Geld als water.Een financieel-economische analyse van het waterbeleid

1. Inleiding
Informatie over definancieel-economische
gevolgen van waterbeleid is essentieel voor
een goede afweging van alternatieven voor
toekomstig waterbeleid. In dit artikel staan
de resultaten beschreven van definancieeleconomische analyse die in WSV heeft
plaatsgevonden. Allereerst wordt hieronder
beschrevenwattothetwaterbeleid gerekend
wordt en aan de hand van welke variabelen
definancieel-economischegevolgen in
beeld zijn gebracht.Vervolgens worden de
jaarlijkse lasten gepresenteerd naar beleids-
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thema en naar sector (bedrijven, huishoudens en overheden) en wordt delastenontwikkeling per sector geëvalueerd.
Het artikel besluit met een korte weergave
van de baten en economische doorwerking
van het waterbeleid.
2. Het waterbeleid in de verschillende
analysevarianten
In WSVzijn definancieel-economische
gevolgen van het waterbeleid in de periode
1985-2015 in beeld gebracht. Waterbeleid
is daarbij afgebakend tot de volgende
beleidsthema's:
- emissies naar oppervlaktewater;
- inrichtingen herstelvan watersystemen;
- sanering en onderhoud van waterbodems;
- waterhuishouding(kwantitatief beheer van
oppervlaktewater en grondwater);
- bestrijding van verdroging;
- beheer en onderhoud van vaarwegen
(inclusief zeevaart en maritieme zaken);
- beheer en onderhoud van waterkeringen;
- waterrecreatie;
- organisatieen onderzoek voor het waterbeheer.
Definancieel-economischegevolgen van
waterbeleid zijn voor verschillende varianten geraamd.
Devariant HUIDIG BELEID isafgebakend tot

Samenvatting
De jaarlijkse lasten vanhet huidige waterbeleid stijgen naar verwachting van ruim
8 miljard gulden in 1995tot ruim 10miljard gulden in 2015.Daarmee stijgen de
jaarlijkse lasten met ruim 1%per jaar in deperiode 1995-2015.De lastenstijging
voor de huishoudens bedraagt naarverwachting bijna 3%per jaar in dezelfde
periode,waardoor de lasten in 2015circa 250gulden per inwoner zullen bedragen.
Dit ligt overigens onder de jaarlijkse groei in de periode 1985-1995 (bijna 5%).
De lastenontwikkeling bij de bedrijfssectoren blijft in het algemeen achter bij de
verwachte economische ontwikkeling.
Als maximaal wordt ingezet op het bereiken van de doelstellingen van het waterbeleid in 2015 (variant systeem) dan vergt dit aanvullend circa 24miljard gulden,
wat neerkomt op een lastenstijging van ruim 7%per jaar. Demeerkosten komen
voor het grootste deelvoort uit extra emissiemaatregelen. Voor de huishoudens
komen de lasten in 2015 daarmee op zo'n 1000gulden per inwoner, wateen jaarlijkse stijging van 10%betekent. Door het vergaande beleid komt de lastenontwikkeling voor een aantal bedrijfssectoren boven deverwachte economische
ontwikkeling te liggen.Dewerkgelegenheid in Nederland en het nationaal inkomen
worden negatief beïnvloed met circa 1%.
maatregelen waarvan de besluitvorming
is afgerond en die daadwerkelijk worden
uitgevoerd, ofwaarvan zogoed alszeker
vaststaat dat zeworden uitgevoerd.
Dit betekent nietper definitie dat met de
maatregelen binnen HUIDIG BELEIDde doelstellingen van het huidige waterbeleid
zullen worden gerealiseerd.
In devariant GEBRUIKwordt de waterhuishouding zoveel mogeiijk afgestemd op de
behoeften van de gebruiksfuncties.
Maatregelen ter verbetering van de watersysteemkwaliteit zijn in deze variant alleen
opgenomen als definanciëleruimte van de
betreffende sector dit toelaat. Hiertoe is
verondersteld dat de lastenontwikkeling
van waterbeleid in de periode 1995-2015
gelijke tred mag houden met de economische ontwikkeling.
In devariant SYSTEEM wordt de waterhuishouding zoveel mogelijk afgestemd op de
eisen dieherstel en ontwikkeling van ecologische waarden stellen aan de kwaliteit
van watersystemen.
De variant TRENDBREUK richt zichop integrale optimalisatie van gebruiksfuncties
en watersystemen. Dit vereist structurele
maatschappelijke veranderingen.
Voor deze variant zijn de financieeleconomische gevolgen niet geraamd
vanwege deveronderstelde veranderingen
in de economie en delange zichttermijn
van devariant (2045).
3. Keuze economische doelvariabelen
Definancieel-economischeanalyse is
verricht aan de hand van een beperkte set
economische doelvariabelen. De variabele
'jaarlijkse lasten'geeft een goed beeld van de
financiële gevolgen voor bedrijfssectoren
enhuishoudens.Dejaarlijkselastenworden
gevormd door dekapitaallasten (rente en
afschrijving) plus operationele kosten (o.a.
personeel en energie) plus betaalde heffin-

