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Samenvatting 
Het Nederlandse waterbeheer kent een stabiele financiële structuur. De financiering van het 

waterbeheer kan echter onder druk komen te staan door ontwikkelingen als klimaatverandering en 

de realisatie van Europese doelen omtrent de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. De 

minister van I&M wil daarom komen tot gedragen voorstellen voor een toekomstbestendige 

financiering. Daarop vooruitlopend heeft VEMW als vertegenwoordiger van de zakelijke 

watergebruiker een eigen visie opgesteld. Uitgangspunt voor VEMW is dat de financiering geen doel 

op zichzelf is, maar een middel om te komen tot een duurzaam en doelmatig waterbeheer.  

De huidige financiering kent geen grote tekortkomingen. Bovendien is niet duidelijk wanneer en in 

welke mate ontwikkelingen als klimaatverandering zich zullen manifesteren, en welke gevolgen deze 

zullen hebben voor de kosten van het waterbeheer. Daarom ziet VEMW geen noodzaak voor 

ingrijpende wijzigingen. Dit neemt niet weg dat er knelpunten zijn die op korte termijn moeten 

worden aangepakt: de belasting van het oppervlaktewater door diffuse bronnen, de onnodige 

zuivering van schoon hemelwater op de RWZI en het gebrek aan mogelijkheden voor de doelmatige 

en duurzame afvalwaterzuivering door waterschappen vormen aantoonbaar een belemmering voor 

een duurzaam en doelmatig waterbeheer. 

Maatregelen voor de toekomstige financiering moeten volgens VEMW aan vijf randvoorwaarden 

voldoen. Maatregelen moeten: daadwerkelijk leiden tot duurzaamheidswinst, in balans zijn, de 

concurrentiepositie van bedrijven versterken, noodzakelijk en uitlegbaar zijn. 

VEMW formuleert zeven aanbevelingen voor de toekomstige financiering: 

1. Hanteer instrumenten die aantoonbaar leiden tot milieurendement c.q. minder emissies en 

minder of efficiënter gebruik van zoetwater en grondstoffen. 

2. Lever als overheid ook een bijdrage aan de toekomstige financiering door te blijven sturen op 

een doelmatig beheer. 

3. Kies voor een adaptieve aanpak met ruimte om in te spelen op veranderende 

omstandigheden…. 

4. …maar pak concrete problemen die een duurzaam en doelmatig waterbeheer in de weg 

staan direct aan. 

5. Niet straffen maar stimuleren, geen nieuwe waterheffingen. Elke euro belasting kan een 

watergebruiker niet investeren in de verduurzaming van het watergebruik. 

6. Kies voor een mix van beleidsinstrumenten en stel samenwerking tussen watergebruikers en 

de overheid als netwerkpartner centraal. 

7. Kies voor maatregelen die de concurrentiepositie van het bedrijfsleven versterken. 

Bedrijven moet kunnen rekenen op een overheid die de transitie naar een duurzame en 

waterefficiënte productie bevordert. Een betrouwbare watervoorziening en internationaal 

concurrerende waterkosten zijn nodig om van grote toegevoegde waarde te blijven voor de 

Nederlandse economie. Dit stelt eisen aan de waterbeschikbaarheid, de waterkwaliteit en zeker ook 

aan de heffing van belastingen. De overheid moet voor bedrijven de randvoorwaarden creëren 

waarbinnen zij duurzaam met water blijven ondernemen. 
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1. Inleiding 
Nederland heeft een hoop waterwerk te verrichten. Door de verandering van het klimaat moet de 

waterveiligheid op orde worden gebracht zodat burgers en bedrijven voldoende beschermd worden 

tegen hoog water. Verder moet de zoetwatervoorziening in de komende jaren stap voor stap 

robuuster worden gemaakt waarmee watertekorten zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Waterveiligheid en zoetwater staan centraal in het Nationale Deltaprogramma wat ervoor moet 

zorgen dat ons land in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Ook op andere terreinen 

liggen er uitdagingen. Zo verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater in 

Nederland maar zijn de doelen nog lang niet bereikt. In de komende jaren moeten aanvullende 

inspanningen worden gepleegd opdat de waterkwaliteit verder verbetert.  

De verschillende wateropgaven kunnen gevolgen hebben voor de bekostiging van het waterbeheer. 

Gelukkig verkeert Nederland in de omstandigheid dat het waterbeheer een stabiele financiële 

structuur kent. Volgens de minister van Infrastructuur & Milieu is een grote systeemwijziging van de 

financiering van het waterbeheer dan ook niet nodig. Wel wil de minister verkennen waar binnen het 

bestaande stelsel verbeteringen mogelijk zijn. Op basis van deze verkenning wil de minister komen 

tot gedragen voorstellen voor de toekomstige financiering. 

Het voornemen van de minister om te komen tot voorstellen voor de toekomstige financiering 

vormt voor VEMW als de vertegenwoordiger van de zakelijke watergebruiker aanleiding tot het 

opstellen van een eigen visie. Voor VEMW is leidend dat de financiering geen doel op zichzelf is 

maar slechts een middel om te komen tot een duurzaam en doelmatig (ofwel toekomstbestendig) 

waterbeheer. Een dergelijk beheer is van groot belang voor burgers en bedrijven die ook op 

langere termijn in een (water)veilig land willen wonen en werken. Bovendien willen zij beschikken 

over voldoende water van de juiste kwaliteit voor een redelijke prijs.  
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2. Huidige financiering waterbeheer in beeld 
In 2013 kostte het waterbeheer in Nederland 8,7 miljard euro1. In onderstaande tabel is te zien welke 

partijen waterkosten maken en welke watertaken het betreft.  

