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Milieukosten in de prijsvan drinkwater

Duurzaamheid is in het Brundtlandrapport gekoppeld aan de begrippen
ecologie en economie. Dat levert altijd
veel discussies op: waar moet het evenwicht liggen tussen die twee begrippen, en
als op de ene plaats de ecologie prevaleert,
mag dan elders de economie wat meer
aandacht krijgen?
Er is een spanningsveld tussen ecologie
en economie. Maar wanneer we de beide
begrippen niet als tegenpolen beschouwen
maar als deelaspecten van één geheel, dan
wordt de afweging een stuk eenvoudiger.
Dat kan door de ecologie als economische
factor te wegen (of de economie als ecologische factor; het is maar hoe je het
bekijkt).
NUON-VNB-directeur E. van Zuidam
heeft de stellige indruk dat door zo'n
benadering betrokkenheid bij natuurbehoud en ontwikkeling voor waterleidingbedrijven aantrekkelijker en beter is dan
afstand bewaren. Wel moeten dan de
milieukosten doorberekend worden in de
prijs van ons produkt. Het drinkwater
wordt dan een stuk duurder.
Dat bleek tijdens de Ledenvergadering
van de VWN die op 16 juni 1994 werd
gehouden in Garderen. Het thema van de
dag was 'Duurzaamheid en drinkwatervoorziening', waaraan door de drie
sprekers op sterk uiteenlopende wijze
inhoud werd gegeven. De eerste spreker,
dr. J. C. Terlouw, Commissaris van de
Koningin in Gelderland deed dat vooral
als bestuurder; Van Zuidam als milieueconoom en ir. W. M.J. den Boer, directeur van de Stichting het Gelders
Landschap, als natuurbeheerder.
Geen oplossingen
Het thema van die dag inspireerde
Terlouw tot twee vragen: Wat is de rol
van de waterleidingbedrijven in onze
maatschappij? En hoe kunnen ze
bijdragen aan een duurzame ontwikkeling
van onze samenleving? Hij gaf daarbij
nadrukkelijk aan geen oplossingen te
willen bieden, maar inzicht te willen geven
in de visie van de provinciale bestuurders
op deze materie.
Volgens Terlouw wordt van de waterleidingbedrijven tegenwoordig meer
gevraagd dan het de consument op
deskundige wijze en tegen lage kosten van
drinkwater voorzien. De maatschappij
verwacht van de bedrijfstak dat er op een
duurzame wijze drinkwater wordt geleverd,
met zorg voor en solidariteit met onze
toekomstige generaties.
Deze veranderende rol van de waterleidingbedrijven vraagt om keuzes: ga je je
beperken in je taakopvatting en zoja hoe,
of moet je je takenpakket uitbreiden?
Terlouw: 'De wijze waarop, hangt nauw

samen met uw eigen reële rol en positie.
Dat betekent dat u voor de zaken die
binnen uw macht liggen uw verantwoordelijkheid moet nemen. Maar het betekent
ook dat u zich bij zaken die buiten uw
macht liggen moet beperken. Dat voorkomt
het wekken van valse verwachtingen.'
Krachtiger waterbesparen
Een aanpak vanuit reële mogelijkheden en
verantwoordelijkheden betekent volgens
Terlouw een drinkwaterproduktie met een
verantwoordelijk gebruik van grondstoffen
en energie, een verantwoordelijke verwerking van afval- en reststoffen en bestrijding van de verdroging. Duurzame
ontwikkeling komt tot stand door het
sluiten van kringlopen, het extensiveren
van de energiehuishouding en het bevorderen van kwaliteit (boven kwantiteit) van
Produkten en produktieprocessen met het
oog op een langere benutting van stoffen
in de economische kringloop. 'Zowel voor
het extensiveren van de energiehuishouding als het bevorderen van de kwaliteit is
waterbesparing een goed middel. Waterbesparing heeft uw aandacht, maar ook in
uw belang zou ik een krachtiger aanpak
bepleiten. Mede gelet op de volksgezondheidsaspecten is het voor tweederde van
Nederland van belang dat uw cliënten
ervan overtuigd raken dat waterbesparing
moet!', zo bepleitte Terlouw nadrukkelijk.
Overheidsbemoeienis lastig
Het tweede thema van de lezing van
Terlouw was de relatie tussen de overheid
en de drinkwaterbedrijven. Dp basis van
briefwisselingen, publikaties in vakbladen
en contacten kreeg hij de indruk dat de
overheidsbemoeienis van de laatste tijd
door de waterleidingbedrijven als lastig