gen (WVO-en omslagheffing, rioolrecht)
minus ontvangen subsidies. De jaarlijkse
lasten voor dehuishoudens betreffen voornamelijk tebetalen heffingen.
Voor de overheden zijn daarnaast ook de
jaarlijksekosten geraamd waarbij niet wordt
gecorrigeerd voor heffingen en subsidies.
Ter illustratie: dejaarlijkse kosten voor de
waterschappen bedragen momenteel bijna
3 miljard gulden. De jaarlijkse lasten van
de waterschappen zijn daar slechts een
fractie van,omdat het merendeel van de
kosten gedekt wordt met opbrengsten uit
de WVO-en omslagheffing.
Eventuele besparingen die maarregelen
genereren zijn in mindering gebracht op de
jaarlijkse kosten en lasten. Er is overigens
verondersteld dat als voor een bepaalde
sector de besparingen van een maatregel
groter zijn dan de kosten, deze maatregel
niet tot het waterbeleid wordt gerekend.
Degedachte hierachter is dat deze rendabele maatregelen ook zonder waterbeleid
getroffen zouden zijn.
Het waterbeleid levert naast Jastea ook
economische baten voor de gebruiksfuncties van het water.Gedacht kan
worden aan baten van vaarwegbeheer
voor de scheepvaart en baten van waterhuishouding voor de landbouw.
Dezebaten zijn niet verrekend in de
lastenramingen, maar afzonderlijk in beeld
gebracht.
Tenslotte is de economische doorwerking
van waterbeleid op bedrijfssectoren
geraamd door de invloed van investeringen
en jaarlijkse lasten op de werkgelegenheid en
toegevoegdeivaarde te berekenen.
4. Jaarlijkse lasten per beleidsthema
Deze paragraaf beschrijft de jaarlijkse
lasten van debeleidsthema's in de periode
1985-2015.
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TABELI- Totalejaarlijkse lasten in deverschillende
varianten (miljardguldens;prijspeil1995)').
1995
HUIDIG BELEID
GEBRUIK
SYSTEEM

8,3

2015
10,4 mrd
10,6 mrd
34,4 mrd

') De jaarlijkse lasten zijn uitgedrukt inhetprijspeil
van 1995. Ditbetekent datdelasten inhetverleden
zijn gecorrigeerd voor inflatie.

Algemeen
Tabel I geeft een overzicht van detotale
jaarlijkse lasten peranalysevariant.
In tabel Iistezien datdevarianten HUIDIG
BELEID en GEBRUIK niet veel van elkaar ver

schillen. Ditiseen reden ominditartikel
geen uitgebreide aandacht tebestedenaan
de variant GEBRUIK.
De jaarlijkse lasten bij HUIDIG BELEID

nemen indeperiode 1995-2015 metruim
1% perjaar toe. Indevariant SYSTEEM
nemen delasten sterk toetotruim 34miljard gulden in 2015,wat overeenkomt met
een jaarlijkse lastenstijging van ruim 7%.
In afbeelding 1zijn dejaarlijkse lasten
per beleidsthema bij HUIDIG BELEID weer-

gegeven naast delasten in2015 bij de
variant SYSTEEM.