 

Tabel 1: De kosten van het waterbeheer per partij en per watertaak 

De overgrote meerderheid van de kosten wordt gemaakt door overheidsorganisaties (rijk, provincies, 

waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven). Private organisaties zijn verantwoordelijk voor 

circa €  0,8 miljard aan kosten. In figuur 1 zijn de kosten weergegeven die (semi-)overheden in 2013 

maakten.  

 

Figuur 1: Kosten die overheden maken voor het waterbeheer in 2013 (€M) 

  

                                                           
1
 Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse waterbeheer, Twijnstra Gudde, 2015 
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In figuur 2 is te zien dat het grootste deel van de kosten wordt betaald door huishoudens (72%) en 

bedrijven (23%). Het overige deel wordt betaald door de beroepsvaart (3%) en de landbouw (2%).  

 

Figuur 2: Procentuele lastenverdeling in 2013 

De huidige financiering is primair gericht op het terugwinnen van de gemaakte kosten. Dat houdt in 

dat de kosten direct worden teruggewonnen bij de gebruikers. Voor de financiering van de 

watertaken worden verschillende financiële instrumenten ingezet, elk met een eigen grondslag voor 

het toekennen van de lasten. De lastenverdeling voor de afzonderlijke watertaken en -diensten laat 

een gedifferentieerd beeld zien. Zo is de watersysteemheffing van de waterschappen mede 

gebaseerd op de economische waarde van grond en onroerend goed. Dit is anders bij de 

drinkwaterrekening die gebaseerd is op het volume aan drinkwater dat een bedrijf of huishouden 

gebruikt, en voor een ander deel op vastrecht waaruit de kosten van het leidingnet worden betaald.  

In tabel 2 worden de principes bij de afzonderlijke financieringsinstrumenten geduid. Voor de meeste 

instrumenten geldt dat meer dan één principe wordt toegepast.  

 Solidariteits-

beginsel 

Profijt-

beginsel 
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betaling-

zeggenschap 

Kosten-

veroorzakings-

beginsel 
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vervuiler 

betaalt 

Watersysteemheffing 

waterschappen  

     

Zuiveringsheffing  

waterschappen  

     

Verontreinigingsheffing  

waterschappen 

     

Rioolheffing gemeenten       

Grondwaterheffing  

provincies 

     

Verontreinigingsheffing Rijk       

Rijksbelasting      

Leges (vergunningen)      

Heffing van lig-, sluis-, brug- en 

havengeld 

     

Drinkwatertarieven      

 

Tabel 2: Onderliggende principes bij belastingen en prijzen 
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Aandeel en positie van bedrijven 

Bedrijven leveren een aanzienlijke bijdrage aan de financiering van het waterbeheer. Zij betalen 23% 

van de kosten van het waterbeheer (zie figuur 2). Dat komt overeen met een bedrag van circa € 2 

miljard. Wanneer dit wordt verbijzonderd naar de verschillende heffingen valt op dat:  

 

• het bedrijfsleven via de belastingafdracht voor circa 28% bijdraagt aan de uitgaven van het 

Rijk aan waterbeheer; 

• de provinciale grondwatertaken voor 100% worden gefinancierd door het bedrijfsleven via 

de provinciale grondwaterheffing; 

• de bijdrage van het bedrijfsleven aan (de opbrengst van) de watersysteemheffing en de 

zuiveringsheffing (heffingen van het waterschap) respectievelijk circa 13% en 26% is;  

• de bijdrage van bedrijven aan (de opbrengsten van) de rioolheffing circa 18% is2.  

 

OESO3 stelt dat er onvoldoende prikkels zijn voor een efficiënte omgang met ‘te veel’, ‘te weinig’, en 

vooral ‘te vervuild’ water. Deze stelling gaat echter niet op voor industriële bedrijven. Bedrijven 

kennen diverse prikkels om het watergebruik als ook de lozing van het water terug te dringen:  

• voor een kubieke meter drinkwater (of water van andere kwaliteit) betaalt een bedrijf een 

tarief. Hoe meer drinkwater er wordt ingekocht, hoe meer er betaald moet worden. Een 

bedrijf zal dus om bedrijfseconomische redenen zo min mogelijk drinkwater willen inkopen; 

• voor de lozing van een vervuilingseenheid betaalt een bedrijf een (aanzienlijk) tarief. Hoe 

meer het bedrijf loost, hoe meer er betaald moet worden. Een bedrijf zal zich aldus 

inspannen om zo min mogelijk vervuilingseenheden te lozen;  

• indien een bedrijf grondwater oppompt, betaalt dat bedrijf daar een bedrag per kubieke 

meter voor. Het bedrijf zal zich inspannen om zo weinig mogelijk grondwater op te pompen. 

Verder is de relatie tussen energie en water van belang. Bedrijven is er veel aan gelegen om te 

besparen op energiekosten. Energiebesparing kan bijvoorbeeld met zich meebrengen dat een bedrijf 

minder stoom nodig heeft en dus minder water hoeft in te nemen voor stoomproductie. Bovendien 

geldt dat vermindering van het watergebruik c.q. waterefficiëntere productieprocessen, leiden tot 

lagere energiekosten omdat water veelal wordt verwarmd of gekoeld.  

De prikkels hebben ertoe geleid dat bedrijven hun watervoorziening hebben verduurzaamd. Zo is het 

industriële gebruik van grondwater afgenomen van 433 miljoen m³ in 1976 tot 127 miljoen m³ in 

20124 (reductie: 70%). Het zakelijke gebruik van leidingwater is volgens het CBS afgenomen van 167 

miljoen m³ in 1976 tot 132 miljoen m³ in 2012 (reductie: 20%). Industriële bedrijven zijn verplicht om 

de best beschikbare technieken (BBT) toe te passen. Dit is uitgangspunt bij de vergunningverlening. 

De belasting van het oppervlaktewater door industriële puntbronnen (bijvoorbeeld met 

zuurstofbindende stoffen) is teruggebracht tot een niveau dat niet meer als probleem wordt gezien, 

hooguit als een probleem van beheersmatige aard. 

