Opzeggen kan alleen per
31 december. Er geldt een
opzegtermijn van zes
maanden. Zie voor verdere
informatie de statuten,
artikel 7, lid 4 en de VEMWwebsite: www.vemw.nl/
OverVEMW/Lidmaatschap
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VEMW is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger
voor zakelijke energie- en watergebruikers.
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Daniel Duisenberg:
‘Stedin streeft naar meer
transparantie’ pagina 6

Nederland - geen fijn - waterland
Op de valreep van 2013 toverde het
kabinet Rutte een nieuw konijn uit
de hoge hoed om het eigen huishoudboekje op orde te krijgen: de
verhoging van de leidingwaterbelasting. Ingaande 1 januari 2014.
Na protest van onder andere
VEMW, is deze datum aangepast
naar 1 juli 2014. Deze verhoging
betekent een plotselinge extra lastenverzwaring voor de waterintensieve industrie en druist in tegen
de duurzame ambities van bedrijven in veel sectoren. Roy Tummers,
Directeur Water VEMW, geeft het
VEMW-standpunt aan. Miklas
Dronkers, CEO van papierfabrikant
Crown Van Gelder geeft aan wat dit
voor het bedrijf betekent.
Lees verder op pag 4

En
verder
in dit
nummer

In dit nummer o.a.
Een werkend emissiehandelsssysteem voor
duurzame groei
Het SER Energieakkoord moet verder worden
ingevuld. Algemeen Directeur VEMW, Hans
Grünfeld, geeft de VEMW-visie voor het verbeteren van het Europese Emissiehandelssysteem.
pag 8

Bescherming grondwater
op hoger plan getild
Voor bedrijven die grondwater oppompen is
onduidelijk hoe dit grondwater wordt
beschermd. Een landelijke standaardaanpak
moet uitkomst bieden waarbij provincie en
bedrijven elk een rol kunnen spelen bij beschermingsmaatregelen.
pag 10
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Nederland
- geen fijn - waterland
De verhoging van de belasting op leidingwater is een feit. Per 1 juli 2014
betalen kleinverbruikers (tot 300 m³) twee keer zoveel. Voor het gebruik
daarboven neemt het belastingtarief af via een degressief tarief, vergelijkbaar met de energiebelasting. Duidelijk is dat de waterintensieve industrie
zich geplaatst ziet voor een onverwachte kostenpost. “De verhoging van de
leidingwaterbelasting leidt tot een ernstige aantasting van het vestigingsklimaat voor waterafhankelijke bedrijven, is niet goed uitgewerkt en remt
de verduurzaming van het watergebruik”, aldus Roy Tummers, Directeur
Water van VEMW.
vervolg van pagina 1.
Onzorgvuldige turbowetgeving
et een ongekende snelheid
is deze maatregel, als
onderdeel van het
Belastingplan 2014, door zowel de Tweede als

“M
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Eerste Kamer gesluisd. Deze snelheid is ten
koste gegaan van de zorgvuldigheid. Een
gedegen analyse van de kosten en baten van
de maatregel en de effecten ervan is tot op
heden niet gemaakt”, aldus Tummers. De
maatregel moet de staatskas jaarlijks 205 miljoen euro opleveren.

Negatieve vergroeningsmaatregel
“Deze maatregel is verkocht als vergroeningsmaatregel. Dat is nogal ongeloofwaardig. Bedrijven hebben geen extra financiële
prikkel nodig om zuiniger om te gaan met het
water. Zij hebben al vele waterbesparende
maatregelen getroffen en zijn permanent op
zoek naar mogelijkheden om de water- en
energie-efficiëntie te verhogen. Elke gebruikte liter is immers een kostenpost. Sterker,
deze maatregel dwarsboomt duurzame initiatieven. Zo lijkt zelfs hergebruik van gezuiverd afvalwater onder de nieuwe regels te
vallen. Bovendien kunnen bedrijven elke cent
die naar de belastingdienst gaat, niet investeren in verduurzaming. De verhoging van de
leidingwaterbelasting is een afstraffing voor
bedrijven die hun waterverbruik de laatste
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Miklas Dronkers, CEO Crown Van Gelder:

“Wij zijn leidingwaterslachtoffer”
jaren reeds aanzienlijk hebben gereduceerd.
In bijvoorbeeld de papiersector is het watergebruik afgenomen van 500 miljoen kubieke
meter in 1972 tot 73 miljoen kubieke meter in
2012.”