Emissies
De aanpak van emissies vergt in 1995 circa
47% van delasten van hetwaterbeleid.
Naar verwachting isditaandeel in2015bij

vervanging, afkoppelen van verhard oppervlak inbestaande stedelijke gebieden,
aansluiten decentrale lozingen), vergaand
mestbeleid voor delandbouw en vergaande
zuiveringen bijdeindustrie.

voor delandbouw. Door (autonome)
afname van landbouwareaal (inEHSgebieden) genereert hetanti-verdrogingsbeleid in2015 echter geen extra schade
meer voor de landbouw.

Inrichting en herstel
De geraamde lasten voor hetthema inrich-

Vaarwegen
De uitgaven voor hetthema vaarwegen
laten een stijging zien tot1,5 miljard
gulden in 1995. Dit wordt vooral veroorzaakt door extra uitgaven inhetkader
van hetMeerjarenplan Infrastructuur en
Transport. Vanaf 2000 liggen delasten in
alle varianten opeenstabiel niveau van
ruim 1,4miljard gulden.

ting en herstel bij HUIDIG BELEID liggen

relatief laag, circa 115 miljoen gulden per
jaar. Indevariant SYSTEEM verdubbelen
deze lasten globaal tenopzichte van de
varianten HUIDIG BELEIDenGEBRUIK.
Waterbodems
De lasten van hetthema waterbodems
liggen in 1995 relatief hoog vanwege
uitgaven voor aanleg van twee grootschalige bergingslocaties (inde periode
1995-2000). Binnen debegroting van
Verkeer enWaterstaat istot2000 jaarlijkse
circa 50miljoen gulden beschikbaar voor
waterbodemsanering van Rijkswateren.
De raming van HUIDIG BELEID gaat uitvan
deze begrote financiën, ookna2000.
De lasten van waterbodembeleid binnen
de variant SYSTEEM bedragen in2015 naar
verwachting ruim 900 miljoen guldenper
jaar. Deze raming isinclusief de meerkosten voor verwijdering van verontreinigde
onderhoudsspecie.

aandeel toetot84%. Deze extra lastenten

Verdroging
De geraamde lasten voor hetthema
verdroging lopen bijHUIDIG BELEID geleidelijk optotbijna 330 miljoen gulden in

opzichte van HUIDIG BELEID worden voor

2015. In de variant SYSTEEM bedragen de

tweederde veroorzaakt door aanvullende
zuiveringen opalle rwzi's (hyperfiltratie),
die jaarlijks circa 17 miljard gulden kosten.
Daarnaast bevat deanalysevariant SYSTEEM
kostbare grootschalige maatregelen op
het gebied van riolering (onderhoud en

lasten van verdrogingsbestrijding 590
miljoen in2015. Delasten betreffen te
treffen waterhuishoudkundige maatregelen,
vermindering van grondwateronttrekkingen
door drinkwaterbedrijven enindustrieen,
op korte termijn, extra verdrassingsschade

HUIDIG BELEID opgelopen tot bijna 60%.
In de analysevariant SYSTEEM neemt dit

Waterkering
Het thema waterkering kent dalende
lasten, doordat degrote deltawerken bijna
afgerond zijn. Het aandeel van dit thema
in detotale lasten van waterbeleid is
afgenomen van ruim 30%in 1985 naar
circa 10%in 1995.Bijdelastenraming is
geen rekening gehouden met mogelijke
zeespiegelrijzing indetoekomst. Inde
variant SYSTEEM nemen delasten in 2015
toe tenopzichte van 1995 doordat in het
IJsselmeer opgrote schaal vooroevers
worden aangelegd.
Waterrecreatie
De lasten van hetthema waterrecreatie
liggen laag invergelijking metandere
thema's. Hierbij moet gerealiseerd worden
dat delasten door nautische baggerproblematiek injachthavens hier niet in zijn
opgenomen, maar zijn ondergebracht in
het thema waterbodems.
Organisatieen onderzoek
De uitgaven aan organisatie en onderzoek
liggen opeen redelijk stabiel niveau vanaf
1990 (ruim 1miljard gulden per jaar).
De lasten in de variant GEBRUIK en SYSTEEM

blijven eveneens constant omdat eris
verondersteld datergeen extra maatregelen
op ditterrein worden getroffen.

