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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 10 december 2004
Mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geef ik hierbij mijn reactie op uw brief van
19 november 2004 waarin u mij verzocht om een reactie op de brief van
de heer van Winkelen inzake het onderzoek van het COELO naar lastenverschuivingen bij de invoering van een waterketentarief.
Het COELO concludeert dat de invoering van één waterketentarief kan
leiden tot aanzienlijke lastenverschuivingen. De lastenverschuivingen zijn
het gevolg van drie door het COELO onderscheiden deeleffecten: het
kostendekkend maken van het rioolrecht, het volledig toerekenen aan de
gebruiker en het afhankelijk stellen van het drinkwaterverbruik.
De invoering van één waterketentarief zal inderdaad leiden tot lastenverschuivingen. Dit is immers het onvermijdelijk gevolg van iedere wijziging in de financieringsstructuur. Echter de mate en de richting waarin
lastenverschuivingen zullen gaan optreden indien besloten wordt tot
invoering van een waterketentarief is sterk afhankelijk van een aantal
keuzes in de vormgeving van het tarief. Deze keuzes moeten nog gemaakt
worden. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat dit niet mag leiden tot
onaanvaardbare lastenverzwaring.
Het COELO-rapport laat zien dat de verhouding tussen vaste kosten en
variabele kosten in het tarief zeer sterk bepalend zijn voor de richting en
omvang van de optredende lastenverschuivingen. De verhouding vastvariabel zal dan ook zorgvuldig overwogen worden bij de uitwerking van
het waterketentarief. Ditzelfde geldt voor de mate van toerekening aan de
gebruiker.
Het kostendekkend maken van het rioolrecht leidt inderdaad tot een stijging van de waterlasten. Daar staat tegenover dat andere posten, zoals
bijvoorbeeld de OZB, zullen dalen, omdat daar dan geen rioleringskosten
meer uit bekostigd worden. De mate waarin dit effect zal plaatsvinden zal
per gemeente variëren omdat dit sterk bepaald wordt door de huidige
mate van kostendekkendheid van het rioolrecht in de betreffende
gemeente.
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Het kabinet verwacht dat de invoering van één waterketentarief naast
transparantie voor de gebruiker ook een bedrijfsmatige en daarmee doelmatige aanpak bevordert. Op verzoek van uw Kamer worden ook andere
opties ter vergroting van de doelmatigheid in de waterketen onderzocht.
Bij de uiteindelijke keuze zal niet alleen de verwachte doelmatigheidswinst
van de diverse opties worden meegewogen, maar ook andere gewenste
of ongewenste effecten. Het COELO-rapport geeft inzicht in de mogelijke
lastenverschuivingen bij invoering van een waterketentarief. Uiteindelijk
dient politieke besluitvorming over de aanvaardbaarheid daarvan plaats te
vinden.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K. M. H. Peijs
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