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ACHTERGROND

HINDERNIS BIJ SAMENWERKING TUSSEN WATERSCHAP EN
GEMEENTE

Verdelingvankosten
enbateninde
afvalwaterketen
Na hetIBObekostigingwaterbeheerheeftie politiekdedrukopgevoerdomtekomentotwaterketenbednjven. Uiteindelijkisgekozenvoorbehoudvandehuidigeorganisatiestructuur, metals
nadrukkelijkevoorwaardedatopkortetermijnconcretevooruitgang moetwordengeboektinde
samenwerkingenderealisatievandevoordeburgerzolaag mogelijke maatschappelijke kosten.
Samenwerkingsinitiarieventussenwaterschappenengemeentenzijndanookactueeleninvolleontwikkeling.Hetgroteaantal optimalisatiestudiesafvalwateren deajvalwaterakkoordengetuigt
hiervan.Depraktijkvanalledag leertechterdatverdelingvankostenenbateneen belangrijkestain-de-wegkanzijn bijsamenwerking tussenwaterschapengemeente.Inditartikelgevenondergetekendeninzichtindemogelijkeomgang metdieverdelingvankostenenbatenindeajvalwaterketen.
Discussieoverdeverdelingentoewijzingvankosten (allocatie)ispasconcreetaan
deordewanneergezamenlijk ontwikkelde
optimalisatiestudies beschikbaar zijn.
Gemeenteenwaterschap dienenzichervan
bewust tezijndatteveelnadruk opdekostenallocatieinhetbeginvandesamenwerkinghetsamenwerkingsproces kan frustreren.Samenwerkingsprojecten worden inhet
beginstadium immersgekenmerkt door
onzekerheden overdeinhoud enelkaar.Het
risicoisdanookgrootdatdiscussieopbasis
van'what if-scenario'sengebrekkige informatiekanontstaan.Ditkanleidentotonnodigevertragingofzelfsvroegtijdige beëindigingvanhetproject. Eengedetailleerde
discussieoverkostenallocatieaanhetbegin
vaneenmogelijke samenwerking isderhalve
gevoeligenniet wenselijk.

Breder perspectief
Deverdelingvankostenenbaten maakt
deeluitvaneenbrederproceswaarvanzij
niet loskanwordengezien.Begripvanen
inzicht inditbredereproceskanonsbrengen
toteenrationelevormvankostenallocatie.
Ditprocesbestaatuitdevolgendestappen:hetvaststellen vande uitgangssituatie
endeterealiserendoelstelling,vandemaatregelen(ineenscenariometenzonder
samenwerken)envandekostenenbaten
vandezescenario'sénallocatievankostenen
baten tussen waterschapengemeente.De
feitelijke verdelingvankostenenbatenis
eenresultante vanalleeerder inhetproces
gemaaktekeuzes.
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Hetmechanismevankostentoewijzing
begintmethethebbenvaninzichtinenconsensusoverdeuitgangssituatieendedoelstellingindeafvalwaterketen. Hiermoetreeds
eenaantalhardenotenwordengekraakt.Met
namehetvaststellenvanhetverhardoppervlakkantotveeldiscussieleiden.
Deuitgangspositie definiëren wealsde
huidige situatieendedoelstellingalsdete
realiserensituatie.Hetverschiltussende
uitgangssituatie endedoelstelling bepaalt
welkemaatregelengenomen moeten worden.
Vertrekpunt voorhetvaststellenvande
doelstellingligtinwetgeving.Inessentie
gaat hetomdegemeentelijke zorgplicht
voordegemeenten (Wetmilieubeheer)ende
uitvoeringvandeWvodoordewaterschappen(voorwatbetreft deregionalewateren).
Dewetgevingisvooralsnogechter sectoraal
ingericht, terwijl bestuurlijk, ookinde
afvalwaterketen, wélinketens wordt
gedacht.Omdieredenenomdewetgeving
praktisch toepasbaar temakenisdezeinhet
beleidomgezet totconcrete doelstellingen
dieviavergunningen indepraktijk worden
gebracht.Voordeafvalwaterketen zijnmet
namedebasisinspanningenhetimmissiespoorvanbelang.Meerconcreet is het
natuurlijk deKRWdieookvoorde afvalwaterketen taakstellend zal zijn.
Bijhetvaststellen vande uitgangssituatiemoetaansluitingwordengezocht bijde
gekozendoelstelling.Kernvariabele hiertoe
ishettaakstellend verhard oppervlak. Ditis