Aß. I -Jaarlijkse lastenperbeleidsthema (miljoenenguldens;prijspeil 1995).

5. Jaarlijkse lasten per sector
Deze paragraaf beschrijft enevalueertde
jaarlijkse lasten voor bedrijfssectoren, huishoudens enoverheden bijde verschillende
analysevarianten.
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Algemeen
In afbeelding 2zijn dejaarlijkse lasten
bij HUIDIG BELEID weergegeven voor huis-

houdens en bedrijfssectoren.
Tabel IIgeeft deverdeling van de lasten
weer tussen dehuishoudens, bedrijfssectoren en overheden.
Overheden
Het aandeel van deoverheid indelasten is
vanaf 1985 afgenomen. Dit wordt onder
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de toegevoegde waarde.Naarmate delasten
een groter deel vandetoegevoegde waarde
uitmaken, isdedruk daarvan op het
economisch functioneren vanbedrijven in
het algemeen groter. Hierbij geldt welde
kanttekening datditslechts eenindicatie
geeft endatdefeitelijke draagkrachtvan
bedrijven afhangt vanvele factoren; onder
meer demarktpositie (binnenlandseof
internationale markt),beleid in andere
landen (vergelijkbaar of achterblijvend
milieubeleid) enhetweerstandsvermogen
van bedrijven (demate waarin bedrijven in
staat zijn kostenstijgingen intern op te
vangen).Eengoede analyse hiervan vergt
een gedetailleerde endiepgaande studiedie
niet isuitgevoerd inhetkader vanWSV.
De analysevandelastenontwikkeling in
relatie totdeeconomische toestanden
ontwikkeling van sectoren heeft plaatsgevonden opeenrelatief hoog aggregatieniveau: opbedrijfssectorniveau envoorde
industrie endelandbouw envisserij deels
op bedrijfsklasseniveau. Eenverdere
opsplitsing naar bedrijfsgroepen heeft niet
plaatsgevonden, omdat degegevensgeen
volledige confrontatie vantoegevoegde
waarde enlasten opdatdetailniveau toelaten.Ditbetekent datopglobaal niveau
uitspraken worden gedaan over delastenontwikkeling inrelatie totdeeconomische
ontwikkeling, waarbij verschillen binnen
sectoren buiten beschouwing zijn gelaten.
De uitgevoerde analyse geeft daardooreen
indicatie binnen welke sectoren delastenontwikkeling relatief hoog ligt. Deanalyse
geeft echter onvoldoende houvastom
economischeeffecten tekunnen inschatten.

O201ü Huidig büloid,
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Ajb. 2-Jaarlijkselasten voorhuishoudens en bedrijfssectoren (miljoenenguldens;prijspeil 1995).
TABEL II- Verdelingvandejaarlijkselasten vanwaterbeleid.
1995
1985

2015

2015

HUIDIG BELEID

Overheden
Huishoudens
Bedrijfssectoren

58%
19%
23%

meer veroorzaakt door dedalende lasten
van dewaterkeringszorg voor deRijksoverheid, door dalende lasten van de
gemeenten vanwege detendens om de
stijgende kosten vanrioleringsbeheer
steeds meer tedekken uithetrioolrecht
en door stijgende lasten voor bedrijfssectoren en huishoudens.
Huishoudens
Het aandeel vandehuishoudens inde
totale lasten stijgt bij HUIDIG BELEIDtot