                                                           
2
 Bron: Bekostiging waterbeheer, wie betaal welk deel van de EU KRW, Ecorys, 2012 

3
 Bron: Watergovernance in the Netherlands: fit for the future?, OESO, 2014 

4
 Bron: CBS 
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3. Ontwikkelingen en trends die de financiering beïnvloeden 
Diverse trends en ontwikkelingen hebben invloed op de kosten van het waterbeheer. Er zijn 

ontwikkelingen die leiden tot een toename van de kosten én ontwikkelingen die er juist een 

dempend effect op hebben. De belangrijkste ontwikkelingen worden hieronder genoemd5.  

 

Ontwikkelingen die leiden tot hogere kosten 

Klimaatverandering 

Het watersysteem zal naar verwachting vaker worden geconfronteerd met extreme situaties zoals 

meer en extremere buien en hogere rivierafvoeren. Het systeem is daar nog niet volledig op ingericht 

wat noopt tot een ander, slimmer, beheer. In sommige gevallen zijn investeringen nodig, 

bijvoorbeeld om de schade als gevolg van wateroverlast te beperken. Klimaatverandering heeft ook 

gevolgen voor de waterbeschikbaarheid: door verzilting als gevolg van zeespiegelstijging en zoute 

kwel (waarbij zout grondwater uit diepere bodemlagen omhoog stroomt) én door de grotere kans op 

langdurig droge perioden neemt de beschikbaarheid van zoet water af.  

Bodemdaling 

De bodem in de veengebieden in het westen, noorden en midden van Nederland blijft als gevolg van 

klink en oxidatie dalen met zo’n 5 tot 10 mm per jaar. Bodemdaling leidt tot hogere kosten voor het 

waterbeheer aangezien moet worden geïnvesteerd in peilregulerende kunstwerken zoals stuwen en 

gemalen. Deze werken moeten vervolgens worden beheerd, onderhouden en bediend. Dit geldt 

zeker voor veengebieden waar sprake is van verstedelijking.  

 

  

                                                           
5
 Bron: Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse waterbeheer Twijnstra Gudde, 

2015 
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Waterkwaliteit 

Hoewel de waterkwaliteit momenteel voldoende is voor de meeste gebruiksfuncties voldoet de 

ecologische kwaliteit van een groot deel van de Nederlandse wateren niet aan de normen van de 

Europese Kaderrichtlijn water. Vooral nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vormen een 

probleem. De landbouw vormt de grootste probleemveroorzaker naast andere bronnen van diffuse 

verontreiniging zoals verkeer. Naar verwachting zijn extra maatregelen nodig om te kunnen voldoen 

aan de normen. Door vergrijzing veroorzaken ook medicijnresten steeds vaker waterkwaliteits-

problemen. Als gevolg daarvan zijn extra zuiveringsinspanningen nodig en dat leidt tot hogere 

kosten.  

Vervangingsinvesteringen 

De vervangingsinvesteringen voor de komende decennia zijn omvangrijk en nemen toe vanwege 

veroudering van de infrastructuur. Jaarlijks wordt circa 0,9% van de riolering vervangen (circa 800 

km). Dat kwam in 2012 neer op een bedrag van €410 miljoen. Naar verwachting zal dit percentage 

oplopen tot 1,8% in 2050. Op basis van de ouderdom van het huidige waterleidingnet en een 

verwachte gemiddelde levensduur van tachtig jaar moet jaarlijks ook fors in de drinkwaterinfra-

structuur worden geïnvesteerd. De vervangingsinvesteringen nemen in dezelfde periode toe van €75 

miljoen nu tot €150 tot €350 miljoen. Deze investeringen hoeven zich overigens niet altijd te vertalen 

in hogere kosten: in de afgelopen decennia hebben innovaties vaak geleid tot beperking van de 

kostenstijging.  

Overige ontwikkelingen 

Naast de genoemde ontwikkelingen zijn er andere maatschappelijke ontwikkelingen die mogelijk 

consequenties hebben voor de kosten en de financiering van het waterbeheer. Hier kan bijvoorbeeld 

worden gedacht aan trends zoals decentrale afvalwaterzuivering door huishoudens en bedrijven 

(met als gevolg dat de kosten van de communale zuivering door minder gebruikers moeten worden 

opgebracht). Of aan toenemende regionale verschillen vanwege het bestaan van groei- en 

krimpregio’s. Door verstedelijking neemt de stedelijke wateropgave toe wat leidt tot hogere kosten. 

Echter, deze lasten kunnen door meer inwoners worden gedragen. Hier tegenover staat een 

afnemende bevolking in krimpregio’s waar de kosten voor instandhouding van de infrastructuur 

moeten worden gedragen door minder inwoners.  

 

Ontwikkelingen die leiden tot lagere kosten 

Innovaties  

Innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van dijkversterking, nieuwe zuiveringstechnologieën, de 

transitie van RWZI in energiefabrieken en nieuwe werkwijzen kunnen de kosten dempen:  

• het afkoppelen van het hemelwater waardoor dit niet meer via de riolering naar de RWZI 

wordt gebracht heeft significante effecten op de kosten: momenteel is de onnodige zuivering 

van hemelwater verantwoordelijk voor circa 40% van de exploitatiekosten van een RWZI;  
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• van ‘slim watermanagement’ wordt veel verwacht. Beoogd wordt het huidige watersysteem 

beter te benutten door een verbeterde samenwerking tussen waterbeheerders in het 

operationele waterbeheer. Daarbij hoort een efficiënte(re) inzet van beschikbare (real-time) 

data, informatievoorziening en modellen; 

 

• afvalwater wordt in toenemende mate een bron van energie en grondstoffen. 