Bijeeneventueelverschiltussendepapierenwerkelijkheid enhetdaadwerkelijk verhardoppervlak(endusdefeitelijke situatie
waarvoordeogennietgesloten kunnen
worden)ishetadviesalsuitgangspuntte
hanterendatzowelgemeentealswaterschapdeeigenverantwoordelijkheid endus
ookdekostenhiervoordragen.Correcties
hieropzijnechteromvelerleiredenengoed
denkbaar.Dezezullenindepraktijk
samenhangen metdeverschillende factorendiehetverschilinverhard oppervlak
kunnen veroorzaken:
• Hetaldannietnakomen vanafspraken,
zoalsdieindiversefasen(debestemmings-,deinrichtings-endebeheerfase)
zijngemaakttussenwaterschapen
gemeente;
• Onvoldoendenauwkeurigeramingenbij
deoorspronkelijkeopgave,bijvoorbeeld
voorhetgemeentelijk rioleringsplanof
vergunning;
• Autonomeveranderingen inhetverhard
oppervlak(bijvoorbeeld doorgrotere
behoefte aanparkeerplaatsen ofeentoenamevanhettoepassenvanbestrating
intuinen);
• Beschikbaarheid vanbeteretechnieken
omhetverhardoppervlaktemeten.
Eenverschiltussendepapieren werkelijkheidendefeitelijke praktijk kan,ingeval
vaneenonderschatting,aanzienlijkekostenenconsequentiesvoordekostenverdelingmetzichbrengen.

namelijk desleuteltotdeverplichtingen van
waterschapengemeente.Meer verhard
oppervlak betekent voorhetwaterschap
hogereeisenaande rioolwaterzuivering en
voordegemeentemeer investereninhet
stelseltenbehoevevan pompovercapaciteit
enberging.Gebleken isdatdiscussiekan
bestaanoverdezevariabele.VoordegemeenteApeldoornenWaterschapVeluwemoest
ereenarbitragezaak aantepaskomenomop
éénlijn tekomenvoorwatbetreft hetverhard oppervlak.
Uitvoorgaandekandeconclusiegetrokkenwordendatkostenallocatie tussen
waterschapengemeente begintmethet
gezamenlijk vaststellen vande uitgangssituatieendedoelstelling.
Wanneer uitgangssituatie endoelstellinginkaartzijn gebracht, wordenvervolgens,veelalineenoptimalisatiestudie, (pakketten van)maatregelen ontwikkeld omde
doelstellingtebereiken.Omheteventuele
kostenvoordeelvansamenwerken tekunnen

berekenen,zullen inallegevallen devolgendealternatieven moeten worden benoemd:
• Desituatie waarinzowelgemeenteals
waterschap losvanelkaar met eigen
maatregelen deeigendoelstelling realiseren (nulalternatief);
• Desituatiewaaringemeenteenwaterschapopbasisvaneenonderling afgewogenpakketvanmaatregelen beiderdoelstellingen realiseren (projectalternatief).

vanverdelingofallocatievankostengekomen moeten worden.Wanneerdit vanuit
doelmatigheidsoverwegingen gewenst is,zal
verrekend wordenopbasisvanhet verschil
tusseneensituatiewaarbij beide partijen
alleendedoelstellingzouden realiseren versuseensituatiewaarbij samengewerkt
wordt.Verrekeningvankosten isdangebo-

den,omdatdeinvestering vandeéén bijdraagt aanhetrealiserenvanhetdoelvande
ander, terwijl detotale maatschappelijke
kosten lageruitvallen.Een uitgangspunt
kanzijn datgeenvande samenwerkende
partijen eropachteruit maggaan.Verrekeningvankostenenbaten isdan gebaseerd
opdriepijlers:deeigenbijdrage in het

Illustratiefen fictief rekenvoorbeeld
Degedachte hierbij isdat het projectalternatiefkosteneffectiever kanzijn dan het
nulalternatiefenerderhalveeen voordeel
ontstaat.

Gemeenteenwaterschaphebbenonderzochthoezijhundoelstellingeninde afvalwaterketen
kunnenverwezenlijken. Hetprojectalternatief(samenwerken)omvatanderemaatregelendan
hetnulalternatief(nietsamenwerken).Bijhetprojectalternatief verschuiven investeringenvan
waterschapnaargemeenteenblijkt hetgezamenlijk voordeel60(200-140).

