Actualiteit

Besluit Europees
Hof heeft vergaande
gevolgen voor
waterintensieve
industrie
Het Europese Hof buigt zich dezer dagen over de definitie van het
begrip ‘waterdiensten’. In het beklaagdenbankje staat Duitsland
dat door de Europese Commissie (EC) op het matje is geroepen.
Duitsland heeft in de ogen van de EC te weinig waterdiensten
gedefinieerd. Als de uitspraak in het voordeel van de EC uitvalt kan
dit gevolgen hebben voor de wijze waarop Nederland de financiering van waterdiensten heeft georganiseerd. Zo is het mogelijk dat
de onttrekking van oppervlaktewater als waterdienst moet worden
beschouwd en de industrie te maken krijgt met een nieuwe heffing
voor het onttrekken van oppervlaktewater. Circa tachtig tot negentig
procent van het water dat de Nederlandse industrie gebruikt betreft
oppervlaktewater (voor koeling). Een dergelijke heffing kan dan ook
vergaande gevolgen hebben voor de Nederlandse industrie.
Het begrip ‘waterdiensten’ is in 2009 geïntroduceerd in de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Doel van deze KRW is een
eenduidig Europees beleid te voeren om de waterkwaliteit te verbeteren. Belangrijk aspect hierbij is dat de lidstaten een kloppend
terugverdienmodel definiëren voor geleverde waterdiensten. Het
waterprijsbeleid moet gebruikers ‘adequate prikkels’ geven om efficiënt met watervoorraden om te gaan. Watergebruikers moeten
daarnaast een ‘redelijke bijdrage’ leveren aan de terugwinning van
kosten van waterdiensten. In Nederland gebeurt dit al decennialang onder het motto ‘de vervuiler en de gebruiker betaalt’, precies
zoals de EC dat in de KRW omschrijft. In Nederland is dan ook elk
jaar zo’n 6,5 miljard euro beschikbaar voor goed waterbeheer.
VEMW vindt een extra heffing daarom oneerlijk, onnodig en schadelijk voor de positie van de Nederlandse industrie.
Het Europees Hof zal naar verwachting eind 2013 uitspraak doen. Volg
de ontwikkelingen op www.vemw.nl of via twitter @RoyTummersVEMW

VEMW Tip
Overweegt u te investeren in uw afvalwaterzuiveringsinstallatie? Realiseert u zich dan dat de kortingsregeling voor bedrijven die hun afvalwater
door het waterschap laten zuiveren waarschijnlijk
nog dit jaar weer wordt ingevoerd. Deze regeling,
die ook wel bekend staat als de “anti-afhaakregeling”, liep medio 2012 af. Door aanhoudende druk
vanuit o.a. VEMW heeft het ministerie van I&M bij
de Europese Commissie gepleit voor hernieuwde
invoering. Het is aannemelijk dat de EC hierover
een positief besluit zal nemen waardoor waterschappen deze regeling weer mogen toepassen.
Dit kan ertoe leiden dat zuivering door het waterschap goedkoper is dan zelf zuiveren.
Vragen over waterzaken?
Stel ze aan VEMW Directeur Water
Roy Tummers: 0348-48 43 52 of rt@vemw.nl

VEMW-account: @vemwnieuws

Hans Grünfeld: @Hans_Gruenfeld
Algemeen directeur VEMW

Roy Tummers: @RoyTummersVEMW
Directeur Water

Jacques van de Worp: @FrecherJacques
Senior Beleidsadviseur

Frits van der Velde: @Frits_E
Beleidsadviseur Energie

Eric Picard: @InPetto
Adviseur

Bron: Hof van Justitie van de Europese Unie
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