Waterschappen hebben zich ten doel gesteld om, via energiewinning uit afvalwater en 

zuiveringsslib, in 2020 voor 40% zelfvoorzienend te zijn. De besparing in energieverbruik kan 

daarmee oplopen tot € 100 miljoen per jaar. Uit afvalwater teruggewonnen grondstoffen 

zoals fosfaat, cellulose, polymeren en alginaat, kunnen in de toekomst worden vermarkt. 

Naar verwachting leidt dat op een termijn van zo’n 20 jaar tot (substantiële) opbrengsten 

waardoor de lasten voor burgers en bedrijven kunnen worden beperkt.  

Verbetering doelmatigheid in de keten  

Gemeenten en waterschappen hebben in het kader van het Bestuursakkoord Water (2011) 

afgesproken om gezamenlijk te komen tot een kostenbesparing van € 380 miljoen per jaar in 2020. 

Verwacht wordt dat, door het realiseren van doelmatigheidswinst in de gehele waterketen, de 

kostenbesparing verder kan oplopen. Daarnaast zorgt de ontwikkeling van gescheiden rioolstelsels 

ervoor dat in toenemende mate het schone hemelwater niet meer wordt afgevoerd naar de 

zuiveringen waardoor daar enkel nog afvalwater gezuiverd hoeft te worden. Daardoor zullen de 

zuiveringskosten drastisch afnemen.  
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4. Reflectie VEMW 
VEMW vindt dat er geen noodzaak is voor ingrijpende wijzigingen in de financiering van het 

waterbeheer, althans niet op korte termijn. De financiering kent immers geen grote tekortkomingen. 

Bovendien is niet duidelijk in welke mate de geschetste ontwikkelingen zich zullen manifesteren. 

Algemeen wordt aangenomen dat de kosten van het waterbeheer toenemen. Echter, het is 

onduidelijk wanneer en in welke mate dat zal gebeuren. Ook is onvoldoende duidelijk in hoeverre de 

kostenverhoging kan worden gecompenseerd door innovaties en efficiëntieverbetering in de 

waterketen.  

Desondanks vindt VEMW dat er aanleiding is om de financiering aan te passen. Leidend daarbij moet 

zijn de mate waarin het huidige waterbeheer en de wijze waarop dit is georganiseerd én gefinancierd  

een duurzame en doelmatige watervoorziening in de weg staan. De financiering is immers geen doel 

maar een middel om te komen tot een duurzaam en doelmatig waterbeheer.  

Volgens VEMW kent de financiering van het huidige waterbeheer een aantal op korte termijn op te 

lossen knelpunten. Daarvoor geldt dat ze aantoonbaar een belemmering vormen voor een duurzaam 

en doelmatig waterbeheer. Dit betreft de volgende knelpunten: 

• degenen die het grootste aandeel hebben in de huidige waterkwaliteitsproblemen betalen 

daar niet of nauwelijks voor. Diffuse bronnen en het buitenland hebben anno 2016 het 

grootste aandeel in de belasting van de Nederlandse oppervlaktewateren. Zonder 

maatregelen, gericht op de aanpak van diffuse bronnen (brongericht en effectgericht), zullen 

de Krw-doelen naar alle waarschijnlijkheid niet worden gehaald. De opkomst van ‘nieuwe 

stoffen’ maakt dit probleem nog urgenter. Daarentegen betalen industriële watergebruikers 

(te beschouwen als puntbronnen) nog steeds een heffing voor de lozing van reeds gezuiverd 

water dat aan strenge Europese eisen voldoet. In beide gevallen is sprake van een ‘mismatch’ 

die indruist tegen het principe dat de vervuiler moet betalen;  

 

• een significant deel van de kosten van de zuivering van stedelijk afvalwater hangt samen met 

de afvoer van schoon hemelwater. De totale zuiveringskosten bedragen jaarlijks € 1,4 

miljard. Grofweg 40% daarvan (€ 560 miljoen) wordt veroorzaakt door hemelwater dat niet 

gezuiverd hoeft te worden. Het ontbreekt aan een prikkel om hemelwater via infiltratie of via 

het oppervlaktewatersysteem af te voeren (in plaats van via de riolering). Dit druist in tegen 

het kostenveroorzakingsbeginsel; 

 

• de huidige financiering van de zuivering van bedrijfsmatig afvalwater staat verduurzaming en 

een doelmatige zuivering in de weg. Vanwege het rigide karakter van de (grondslag van de) 

zuiveringsheffing (vast bedrag per vervuilingseenheid) ontbreekt het aan prikkels voor 

waterschappen én bedrijven om het afvalwater duurzaam en doelmatig te zuiveren. De 

heffing is niet gebaseerd op werkelijke kosten (waarmee deze op gespannen voet staat met 

het kostenveroorzakingsbeginsel) en bevat geen goede prikkel voor een duurzame 

verwerking van afvalwater (waarmee het principe dat de vervuiler moet betalen in het 

geding is);  
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• Aan het Nederlandse waterbeheer worden jaarlijks vele miljarden gespendeerd. De huidige 

organisatie van het waterbeheer staat verbetering van de doelmatigheid in de waterketen in 

de weg. Uit het onderzoek van OESO blijkt dat de transparantie en de kostenefficiëntie in het 

waterbeheer gebreken vertonen en dat de bij het waterbeheer betrokken overheden, onder 

meer vanwege het gebrekkige (onafhankelijke) toezicht, over onvoldoende prikkels 

beschikken om het waterbeheer op een doelmatige manier in te vullen. Dit is expliciet door 

OESO6 gesteld maar heeft helaas weinig aandacht gekregen, laat staan opvolging.  

 

• De bestaande bekostigingsstructuur is complex en beperkt transparant. Door het bestaan 

van een groot aantal heffingen is sprake van relatief hoge perceptiekosten. Daar komt bij dat 

de invloed van de gebonden klant op de hoogte van de rekening beperkt is. Ook dit is door 

OESO beschreven.  