39% enin devariant SYSTEEM zelfstot
46%. Ditwordt vooral veroorzaakt doorde
vierdetrapzuiveringoprwzi'senvergaande
rioleringsmaatregelen, waarvan dekosten
volledig aandehuishoudens en bedrijven
worden doorberekend door dezuiveringsheffing enhetrioolrecht (met uitzondering
van hetgrootschalig afkoppelenvan
verhard oppervlak watinderamingenten
laste vandegemeenten isgebracht).
Bij HUIDIG BELEIDnemen delasten voorde
huishoudens indeperiode 1995-2015naar
verwachting metruim 100guldenper
inwoner toetotcirca 250 gulden.
Dit betekent eengroei van2,8%perjaar.
Deze lastentoename voor dehuishoudens
ligt overigens onder dejaarlijkse groei van
4,8% indevoorgaande periode 1985-1995.
In de variant GEBRUIK blijft de stijging
van dekosten tot240gulden hier licht
bij achter. Indevariant SYSTEEMdaarentegen stijgen delasten vandehuishoudens
naar verwachting totbijna 1000gulden

SYSTEEM

18%
46%
36%

25%
35%
40%

22%
38%
40%

37%
28%
35%

2015

GEBRUIK

per inwoner. Deze aanzienlijke lastenstijging komt overeen meteenjaarlijkse
groeivanruim 10%.
De lastenontwikkeling vande huishoudens
in de variant HUIDIG BELEID is gelijk aan

de verwachte economische groeivanbijna
3% perjaar (European Renaissance scenario, CPB). Indeanalysevariant SYSTEEMligt
de lastenontwikkeling echter verboven
deze economische groei.

Landbouw
Ondanks delastenstijging voor delandbouw bij HUIDIG BELEIDblijft indeperiode
2000-2015delastenontwikkeling achterbij
deverwachte economische groeivan de

Bedrijfssectoren
De mate waarin delasten drukken op een
bedrijfssector isonder meer afhankelijk
van hetaandeel datdelasten uitmakenvan

ie bedrijf sectoren'n/ m
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agrarische sector. Niet alle sectoren zullen
evenredig met deze lasten worden geconfronteerd. De veeteelt ende glastuinbouw
zullen het grootste deel van delasten
dragen.
De lasten voor delandbouw stijgen in de
variant SYSTEEM tot bijna 2,9 miljard gulden.
Daarmee stijgen delasten wel sneller dan
de economische groei van detotale sector.
D2C00
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Industrie
Binnen deindustrie worden momenteelde
lasten voornamelijk gedragen doorde
voedings- engenotmiddelenindustrie,de
aardolie-industrie, dechemische industrie
en demetaalindustrie. De lasten voorde

• 201ÖSysteem

industrie stijgen bij HUIDIG BELEID met

circa 1,8% per jaar indeperiode 19952015. De lastentoename doet zich in vrijwel alle sectoren voor. Met uitzondering
van de aardolie-industrie blijft deze lastenontwikkeling achter bij de economische
ontwikkeling van de desbetreffende
sectoren.
In de analysevariant SYSTEEM stijgen de

lasten voor industrie bijna 3 miljard
gulden ten opzichte van HUIDIG BELEID in

2015. Ook deze lastenstijging treft vrijwel
alle industriesectoren.
Deels isditoverigens een gevolg van een
stijging van dezuiveringsheffing en het
rioolrecht door vergaande maatregelenop
deze terreinen. Inde voedings- en genotmiddelen-, de textiel-, de papier- en papierwaren- ende aardolie-industrie komtde
lastenontwikkeling hierdoor hogerte
liggen dan deeconomische ontwikkeling.
Overige bedrijfssectoren
In de variant SYSTEEM nemen delasten
voor de overige bedrijfssectoren drinkwaterbedrijven, bouwnijverheid, handelen
diensten enwegtransport sterk toe.
6. Jaarlijkse kosten voor de overheden
Naast dejaarlijkse lasten worden indeze
paragraaf voor deoverheden ook dejaarlijkse kosten van waterbeleid per analysevariant weergegeven zie afbeelding 4.
Het verschil met dejaarlijkse lasten is dat
geen rekening wordt gehouden met het feit
dat een (groot) deel van deze kosten via
verhoging van specifieke heffingen aan
huishoudens enbedrijfssectoren kan
worden doorberekend.
7. Baten van waterbeleid
Het waterbeleid leidt tot baten voorde
gebruiksfuncties van water.
Zo ondervindt delandbouw baten van een
waterbeheer dat mede gericht isopeen
gunstige aan- enafvoer van water voorde
landbouw. De hiervoor gepresenteerde
lasten voor delandbouw bevatten ookde
betalingen van deomslagheffing. Dezeis

