategorie enseparaattoegerekend.Zozaleengroteafnemer eengemiddeld
tariefvanƒ1,50tot/2,00gaanbetaleneneen
huishoudelijke afnemer eengemiddeld tarief
van/2,50tot/3,50.Ineenaantalgevallenkan
zelfs kruissubsidiëringoptimaalzijnopkorte
termijn. Ditishetgevalindieneentariefdat
overeenkomt metdewerkelijke kostenervoor
zorgtdatgroteafnemers afhaken, zonderdat
hiereenredelijke kostendalingbijhetwaterbedrijftegenover staat.Indatgevalishet
mogelijk dathuishoudens de bedrijven kruissubsidiëren terwijl ookdehuishoudenszelf
hierdoor eenlager tariefbetalen.Kruissubsidiëringisduseengeoorloofd middelalsdat
leidttotminimalisatie vanmaatschappelijke
kosten.
NOTEN

1]

Maatschappelijke kosten worden opgevat alsderotate
kosten van dewaterketen (som van private en milteulcosten).

2)

In derest van dit artikel wordt de term 'waterspoor'

3)

Voor alk duidelijkheid: verspilling van water valt niet

4)

Zie bijvoorbeeld Nationaal Milieubeleidsplan 3,pag.

5)

Onder andere Stichting Natuur en Milieu enGreenpeace.

6)

Uitzondering vormt chloorbieekloog, maar dar wordr

gebruikt om het brede waterspoor aan te duiden.

onder onbekommerd waterverbruik.

1£$»-20ó"en303-309.

alleengebruikt als backup voor de desinfecrie, dusalleen
incidenteel
j)

Devariabele kosten van deproductie van drinkwater
bedraden ongeveerzo centper kubieke metervoorzowel
oppervlakte- alsgroudwarcrbedrijven en bestaan voornamelijk uit energie en chemicaliën.

Afti.2:

Afwentelingvankosten,eenvicieuzecirkel.

8)

Dirgeldr indien er in dedrinkwarersecror op bedrijfsniveau (en op de lange termijn] sprake isvan constante
schaalopbrengsten;dat wil zeggen dar een uitbreiding van
deproductie met eenaantal procentengepaardgaat mer
een kostenstijging van eenaantal procenten. In datgeval
zijn degcmiddelde kosten per eenheid product onajhankelijk van demomentane omvang van deproductie.Volgens
Dijkgraaf etal. \n 'Mogelijkheden tot marktwerking inde

->•afzetdaling

Nederlandse warersector' van het ministerie van Economische Zaken [1997)ishiervan sprake m deNederlandse
warersector.
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9)

Tenzij andersvermeld zijn allegenoemde tarieven in dit
artikelgebaseerd op historische kosten.Alle informatie die

dalingkosten

betrekking heeft op de kosten en prijzen van wateris
a/lcomstig van DHV Water m Amersfoort.
10] De welvaart isalleen dangelijk aan desom van het
consumenten- en producenteusurplus als ergeen
afwenteling
vaste kostenop

inkomenseffect optreedt. De totale uitgaven van drink-

gebondenklant

water als percentage van het inkomen zijn zogering, dar
hiervan mag worden uitgegaan.
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