VEMW is van mening dat met de aanpak van bovenstaande knelpunten een grote stap wordt gezet 

richting een doelmatig en duurzaam waterbeheer.  

 

 

 

  

                                                           
6
 Bron: Watergovernance in the Netherlands: fit for the future?, OESO, 2014 
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5. Visie: duurzaam ondernemen met betaalbaar water  
5.1 Randvoorwaarden 

Uitgangspunt is dat de financiering geen doel op zich is maar een middel om te komen tot een 

duurzaam en doelmatig waterbeheer met kansen en mogelijkheden voor uiteenlopende 

gebruiksfuncties. VEMW vindt dat maatregelen voor de toekomstige financiering van het 

waterbeheer aan de volgende vijf randvoorwaarden moeten voldoen: 

1. Maatregelen moeten daadwerkelijk leiden tot duurzaamheidswinst  

Maatregelen moeten aantoonbaar leiden tot een duurzamere (afval)watervoorziening. Het 

mag niet zo zijn dat zogenaamde vergroeningsmaatregelen tot lastenverzwaringen voor 

watergebruikers leiden zonder dat er significante milieuwinst wordt geboekt. De motivatie is 

vaak dat fiscale vergroening c.q. een hogere heffing zal resulteren in efficiënter 

watergebruik. Dat is meestal niet het geval. Een hogere waterbelasting vormt voor bedrijven 

juist een drempel voor investeringen. Immers, de euro’s die het bedrijf beschikbaar heeft 

kunnen maar één keer worden uitgegeven. Elke euro belasting kan niet worden 

geïnvesteerd.  

 

2. Maatregelen moeten in balans zijn 

Maatregelen moeten in balans zijn. Die balans moet op drie manieren worden gerealiseerd: 

• de opgave om te komen tot een duurzame en doelmatige omgang met water kan niet 

volledig op het bord van de watergebruikers worden gelegd. Ook de bij het waterbeheer 

betrokken overheden dienen waar nodig maatregelen te treffen die ingrijpen op de wijze 

waarop zij het beheer invullen. Maatregelen die de watergebruikers aangaan en 

maatregelen die de overheid zelf aangaan dienen in balans te zijn; 

• het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het waterbeheer dient niet enkel 

en alleen via het financiële spoor te geschieden. Ook andere, minder traditionele, 

instrumenten en arrangementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Hierbij kan 

worden gedacht aan spoor van de Ruimtelijke Ordening of aan 

samenwerkingsovereenkomsten;  

• voor het verbeteren van de financiering moet zowel naar nieuwe maatregelen worden 

gekeken als naar al bestaande maatregelen en instrumenten. Het kan namelijk zo zijn dat 

een maatregel niet goed wordt benut of dat een maatregel is uitgewerkt omdat de 

oorspronkelijke doelen van de maatregel zijn behaald.  

 

3. Er moet sprake zijn van een noodzaak tot het nemen van de maatregel  

De financiering van het waterbeheer in Nederland vertoont geen ernstige gebreken en de 

uitdagingen waar Nederland voor staat, betreffen vooral de lange termijn. Maatregelen zijn 

alleen aan de orde als er daadwerkelijk sprake is van een concreet probleem dat als zodanig 

door de samenleving wordt ervaren . Of als er duidelijk sprake is van een ‘mismatch’. In 

andere gevallen moet de besluitvorming op de lange baan worden geschoven.  
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4. Maatregelen moeten uitlegbaar zijn 

Maatregelen zijn alleen opportuun indien deze goed uitlegbaar zijn aan de partijen die bij het 

waterbeheer zijn betrokken en aan de samenleving in bredere zin. Dit is een essentiële 

voorwaarde voor het verkrijgen van draagvlak in de samenleving. 

 

5. Maatregelen moeten de concurrentiepositie van bedrijven versterken 

Nederland kent goede vestigingscondities voor waterafhankelijke bedrijven wat ons land een 

concurrentievoordeel geeft. De aanwezigheid van voldoende water van de juiste kwaliteit 

heeft een grote aantrekkingskracht op sectoren als bijvoorbeeld de scheepsbouw, de 

chemische industrie en de voedingsmiddelenindustrie. Doordat industriële bedrijven in 

Nederland duurzaam met water omgaan, zijn er volop mogelijkheden voor nieuwe 

industriële activiteiten waarbij water een rol speelt. Dit genereert enorme kansen voor onze 

economie. Voorstellen moeten ertoe leiden dat deze kansen kunnen worden verzilverd.  
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5.2 Duurzaam ondernemen met betaalbaar water 

Gegeven de hiervoor genoemde randvoorwaarden doet VEMW de volgende zeven aanbevelingen 

voor de toekomstige financiering van het Nederlandse waterbeheer: 

 

1. Kies voor instrumenten die daadwerkelijk leiden tot duurzamer waterbeheer 

Maatregelen moeten aantoonbaar leiden tot milieurendement c.q. minder emissies en 

minder of efficiënter gebruik van zoetwater en grondstoffen. Daarvoor bestaan goede 

mogelijkheden: 

• zorg in nauwe samenwerking met watergebruikers voor een duurzame balans tussen 

vraag en aanbod van zoetwater. Investeer in de veiligstelling van de 

zoetwatervoorziening. Verschaf daarnaast inzicht in het toekomstige aanbod opdat 

watergebruikers hun vraag daarop kunnen afstemmen. Maak als waterbeheerder 

afspraken met gebruikers over de beschikbaarheid van zoetwater. Transparantie en 

duidelijke afspraken geven beheerders én gebruikers van water handelings-

perspectief. Zet volop in op de verdere uitwerking en toepassing van het instrument 

Waterbeschikbaarheid. Watergebruikers kunnen op basis hiervan beslissen om al 

dan niet zelf te investeren in het veiligstellen van hun zoetwatervoorraad. Voer geen 

nieuwe heffingen in op de onttrekking van oppervlaktewater en grondwater.  