Bepalen vankosten en baten van
maatregelen
Vervolgens wordendekostenen baten
vande(pakketten van)maatregelen bepaald.
Indepraktijk blijkt dan hetvolgende:
• Rekenregelszijn medebepalend voorde
uitkomsten vandekostenendebaten;
• Hierbij wordtgebruikgemaaktvande
kostenkengetallen uitdeLeidraadRiolering;
• Vastgesteld moet wordendatwat betreft
dekosten nietaltijd sprakeisvaneen
integraleanalyse.Vaakligtdenadruk op
investeringen, terwijl kostenvoor
beheer,onderhoud enexploitatie minderexplicietmeegenomen worden inde
berekeningen;
• Vooreventueleeconomischebaten van
investeringen,zoalsdeinvloedvan
maatregelen opdekwaliteit vande
ruimtelijke omgevingeninhetverlengdedaarvanwoningprijzen, recreatieve
activiteitennatuur, bestaatweinigof
geen aandacht.
Denoodzaak tot hetintegraal inbeeld
brengenvankostenenbatenvan maatregelengroeit.Onder invloed vandeleidraad
Onderzoeksprogramma Economische effectenInfrastructuur (OEI)inNederland ende
KRWinEuropeesperspectiefisopsteeds
meerwaterbeleid eenmaatschappelijke kosten-batenanalyse(MKBA) relevantofzelfs
verplicht1.Vooralsnogbestaat in Nederland
dezeverplichtingechterniet,maareen
(gedeeltelijke) verplichteMKBAvoorwaterProjectenziterwelaantekomen2.
Hetopeengestandaardiseerde wijze
vaststellenvandekostenenbaten leverteen
belangrijke bijdrage aanhetdraagvlakvoor
deuitkomsten en bevordert daarmeede
samenwerking.

Verdelingsmechanisme
Wanneer demaatregelen zijn benoemd,
Zalbijsamenwerking toteen systematiek
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Onderstaand zijndrievariantenweergegevenvoordeverdelingvanhetvoordeel:gelijkelijk, op
basisvandehistorischekostendiewaterschapendegemeenteindeafvalwaterketen hebben
gemaakt(0,49voorhetwaterschapen0,51 voordegemeenteopbasisvanstatistischegegevens)
ofnaarratovandeeigeninvestering,waarbij hetvoordeelwordtgealloceerdopbasisvande
omvangvandeeigeninvestering.Degedachtehierbij isdatdepartijdienoghetzwaarstmoet
investeren,hierinwordt ondersteund.

verdeelsleutels
gelijkelijk
historischekosten
naarratoeigen investering

voordeel waterschap
30
45

voordeel gemeente
30
31
15

Vervolgenszoueenonderlingeverrekeningmoetenplaatsvinden,waarbij rekeningwordt
gehoudenmetdeeigenbijdrageinhetnulalternatief,deeigenbijdrageinhet projectalternatiefenhettoeterekenenallocatievoordeel.
Inhetgevalvangelijkelijk verdelenbetekentditvoorhetwaterschaphetvolgende.Inhet
nulalternatiefzouhetwaterschap 150betalen,inhetprojectalternatief56.Hetwaterschap
krijgt 30voordeel,ofweldeeindrekeningvoorhetwaterschapbedraagt 120. Hiervanbetaalthet
waterschapinhetprojectalternatiefslechts56zelf.Hetoverigewordtfeitelijk doordegemeentebetaald.Omdieredendienthetwaterschap 120-56=64tebetalenaandegemeente.

verdeelsleutels
gelijkelijk
historischekosten
naarratoeigeninvestering

waterschap betaalt
64
65
49

gemeente ontvangt
64
65
49

Daarwaarhetgaatomverdelingvanhetvoordeelophetniveauvaneen rioolwaterzuivering
(meerderegemeentenenéénwaterschap)kandezelfdesystematiekwordengehanteerdals
hiervoorbeschreven.Hierbij zoudendanineersteinstantiedegezamenlijkegemeentenoptredenalseenpartijenvervolgenszouhetaandegemeententoegekendevoordeelverrekendmoetenwordentussendegemeentenonderling.Hierbij lijkt verdelingopbasisvaninwoneraantal
ofhoeveelheidaangebodenafvalwater voordehandteliggen.
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nulalternatief(zondersamenwerking),de
eigen bijdrage inhetprojectalternatief (met
samenwerking) enhetverdelenvan het
voordeelvan samenwerken.
Voorhetverdelen vanhet gezamenlijke
voordeel(delaatstepijler) zijn veleverdeelsleutelsdenkbaar,zoals:
• een verdelingopbasisvan historische
kosten
Hierbij wordt alsuitgangspunt genomendatdehoogtevandekostendie
gemeenteenwaterschap inde afvalwaterketen hebbengemaakt,bepalend zijn voorde
verdelingvanhetvoordeel.Inde praktijk
blijkt dezeverdelinggemiddeld genomen
circa50/50tezijn';
•