Aß. 4-Jaarlijksekosten voor deoverheden (miljoenenguldens,prijspeil 1995).

mede gericht op financiering doorde
waterschappen van een waterhuishouding
voor delandbouw. Dit waterbeheer heeft
dus positieve effecten opdedroogte-en
natschade voor delandbouw. Uit deanalyses blijkt dat ook het anti-verdrogingsbeleid optermijn niet leidt totextra
schade, waarbij overigens wel is aangenomen dat de(autonome) afname van
landbouwareaal vooral plaatsvindt binnen
de ecologische hoofdstructuur.
Ook de scheepvaartheeft baat bij het huidige
waterbeheer. Zo blijkt uit de analyses (zie
ook paragraaf 3.3.3 Scheepvaart) dat door
uitvoering van voorgenomen waterbodemsaneringen dejaarlijkse vaar- enwachtkosten van debinnenvaart met 60 miljoen
gulden afnemen. Naast delasten van
waterbeleid ondervindt de scheepvaart
dus ook baten van dit beleid.
De waterrecreatieisook gebaat bijeen
voortvarend waterbeleid waardoorde
aantrekkelijkheid van de Nederlandse
watersystemen voor derecreatie toeneemt.
Het HUIDIG BELEID en de variant GEBRUIK

hebben een geringe positieve invloedop
de recreatieve bestedingen enop de
werkgelegenheid. Bij vergaande maatregelen uitdevariant SYSTEEM nemende
positieve impulsen toe tot25 miljoen
extra bestedingen in2015 en90 extra
arbeidsplaatsen.
De drinkwaterbedrijven zullen positieve
gevolgen ondervinden van een betere
oppervlaktewaterkwaliteit. Deze baten zijn
in WSV echter niet nader gekwantificeerd.
8. Indirecte economische effecten
De lasten van waterbeleid inde verschillende sectoren werken ook door naar
andere sectoren (afnemers, leveranciers).
Wanneer een producent de stijging
van zijn lasten (gedeeltelijk) kan door-

berekenen indeafzetprijs dan zullende
financiële gevolgen van het waterbeleid
uiteindelijk (gedeeltelijk) neerslaan bijde
eindgebruiker, veelal deconsument. Alsde
markt een dergelijke doorberekening niet
toelaat, dan kunnen delasten ineen
bepaalde sector leiden tot vermindering
van deproductie-omvang. Dit heeft vervolgens weer gevolgen voor leveranciers
aan deze sector.
Macro-economisch zijn deeffecten gering
van het huidige waterbeleid. Voor de variant
SYSTEEM liggen de effecten beduidend hoger
met 1% effect opzowel de werkgelegenheid
als het nationaal inkomen vanaf 2000.
Op sectorniveau verschillen de effecten
aanzienlijk. Voor deperiode 1985-2015 valt
op dat de sectoren die investeringsgoederen
leveren zoals deoverige metaalindustrieen
de bouwnijverheid temaken hebben met
positieve effecten (0,3-1% resp. 3-5%)op
werkgelegenheid entoegevoegde waarde.
De overige sectoren geven daarentegen
over het algemeen een negatief beeldte
zien, vooral indesectoren handelen
diensten (0,5-2,9%) eninmindere mate
de voedings- en genotmiddelenindustrie
(0,5-1,5%) endechemische industrie
(0,2-0,7%).