 

• verzilver de potentie van afvalwater als bron van energie en grondstoffen. Maak het 

voor waterschappen en bedrijven mogelijk om maatwerkafspraken te maken over de 

zuivering van het afvalwater. Daarmee kunnen zij gezamenlijk en lokaal komen tot de 

meest duurzame en doelmatige oplossing in het licht van de circulaire economie. 

Uitgangspunt is dat de vervuiler blijft betalen. Daar moet echter tegenover staan dat 

de leverancier van afvalwater dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt, wordt 

beloond. Bijkomend voordeel is dat de neiging van bedrijven om af te haken van de 

infrastructuur van het waterschap afneemt.  

 

2. Lever als overheid een bijdrage aan de toekomstige financiering door te blijven sturen op een 

doelmatig beheer 

Voor het optimaliseren van de financiering is een bijdrage van de overheid onontbeerlijk. Het 

is te gemakkelijk om maatregelen in te zetten die alleen de watergebruikers raken. Er 

bestaan volop mogelijkheden voor kostenbesparing bij de waterbeheerder, bijvoorbeeld 

door het inbouwen van prikkels waarmee de doelmatigheid van het waterbeheer kan 

worden verbeterd: 

• verbeter de doelmatigheid bij de bij het waterbeheer betrokken overheden door nog 

actiever te sturen op besparingen in de waterketen. En door maximaal in te zetten 

op innovaties. Er zijn legio besparingsmogelijkheden, zoals: professionalisering van 

het databeheer (‘slim watermanagement’), een meer bedrijfsmatige aanpak van 

uitvoeringstaken en ontwikkeling van nieuwe technologieën en werkwijzen;  
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• borg de realisatie van de besparingsdoelen van het Bestuursakkoord Water. Voer net 

als in 2014 een extern onderzoek uit naar de voortgang van de besparingen die in 

2020 gerealiseerd moeten zijn. Daarmee wordt voorkomen dat de aandacht bij 

partijen verslapt en neemt de kans toe dat de benodigde forse extra inspanningen 

daadwerkelijk worden geleverd; 

• versterk het onafhankelijke toezicht in de watersector. Onderzoek de mogelijkheid 

tot versterking van het toezicht door een onafhankelijke partij; een partij die nut en 

noodzaak van investeringen beoordeelt en partijen in de watersector aanzet tot een 

bedrijfsmatige taakuitvoering c.q. tot efficiënt opereren. Zo kan worden voorkomen 

dat de waterbeheerder vervalt in dure en niet doelmatige maatregelen die gericht 

zijn op meer beton terwijl de problemen vaak ook via ‘slimmer beheer’ kunnen 

worden ondervangen. 

Volgens het Bestuursakkoord Water dienen de partijen in de watersector vanaf 2020 een 

structurele beperking van € 750 miljoen per jaar van de totale kosten te realiseren. VEMW 

schat in dat het totale besparingspotentieel hoger uitvalt. Als waterschappen hun 

zuiveringen ombouwen tot energie- en grondstoffenfabriek, het hemelwater niet meer in de 

zuiveringen verwerkt hoeft te worden én het toezicht in de watersector wordt verbeterd, 

kunnen de besparingen oplopen tot meer dan € 1 miljard per jaar.  

3. Kies voor een adaptieve aanpak…  

 

Van veel ontwikkelingen is de impact onzeker. We kunnen aannemen dat het klimaat 

verandert maar zijn niet in staat om vast te stellen wat het effect is op de kosten van het 

waterbeheer. Aangezien er sprake is van aanzienlijke bandbreedtes, is het noodzakelijk om 

maatregelen adaptief te nemen. Creëer een flexibel ontwikkelpad en daarmee ruimte om 

mee te bewegen als de omstandigheden veranderen. Sleutelbegrippen zijn: adaptief 

plannen, intensief monitoren en heldere besluitvormingsmomenten. Maak met betrokken 

partijen een duidelijke en gemeenschappelijke uitvoeringsagenda (met ‘knikpunten’ en 

indicatoren) en hou ruimte om in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. 

Feitelijk wordt deze filosofie reeds gehanteerd binnen het Nationale Deltaprogramma. Ook 

ten aanzien van de financiering van het waterbeheer is een dergelijke aanpak zinvol.  

 

4. ...maar pak de concrete problemen direct aan 

 

Waar in veel gevallen sprake is van onzekerheden zijn er ook issues waarvan met een 

redelijke mate van zekerheid kan worden gesteld wat het effect is. Zo zullen de doelen van 

de Krw in 2027 niet worden gehaald als er geen maatregelen worden genomen om de 

belasting van het oppervlaktewater met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen terug te 

brengen. Dit is een concreet probleem dat langs verschillende sporen aangepakt moet 

worden. Diffuse bronnen van waterverontreiniging, met name veroorzaakt door landbouw 

en verkeer en vervoer, hebben het grootste aandeel in de waterkwaliteitsproblemen van dit 

moment. Dit vereist een aanpak langs verschillende sporen zoals het financiële spoor 
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(aansluiten bij bestaande heffingen) en het ruimtelijke spoor. Van belang is voorts het 

bevorderen van bewustwording en stimulering van minder gebruik (green deals). 

 

Een ander concreet probleem is dat circa 40% van de kosten van afvalwaterzuivering wordt 

veroorzaakt door de aanvoer van schoon hemelwater dat feitelijk niet gezuiverd hoeft te 

worden. Schoon hemelwater moet op termijn niet meer naar de waterzuiveringsinstallaties 

worden gestuurd. Gemeenten moeten prikkels krijgen waarmee wordt bevorderd dat zij 

maximaal inzetten op waterberging c.q. het scheiden van hemelwaterafvoer bij nieuwbouw 

en vervanging opdat het aandeel van schoon hemelwater op de RWZI drastisch wordt 

teruggebracht. Oplossingen kunnen mogelijk worden gevonden in aanpassing van de 

grondslag van de rioolheffing maar ook in subsidies voor particuliere initiatieven. 