50/50-verdeling
Hierbij wordtgewerkt opbasisvan het
motto 'gelijke monnikengelijke kappen';
• verdelingnaarratovande stand-alone
investering
Hierbij wordt hetvoordeel verrekend
naar ratovandehoogtevande investering
dieaandeordezouzijngeweestin het
nulalternatief(duszonder samenwerken);
• verdelingnaar ratovan omzet
Hierbij wordt hetvoordeelnaarratovan
deomvangvandeomzet verdeeld;
• 'distance to target'
Degenediealhetdichtst bij realisatie
vandedoelstellingzit,krijgt eengroterdeel
vanhetvoordeel toegerekend.
Indehuidigepraktijk blijkt men op
basisvangevoelenredelijkheid tekiezen
vooreenverdeelsleutel.Veelalwordtgekozenvooreengelijke verdelingvanhet voordeel.
Inhet kaderoppagina 23 iseen fictief
voorbeeld vankostenallocatie uitgewerkt.

Conclusies
Afspraken overdeomgang met kosten
enbaten blijken indepraktijk eenobstakel
tekunnen zijn voordesamenwerking inde
afvalwaterketen. Elkediscussieover kostenallocatiezou moeten beginnen met het
omarmen van tweegemeenschappelijke uitgangspunten: hetstreven naarde laagst
maatschappelijke kosten inde afvalwaterketenénhetprincipedat niemand verliest.
Om tekomen tot kostenallocatie tussen
gemeenteenwaterschapgaat hetniet zozeer
omingewikkelde formules voordeallocatie
vankostenen baten,maar veelmeerom het
maken vangoedeafspraken overdezaken
diehieraan voorafgaan zoalshet vaststellen
vandedoelstelling,deuitgangssituatie en
de maatregelen.

zilverd wordt enopzijn rekeningwordt bijgeschreven.Enofdatnu vanhet waterschap
ofdegemeente komt, iswelhet laatste waar
deburger zichdruk overmaakt, f

Robert vanCleef(Sterk Consulting)
AdSweere (Waterschap Brabantse
Delta)

NOTEN
1.

alle huidige en toekomstige maatschappelijke voor- en
nadelen, oftewel dewelvaartsejjêcten van een ruimtelijke
ingreep, tegen elkaar ajgewogen worden door ze inleid uit
tedrukken (bron: Waardering van natuur, water en bodem
in maatschappelijke kosten baten analyses,
Wirteveen+Bos,2004).
2.

Bijhetvaststellen vandoelstellingen
uitgangssituatie blijkt vooral het verhard
oppervlak eenmogelijk obstakel.Bijeen
eventueelverschil tussendepapieren werkelijkheid en hetdaadwerkelijkverhard oppervlakishetadviesalsuitgangspunt tehanterendatzowelgemeente alswaterschap de
eigen verantwoordelijkheid endusookde
kosten hiervoor dragen.

Een MKBA iseen integraal a/wegingsinstrument waarmee

Op het congres 'De economie van het water' van Sterk Consulting (3 november 2005) heeft DG Water Mark Dierikx
aangekondigd dat deze verplichting aanstaande is. Inmiddels ishet rapport 'OEI bij SNIP', waarin deze verplichtingen worden vastgelegd, in conceptgereed.

3.

Berekend op basis van landehjkegegevens overde hoogte
van derioolhejjïng versus deverontreinigingsheffing (bron:
Riool in cijfers2005-2005) en rekening houdend met de
gezinssamenstelling (bron: CBS2002).

Gemeente enwaterschap zullen het eens
moeten worden overhet verdelingsprincipe
voorhet terealiseren voordeel.De praktijk
wijst echter uit datalsmenalzoverisgekomendezelaatstehobbeleenvoudigte nemen
is.Indepraktijk wordt veelalgekozen voor
eengelijke verdelingvanhet voordeel.
Endeburger?Deburger vindt hetallemaalwelbest metdie kostenverdeling,
zolangdiemaatschappelijke winst maar ver-

advertentie

ASTRASANDJcontinue (bio)filtratie
• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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