Ondermijning concurrentiepositie
“Negentig procent van onze afzet is buiten
Nederland. Een gelijk speelveld is voor ons
dan ook heel belangrijk. Deze maatregel
verhoogt de productieprijs voor ons papier,
maar die kunnen we niet doorberekenen
aan onze klanten. De buitenlandse concurrentie kent deze lastenverzwaring immers
niet. Deze maatregel beschadigt onze
concurrentiepositie dus aanzienlijk.”

‘Verhoging van de
leidingwaterbelasting
leidt tot een ernstige

Beperking van investeringen
“Deze lastenverzwaring beperkt ook onze
mogelijkheden om te investeren in duurzaamheidsinitiatieven gericht op het terugdringen van het watergebruik of het behalen van andere milieudoelen. Het verhogen
van onze efficiëntie en competitiviteit komt
hierdoor in het gedrang.”

aantasting van het
vestigingsklimaat voor
waterafhankelijke
bedrijven’
Tekort dichten
“Water vormt in Nederland een belangrijke
vestigingsfactor voor bedrijven.
Waterafhankelijke bedrijven zijn direct verantwoordelijk voor 20% van de totale productiewaarde. De verhoging van de leidingwaterbelasting leidt tot een ernstige aantasting van het
vestigingsklimaat voor waterafhankelijke
bedrijven. Water lijkt te zijn ontdekt als middel
om het overheidstekort te dichten.”
VEMW acties
“Toenmalig staatssecretaris Weekers presenteerde maar liefst drie verschillende versies
van de plannen. De regeling is niet voldragen
en niet afgestemd met de gebruikers. Het
ministerie van Financiën voert nu een onderzoek uit naar de effecten en knelpunten van
de regeling. Dit onderzoek is door druk vanuit
VEMW toegezegd in de Tweede en Eerste
Kamer door de staatssecretaris. VEMW en
VNO-NCW participeren in dit onderzoek.
Mogelijk vormen de resultaten daarvan aanleiding om bijstellingen door te voeren in het
Belastingplan 2015. De uitkomsten van het
onderzoek verschijnen naar verwachting in
april.”
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‘Leidingwater’ uit de Rijn
“Crown Van Gelder is een papierfabriek en
vanuit de stand der techniek een groot-gebruiker van water. Ik zeg met nadruk gebruiker en niet ver-bruiker. Het oppervlaktewater dat wij innemen hergebruiken we in
ons proces vele keren. Na zuivering voeren
we diezelfde hoeveelheid water weer
schoon af naar het oppervlaktewater. Wij
zitten aan het Noordzeekanaal. Dat is brak
water. Dat is niet geschikt voor ons productieproces. Daarom halen wij ons water uit
de Rijn, dat via een leiding naar de fabriek
wordt getransporteerd. Daarmee valt ons
proceswater onder de belasting op leidingwater.”

Ontgroenen in plaats van vergroenen
“De politiek denkt twee vliegen in één klap
te vangen: verhogen van de belastinginkomsten én verbetering van het milieu. Het
argument om het milieu met deze maatregel te verbeteren is echter onterecht. Wij
voldoen aan Europese normen die gelden
voor het watergebruik in de papierfabricage. Het alternatief, grondwater, is milieutechnisch meer belastend. De nieuwe
belasting leidt tot ‘ontgroenen’ in plaats van
‘vergroenen’.”

Crown Van Gelder heeft momenteel
288 medewerkers en biedt indirect werk

Stijging waterkosten met 80%
“Wij gebruiken per jaar 3 miljoen m3 water.
Deze ‘belasting op leidingwater’ betekent
dat wij € 400.000 extra moeten betalen,
nagenoeg een verdubbeling van de kosten. Dat is dus voor ons gewoon een lastenverzwaring. De facto betekent het dat
we € 400.000 moeten besparen. Wij zijn
een bedrijf dat al erg lean in de kosten is,
waardoor we deze extra last niet kunnen
compenseren.”

aan meer dan 600 mensen in vooral
de IJmond.
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