 

5. Niet straffen maar stimuleren: geen nieuwe waterheffingen  

 

Er bestaat geen draagvlak voor de introductie van nieuwe waterheffingen die niet of 

nauwelijks reguleren c.q. niet leiden tot een duurzamer gebruik van water. Het waterbeheer 

wordt reeds gekenmerkt door een relatief groot aantal heffingen met bijbehorende hoge 

perceptiekosten. Nieuwe heffingen leiden tot meer administratieve lasten en mogelijk tot 

uitvoeringsproblemen. Nieuwe heffingen sturen voor de meeste gebruiksfuncties niet of 

nauwelijks7 en frustreren autonome ontwikkelingen (bijvoorbeeld ten aanzien van de 

reductie van water door burgers en bedrijven). Daar komt bij dat doelen op het gebied van 

duurzaamheid vaak effectiever en kosten-efficiënter kunnen worden gerealiseerd door 

andere instrumenten in te zetten.  

 

Er is geen enkele noodzaak tot invoering van een heffing op de onttrekking van oppervlakte-

water en tot herinvoering van de grondwaterbelasting. Circa 90% van het oppervlaktewater 

dat bedrijven gebruiken, wordt aangewend voor koeling. Dit water wordt na te zijn gebruikt 

volledig teruggegeven aan het watersysteem ter plaatse. De mate waarin een 

koelwaterlozing leidt tot een toename van de temperatuur is streng gereguleerd. Bovendien 

zijn er geen duurzame alternatieven. Het gebruik van koeltorens is aanzienlijk minder 

duurzaam dan doorstroomkoeling met oppervlaktewater. Ook voor herinvoering van de 

grondwaterbelasting ontbreekt elke noodzaak: het bedrijfsleven heeft volop 

waterbesparingsmaatregelen genomen waardoor de grondslag voor een belasting op de 

onttrekking van grondwater vervallen is. Bovendien kennen de meeste Europese landen een 

dergelijke belasting niet. Uit gegevens van het CBS blijkt bovendien dat de milieubelastingen 

en –heffingen in Nederland vergeleken met andere EU- hoog zijn8. Het aandeel van de 

milieubelastingen in de totale inkomsten uit belastingen en sociale premies komt in 2013 in 

Nederland uit op 9 procent. Het gemiddelde voor de Europese Unie ligt op 6,3%. Met de 

belastingen en heffingen op vervuilende activiteiten en grondstoffen, zoals de 

verontreinigingsheffing en de grond- en leidingwaterbelasting, is Nederland zelfs één van de 

koplopers in Europa. 

                                                           
7
 Eindrapport: zoetwaterbeheer, bekostiging en sturing van instrumenten, Sterk Consulting (2013) 

8
 Nederland langs de Europese Meetlat, CBS, 2016 
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Daarnaast zijn er bestaande heffingen die achterhaald zijn zoals de heffing die bedrijven 

betalen indien zij direct lozen op oppervlaktewater. Deze ‘verontreinigingsheffing’ is een 

bestemmingsheffing die de kosten die de waterbeheerder maakt voor het 

waterkwaliteitsbeheer moet dekken. Ten tijde van de invoering werden opbrengsten van 

deze heffing gebruikt om te investeren in zuiveringstechnische werken. Bedrijven werden 

gestimuleerd om iets te doen aan de vervuiling van het oppervlaktewater waarop hun 

afvalwater werd geloosd. De opbrengsten van de heffing worden echter allang niet meer 

voor dit doel gebruikt. De heffing is verworden tot een heffing met een ‘bestraffend’ karakter 

zonder duidelijke tegenprestatie. Schaf de verontreinigingsheffing af. Het is moeilijk uit te 

leggen dat, indien er wordt voldaan aan de eisen die in de vergunning zijn vastgelegd, er toch 

nog een boete moet worden betaald op de resterende lozing zonder dat daar een duidelijke 

prestatie tegenover staat.  

 

6. Kies voor een mix van beleidsinstrumenten 

 

Verbetering van de financiering van het waterbeheer kan geschieden door betere benutting 

van bestaande instrumenten en door inzet van nieuwe instrumenten. Een mix van 

instrumenten is veelal effectiever dan een eenzijdige focus op één type instrument. De keuze 

voor een instrument of een combinatie daarvan moet worden bepaald aan de hand van een 

veelheid aan elementen zoals het doel, het specifieke (publieke) belang en het verwachte 

gedrag van burgers en bedrijven. In het ene geval ligt een keuze voor economische 

instrumenten voor de hand (heffingen en subsidies); in andere gevallen kan het juridische of 

ruimtelijke instrumentarium meer soelaas bieden.  

 

In algemene zin geldt dat samenwerking tussen de overheid (in de rol van netwerkpartner) 

en watergebruikers, veelal vastgelegd in afspraken, effectiever is en op meer draagvlak kan 

rekenen dan centraal gestuurde regulering via dwang. Een voorbeeld is het instrument 

genaamd ‘Wabes’ dat de Rijksoverheid momenteel ontwikkelt in het kader van de 

toekomstige zoetwatervoorziening. Wabes moet waterbeheerders en –gebruikers inzicht 

bieden in de toekomstige beschikbaarheid van zoetwater. Het instrument vormt de opmaat 

voor afspraken tussen beheerder en gebruiker. Het biedt uitstekende voorwaarden voor de 

verduurzaming van de zoetwatervoorziening. Aan gebruikers van water wordt tijdig 

handelingsperspectief geboden waardoor zij dit kunnen meenemen in hun 

investeringsbeslissing.  

