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» Eric van Damme
eh Koen Mulder
S

taatssecretaris Pieter van Geel van
Milieu heeft. ongelijk al~ hij stelt da.~
ons water met te duur IS. Zowel bIJ

afvalwater -riolering en zuivering als bij drinkwater zijn de kostente hoog
en kunnende prijzen omlaag. Om in de
gehelewaterketenkosten- en margeverlaging af te dwingen en de Nederlands~
burgerte laten profiteren, is ambitieuzer
beleid nodig.
Volgensonzeanalysezijn bij riolering
en zuivering door schaalvergrotingen
efficiëntieverbetering kostenbesparingenvan respectievelijktien à vijftien procent en dertig procentte bereiken.In de
drinkwatersectoris al eenefficiëntieslag
gemaakt, maar is verdere besparing
mogelijk. Tevenszijn hier de margeste
hoog: de consumentheeft nog nauwelijks van de besparingengeprofiteerd.
De staatSsecretarisis met ons van
mening dat de uitvoering van riolering
en waterzuivering efficiënter kan. Om
die besparingente bereiken,laat hij het
initiatief echter bij waterschappenen
gemeenten.De meestehebbentot dusverweinig haastgemaakten zonderstok
achter de deur verwachten wij weinig
verandering. Meer ambitie is gewenst.
Voor het drink,watersegment
stelt Van
Geel, net als eerder Vewin-directeur
Schmitzin de~e krant, zelfgenoegzaam
vast dat de efficiëntie in 2004 achttien
procent hoger is dan in.1997 en dat
drinkwater in reëleprijzen nu goedkoper
is dan toen. Dat is juist, maar grotendeels irrelevant. Het had veel beter
gekund. De meest recente cijfers van
Vewin tonen dat nog steedseen efficiëntieverbeteringvan tien procent mogelijk
is. Er kan dus meer en het kan sneller.
Bovendien blijkt uit internationale
vergelijking dat ons drinkwater nog
goedkoper kan. Volgens de Leuvense
econoom De Witte zijn Nederlandse
bedrijven minder efficiënt dan Britse en
zijn de Nederlandsegemiddeld slechts
82 procentefficiënt.
Ook eenvergelijking tussenwater en

elektriciteit is illustratief: de energiesector heeft grotere kostenbesparingen
weten te realiseren. Reëel gezien is,
dankzij regulering door DTe, het transporttarief voor elektriciteit sterker
gedaalddan de prijs van water.
Drinkwaterbedrijven zien de zon in
het water schijnen: het gemiddelde
financiëleresultaatwas in 2003 achttien
euro per aansluiting, met uitschieters
naar 27. De consumentbetaalt te veel.
Alleen omdat drinkwater een, gering
gedeelte (0,6 procent) van ons budget
uitmaakt, eisenwe ons geld niet terug.
De winst gebruikten drinkwaterbedrijven om de solvabiliteit te verhogen
enVan Geelstelt dat consumentenprofiteren van de lagere rentelasten van
bedrijven. Dit argument kan ons niet
overtuigen. Omdat een waterleidingbedrijf praktisch risicoloos is, volstaat een
lage solvabiliteit. Het rendementhoeft
nauwelijks hoger te zijn dan het rendement op staatsleningen.Als eigen vermogen duurder is dan vreemd vermogen,is verhogingvan de solvabiliteit een
slechtidee.
De watersectoris een buitenbeentje:
het is de enige netwerksector zonder
centrale toezichthouder. De motivatie
die Van Geel in 2004 voor deze keuze
gaf, is ondeugdelijk-prestatievergelijking met decentraal toezicht in plaats
vantariefregulering.De cijferslaten zien
dat centraal toezicht superieur is: het
biedt de sterksteprikkels tot efficiëntie
en maaktherverdelingvande efficiëntiewinst eenvoudiger.De nadelendie Van
Geel ziet -overregulering kan leiden
tot lagere investeringenen lagere kwaliteit -moeten niet overdrevenworden.
Hetis juist bij decentraaltoezichtdat het
risico van overheidsfalenop de loer ligt,
zoalsde huidige situatie laat zien.
Het consumentenbelang
is te belangrijk om aan de watermensen over te
laten. In lijn metanderesectoren,pleiten
wij daarom voor een Waterkamer,een
onafhankelijke toezichthouder die de
belangenvan de burgersbehartigt.
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