Beleid

‘Vermijd oude reflexen in nieuwe
plannen waterfinanciering’
Na de uitgebreide onderzoeksfases naar de ﬁnanciering van het waterbeheer
[zie kader] start nu de discussie over de houdbaarheid ervan. VEMW is
hierbij betrokken. Voorzitter van de VEMW-Beleidsgroep Water, Hans
Kroes, schetst het belang voor VEMW-leden.
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Waarom is dit traject relevant voor
VEMW-leden?
aterbeheer heeft alles met
kosten te maken. Daar moet
je altijd alert op blijven. Er
kunnen nieuwe heffingen aankomen, of
bestaande heffingen kunnen worden aangepast. Meestal resulteren die in een kostenverhoging in plaats van een verlaging. Dat is wat
ons betreft alleen legitiem als dat aantoonbaar
leidt tot verduurzaming van het waterbeheer.”

“W

Wat zijn de plannen?
“Die zijn nog in ontwikkeling. Minister Schultz
heeft een plan van aanpak gepresenteerd
waarin zij aangeeft hoe zij tot voorstellen wil
komen. Zij gaat nu eerst het gesprek aan met
alle stakeholders. Het is goed hierin gezamenlijk op te trekken en dat de industrie hierin ook
een stem heeft.”
Wat wil VEMW?
“Wij willen een goede dialoog waarbij ‘out of
the box’ wordt gedacht en waarbij niet automatisch naar nieuwe of hogere heffingen
wordt gegrepen. Die oude reflex is er helaas
nog wel, maar de onderbouwing hiervoor is
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vaak onvoldoende. Verbeter eerst de efficiëntie in de keten en kijk vooral naar de effectiviteit van bestaande heffingen. Voor bijvoorbeeld de zuiveringsheffing (indirecte lozing op
het riool) wil je toe naar een maatwerkoplossing waarbij waterschappen en bedrijven
gezamenlijk kijken naar de meest doelmatige

en duurzame wijze voor het zuiveren van afvalwater. Hierbij spelen hergebruik van water,
restwarmte en nutriënten een rol. De heffing
op directe lozingen is een voorbeeld van een
heffing, die achterhaald is en afgeschaft zou
moeten worden.”
“De industrie is geen melkkoe”
“De kosten moeten worden neergelegd waar
ze thuis horen. Met andere woorden de vervuiler betaalt. Meer aandacht is nodig voor diffuse verontreingingsbronnen en voor ‘nieuwe’
stoffen zoals hormonen en medicijnresten.
Steeds weer blijkt dat diffuse bronnen het
grootste aandeel hebben in de belasting van
het grond- en oppervlaktewater. Het is vreemd
dat de groepen die het meest bijdragen aan
de vervuiling nog steeds worden ontzien. De
industrie is geen melkkoe. Voldoende water
van goede kwaliteit is voor de voedingsmiddelenbedrijven, de chemische industrie en de
papierindustrie aanleiding geweest om zich in
Nederland te vestigen. Dat is een basisinfrastructuur. Het zou ons helpen als de overheid
ziet dat er inspanningen moeten worden geleverd om die infrastructuur goed op peil te houden.”

Juni 2014

Publicatie OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the
future?’
Aanbeveling: Nederland kan de principes “de vervuiler betaalt” en “de gebruiker betaalt” aanscherpen

Fase 1
Juni 2015

Publicatie ‘Twijnstra en Gudde’-rapport ‘Toekomstbestendige en duurzame
financiering van het Nederlandse waterbeheer’. Een overzicht van de huidige
bekostiging van het Nederlandse waterbeheer en de variabelen die toenemende kosten veroorzaken.

Fase 2
2e helft 2015

Minister Schultz presenteert plan van aanpak en bereidt discussie voor met
Bestuursakkoord Water (BAW) partners.

Fase 3
Medio 2016

Verkennen van de verbetervoorstellen.
VEMW standpunt: Ongebreidelde tariefstijgingen zijn ondermijnend voor de
positie van de waterafhankelijke industrie.

Begin 2017

Advies aan de minister.
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