 

7. Water is het blauwe goud: versterk de concurrentiepositie van het bedrijfsleven 

 

Water is voor de meeste grote industriële bedrijven een integraal onderdeel van het 

duurzaamheidsbeleid. De bedrijven onderschrijven het belang van een duurzame omgang 

met water. Ze formuleren doelen op het gebied van waterbesparing en werken actief aan het 

realiseren ervan. Dit genereert ruimte voor nieuwe industriële activiteiten waarbij water een 

rol speelt en biedt aldus een enorme kans voor de Nederlandse economie. Verzilver deze 

kans door maatregelen te treffen die de aantrekkelijkheid van Nederland voor water-
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afhankelijke bedrijven vergroot. Waak ervoor dat de concurrentiepositie van het 

Nederlandse bedrijfsleven wordt aangetast, bijvoorbeeld door deze positie “weg te belasten” 

middels nieuwe kostprijsverhogende heffingen. Of door instrumenten te hanteren die het 

‘level playing field’ geweld aandoen.  

 

De concurrentiepositie van waterafhankelijke bedrijven kan worden versterkt door nieuwe 

innovaties en werkwijzen te stimuleren. Het ontwikkelen van ‘doorbraaktechnologie’ is 

echter ingewikkeld en risicovol. Ingewikkeld omdat samenwerking tussen disciplines is 

vereist. Risicovol omdat het veelal om langdurige processen gaat met onzekere uitkomsten. 

Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor de overheid. Als de overheid kiest voor een 

programmatische aanpak om bedrijven en kennisinstellingen te laten samenwerken, 

bijvoorbeeld gericht op de realisatie van een goede waterkwaliteit in een dichtbevolkte delta 

met intensieve landbouw, heeft dat tevens effect op de concurrentiepositie van ons land. De 

Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater is een stap in de goede richting. Daarnaast is 

actieve ondersteuning nodig van de toepassing van kennis in pilots en demo-installaties, 

inclusief financiële ondersteuning. 

 

Ook innovaties op het gebied van dijkversterking, nieuwe zuiveringstechnologieën, de 

transitie van RWZI in energie- en grondstoffabrieken en nieuwe werkwijzen zoals slim 

watermanagement hebben indirect effect op de concurrentiepositie van bedrijven, 

bijvoorbeeld omdat dit leidt tot lagere kosten.  

Tot slot 

Bedrijven hebben tal van maatregelen genomen waarmee zij invulling geven aan de transitie naar 

een duurzame en water-efficiënte productie. Het gebruik van water door bedrijven zal verder 

afnemen. Een toenemend aantal multinationals neemt het verminderen van de water footprint op in 

de lange termijn-doelstellingen. Ook leggen steeds mee bedrijven verantwoording af over hun 

waterverbruik. Zij doen dat bijvoorbeeld in hun jaarlijkse milieuverslag. Deze transitie zal verder 

doorzetten maar dat kan niet zonder een actieve en faciliterende overheid: 

• het waterbewustzijn bij waterintensieve bedrijven is sterk gegroeid. Door de toegenomen 

aandacht voor (de gevolgen van) klimaatverandering realiseren bedrijven zich dat zij zuinig 

moeten omgaan met schaarse zoetwaterbronnen. Dit geldt zeker voor bedrijven waarvoor 

water een hoge waarde vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld omdat het een essentieel 

bestanddeel is van hun producten zoals voedingsmiddelenbedrijven, bierbrouwerijen en 

producenten van frisdranken. Naar verwachting zal het waterbewustzijn verder doorgroeien, 

ook bij kleinere gebruikers. Daarvoor is nodig dat de overheid actief voorlichting geeft aan 

bedrijven;  

 

• in de komende jaren zal de verbetering van de water-efficiëntie, bijvoorbeeld door 

hergebruik van water, verder doorzetten. In combinatie met energiebesparing en het 

terugwinnen van grondstoffen is dit vaak ook interessant vanuit economisch perspectief. Ook 

geldt dat operationele processen risico’s lopen als onvoldoende water beschikbaar is. Dit 

aspect telt mee in de business cases. Toch is hier ook een belangrijke rol weggelegd voor de 
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overheid. Zij moet actief participeren door het beschikbaar maken van gelden voor complexe 

projecten. Bijvoorbeeld projecten in afgelegen regio’s waarbij kostbare infrastructuur nodig 

is; 

 

• de zuiveringsopgave van morgen zal anders zijn dan die van vandaag. Middels (Europese) 

regels zoals Reach en de Krw wordt de verontreiniging van het oppervlaktewater verder 

ingeperkt. Afvalwater wordt steeds vaker als energie- en grondstoffenbron gezien. Helaas is 

de wet- en regelgeving daar nog niet op ingericht. Zo kunnen bedrijven het zuiveringsslib dat 

ontstaat bij de (anaerobe) waterzuivering niet zomaar kwijt bij een vergister of toepassen in 

de landbouw. Dat komt door zeer strenge normen (strenger dan in het buitenland) voor 

zware metalen. Dit belemmert de totstandkoming van een circulaire economie. Voor het tot 

stand brengen van een circulaire economie is het noodzakelijk om wet- en regelgeving, zoals 

de Waterschapswet, aan te passen.  

De voorbeelden laten zien dat het van belang is dat bedrijven kunnen rekenen op een overheid die 

de transitie naar een duurzame en water-efficiënte productie bevordert. Een betrouwbare 

watervoorziening en internationaal concurrerende waterkosten zijn nodig om van grote toegevoegde 

waarde te blijven voor de Nederlandse economie. Dit stelt eisen aan de waterbeschikbaarheid, de 

waterkwaliteit én zeker ook aan de heffing van belastingen. De overheid moet voor bedrijven de 

randvoorwaarden creëren waarbinnen zij duurzaam met water blijven ondernemen.  


