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“De waterafhankelijke industrie
is kopschuw geworden”
Walter Hulshof van Industriewater Eerbeek kan er nog niet over uit. De
frustratie zit duidelijk hoog. “Juist tijdens ons onderzoek naar investeringen
voor verder hergebruik van water werd deze maatregel ineens aangekondigd.
Zomaar. Hiermee zouden wij deze investering nooit terugverdienen.”
Industriewater Eerbeek

“W

ij zijn maar een klein bedrijf.
Wij zuiveren het afvalwater
van drie papierfabrieken hier
in Eerbeek. Wij verwerken jaarlijks circa 4 miljoen m³ water en een vuilvracht die te vergelijken is met het afvalwater van een stad zo groot
als Utrecht. Wij zijn continu op zoek naar efficiëntieverbeteringen. Water van goede kwaliteit
is een schaars goed. Daar moeten we met
gezond verstand mee omgaan.”

Lange termijn visie
“Grootste probleem blijft het ontbreken van
een lange termijn visie van de overheid over
duurzaamheid. De kennis ontbreekt hiervoor
bij het parlement. Dit resulteert in niet doordachte korte termijn maatregelen en contraproductieve subsidies.”
Nederland vestigingsplaats
“In Nederland hebben we op zich heel veel
water. Laten we ons natuurlijk voordeel koesteren en ruimte bieden aan bedrijven dit water

slim te gebruiken. Als dat niet gebeurt wordt
het voor een bedrijf lastig.”
VEMW-kennis
“Ik heb bijgedragen aan de VEMW-activiteiten
om deze maatregel van tafel te krijgen. Alleen
met vereende krachten kun je dingen voor
elkaar krijgen. Ikzelf zit immers niet bij de minister aan tafel. Industriewater Eerbeek heeft onder
andere als casus gefungeerd. Ik heb daarnaast
zelf met parlementariërs gesproken en aangegeven dat deze maatregel écht een misser is.
Maar ook met onze regionale VNO-NCW en de
branchevereniging Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Papier- en kartonfabrieken is
gezamenlijk opgetrokken. De VEMW-kennis op
het gebied van water is hierin een onderscheidende en cruciale factor gebleken.”

Haalbaarheidsstudie
“Ik was net een haalbaarheidsstudie aan het af
ronden naar de financiële en technische mogelijkheden van het terug leveren van 1,7 miljoen
m3/jaar van ons gezuiverd water naar de
papierfabrieken. Met behulp van subsidies op
technologie-ontwikkeling zouden we het nét
rond krijgen. De BOL doorkruiste echter onze
plannen. De investering zou niet opwegen
tegen het voordeel van terug leveren.”
Garanties
“De papierfabrieken zijn kopschuw geworden. Zij
vragen zich af hoe betrouwbaar de overheid is en
willen zwart op wit garanties hebben dat de overheid geen gekke dingen meer doet. Dit soort
investeringen die toch al een lange terugverdientijd hebben, vormen een extra risico. Daarom
moet ik nu nóg uitgebreider alle risico’s in kaart
te brengen. Inmiddels heb ik toestemming om
onderdelen van ons duurzaamheidsplan uit te
voeren. Maar de definitieve investeringsbeslissing voor hergebruik van water, die mede in het
buitenland genomen wordt, is er nog niet.”
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Overzicht van de gezamenlijke inspanningen van VEMW en haar leden om de
Belasting op Leidingwater van tafel te krijgen.
VEMW:
• Signaleert de BOL-plannen in het
Herfstakkoord (2013) en mobiliseert
achterban
• Entameert overleg met ministerie van
Financiën
• Genereert media-aandacht (waaronder:
interviews op Radio 1 en BNR en een
opiniërend stuk in het FD)
• Beantwoordt vele vragen (telefonisch en
mail) van leden over de gevolgen
• Stemt af met andere belangenorganisaties (vooral VNO-NCW, Vewin en VNCI)
• Brengt ministeries van I&M en EZ in stelling
• Informeert parlement: kamervragen
resulteren in toezegging door staatssecretaris van Financiën dat de effecten
van de maatregel worden onderzocht
• Fungeert als aanjager voor onderzoek:
- Pleit voor uitgebreid in plaats van
Bert Kuijpers

beperkt onderzoek, zoals oorspronkelijk door ministerie van Financiën

BASF
Ook Bert Kuijpers, Manager Environment &
Health van BASF Maastricht, heeft bijgedragen aan de VEMW-activiteiten om de BOL van
tafel te krijgen.
Grondwateronttrekking
“BASF Nederland B.V., locatie Maastricht,
gebruikt water om te koelen, als proceswater
en om te reinigen. Drie andere bedrijven op
onze site maken gebruik van onze vergunningen. Dat is historisch zo gegroeid. Niet alleen
BASF, maar al deze bedrijven, zouden op hoge
kosten worden gejaagd als de BOL door zou
gaan. Wij hebben nog steeds een geldige provinciale vergunning voor grondwateronttrekking. Vanwege milieu-aspecten zijn we nou juist
tien jaar geleden gestopt met oppompen van
grondwater. Door de BOL kwam dit alternatief
weer in zicht. De pompinstallaties staan er
nog.”
VEMW-lobby
“Ter onderbouwing van de VEMW-argumentatie
rond BOL hebben wij cijfermateriaal aangedra-
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gen van onze situatie. Ons systeem is een compleet gesloten systeem. Het is één buis, niet
eens een leidingnet. Je hebt het niet over een
paar honderd liter, maar duizenden liters water.
Reken maar uit. Dat zijn tienduizenden euro’s.
Dat heeft gevolgen voor de kostprijs. Onze producten zouden een stuk duurder worden om te
fabriceren wat onze concurrentiepositie ten
opzichte van het buitenland ondermijnt.”

voorgesteld
- Brengt leden in stelling die input voor
onderzoek leveren
- Coördineert onderzoek en analyseert
input
- Een tiental VEMW-leden neemt deel
aan de bijeenkomst op het ministerie
van Financiën
- Deze bijeenkomst resulteert in een
doorbraak

Grensstreek extra kwetsbaar
“Hier in Maastricht waar de internationale concurrentie in België en Duitsland letterlijk binnen
een straal van een paar kilometer zit zijn wij
extra kwetsbaar. De bedrijven op ons terrein
zijn Canadees respectievelijk Duits/Zwitsers.
Die kijken makkelijker naar alternatieven als een
onbetrouwbare overheid hun activiteiten ondermijnt. Vergelijk het maar met de extra belasting
op benzine die de Nederlandse consument
over de grens brengt voor goedkopere benzine. Datzelfde gebeurt hier. Hoe jaag ik m’n
industrie weg? Als dit nou een Europese verordening was, dan heb je een gelijk speelveld,
maar dat was hier helemaal niet. De BOL is nu
van de baan, maar we blijven alert.”

• De Staatssecretaris meldt in zijn brief
van 4 juni 2014 aan de Tweede Kamer
dat hij de plannen intrekt
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