wordt ervaren. Volgens Terlouw komt dat
door de veranderende maatschappij en
de plaats die de overheid daar inneemt.
'De superieure positie die de overheid tot
in de jaren zestig en zeventig kreeg toebedeeld is gewijzigd. Macht en invloed
van de overheid worden sterk gerelativeerd. De overheid bevindt zich, net als
andere actoren, in een netwerk waarin een
ieder probeert te sturen en waarin de één
de ander nodig heeft om succes te
boeken.'
Meervoudige sturing
Dit alles vereist volgens Terlouw dat we
toegroeien naar een vorm van meervoudige
sturing in plaats van de eenzijdige
- hiërarchische - sturing. Als voorbeeld
noemde hij onder andere het project in
de Gelderse Vallei, waar een streekcommissie is gevormd, die onafhankelijk
van de provincie opereert. Door het
gelijktijdig denken en doen sporen deelnemers elkaar aan tot het genereren van
creatieve ideeën en voeren zij deze ideeën
ook gezamenlijk uit. Tiet leidde tot een
door iedereen gedragen integraal gebiedsplan dat ook werkelijk werd gerealiseerd.
'Terlouw sloot af met de constatering dat
we een gezamenlijk proces door moeten
lopen, waarbij we eikaars toegevoegde
waarde leren herkennen en erkennen en
sprak de wens uit dat we daarbij voorkomen dat veel energie verloren gaat aan
het bestrijden van eikaars meningen.
Exploitatie van aarde, lucht en water
Van Zuidam opende zijn lezing met een
uitspraak van Marcos Terena om het
onderwerp van deze dag in een goed
perspectief te plaatsen en onze bijdrage
aan duurzame ontwikkeling enigszins te
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relativeren. Deze Indiaan, iemand die zijn
'wereld' bedreigd ziet door de moderne
wereld van een op groei gerichte ontwikkelingseconomie, sprak namens de
Indianen van Zuid-Amerika op de United
Nations Conference on environment and
Development de volgende woorden: 'Jullie
werkelijke interesse gaat niet uit naar het
behoud van aarde, lucht en water, maar
naar de exploitatie ervan.'
Van Zuidam vroeg zich af of het slim was
over te gaan tot beperking of zelfs sluiting
van de onttrekkingen van grondwater ten
gunste van toenemende groei in natuurwaarde. Ga je dan wel goed met je geld
om, ons primaire economische goed? Men
moet goed nadenken over de besteding
van de gulden, want grote ingrepen
leveren lang niet altijd een evenredige
hoeveelheid natuurwinst.
Economie ten dienste van ecologie
Als waterleidingbedrijven hebben we ons
allang gerealiseerd dat we in het licht van
milieu de bakens moeten verzetten. De
koek kan en gaat op als we er niets aan
doen. Vandaar dat we investeren in
milieuprogramma's, economie ten dienste
van de ecologie. Maar wat levert het op?
Volgens Van Zuidam hadden we in
Nederland allang het milieu als een echte
produktiefactor moeten zien.
'Dan zou de economische groei in Nederland al jaren significant negatief zijn. Zij
die na ons komen zullen de milieukosten
die wij maken en niet calculeren, moeten
betalen. Op een kromme manier maakt de
rijksoverheid van de daardoor nog aanwezige ruimte in de prijs gebruik, door

een rijksheffing op grondwateronttrekkingen te introduceren. Zou het niet veel
beter zijn als de waterleidingbedrijven hun
verantwoordelijkheid namen en milieukosten uit verleden en heden verwerkten
in de tarieven? Dan hadden we besteding
en beheer van die middelen in eigen
hand. Dan zouden we onszelf, de natuur,
het milieu en onze kinderen een goede
dienst bewijzen', aldus het warme pleidooi
van Zuidam voor het opnemen van de
milieukosten in de prijs van het drinkwater.
Econologischer samenleving
Volgens Van Zuidam moeten we niet
aarzelen de door ons gemaakte milieukosten, niet alleen van het heden maar
vooral ook van het verleden, aan de afnemers in rekening te brengen zodat de
toekomstige generaties niet voor deze
kosten hoeven op te draaien.
'Als de waterleidingbedrijven zich echt als
milieubedrijven gaan gedragen en dus hun
produktiefactor milieu in hun tarieven
gaan verwerken, dan zullen we komen tot
een econologischer samenleving!', zo sloot
Van Zuidam zijn betoog af.
Water lenen van de natuur
Als laatste spreker belichtte Den Hoer het
begrip duurzaamheid vanuit de natuur. Hij
benadrukte dat water een natuurprodukt
is dat we lenen van de natuur.
Dat lenen heeft effect en we moeten
ernaar streven deze effecten zoveel
mogelijk teniet te doen. In het verleden
was de mens veel meer in harmonie met
de waterkringloop dan tegenwoordig. De

industriële revolutie heeft hierin een
breuk veroorzaakt.
Plant en dier als klant
Als natuurbeschermer zet de Stichting het
Gelders Landschap zich in om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren.
Tijdens zijn lezing liet Den Boer vele
voorbeelden zien van ingrepen op de
natuur op allerlei terreinen en de resultaten ervan. 'Het produkt van ons
handelen is bijvoorbeeld een twintigtal
boomkikkers die terugkeren in een
gebied', zo illustreerde Den Hoer zijn
werk.
Natuurbeheerders hebben met heel
andere klanten te maken dan de waterleidingbedrijven. 'Het zijn de planten en
dieren in het landschap waar wij voor
werken', aldus Den Boer.
Ook Den Boer is een warm voorstander
van integraal waterbeheer. 'Bij een integrale aanpak ontmoet je elkaar weer en
ben je in staat tot grotere projecten.'
(Ver)natte excursie
Het middagprogramma bestond uit een
excursie naar het landgoed Staverden, in
bezit van de Stichting het Gelders
Landschap. In dit uitgestrekte terrein, dat
wordt doorsneden door de Hierdense
Beek, werd stilgestaan bij een aantal
natuurontwikkelingsprojecten in diverse
stadia van voltooiing. Naast verschraling
en verloofing wordt in veel projecten
gewerkt aan vernatting. En daarbij gaat
het niet om regenwater, dat tijdens de
excursie overvloedig viel, maar het terugbrengen van basenrijke grondwaterkwelstromen in de systemen.
De conclusie van de geslaagde vergadering
mag zijn, dat duurzaamheid en drinkwatervoorziening veel met elkaar te
maken hebben. We moeten er niet van
schrikken als het drinkwater duurder
wordt omdat we de kosten die de samenleving moet maken om de natuurlijke
hulpbronnen, waaronder water, voor
komende generaties in stand te houden
gaan doorberekenen in ons produkt.
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