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(inleiding)
Drinkwaterbedrijven zijn nutsbedrijven, ze zijn eigendom van gemeenten en provincies. 
Terecht, want het drinkwaternet is een natuurlijk monopolie. Overal waar de exploitatie 
aan de markt wordt overgelaten zie je de droevige gevolgen: hogere prijzen, slechte 
kwaliteit, lekverliezen. Een internationale benchmark van de universiteit van Leuven in 
2007 toonde aan dat de Nederlandse publieke drinkwaterbedrijven in Europa aan de top 
staan.

Toch hebben we een probleem: de overheid is de afgelopen 20 jaar vergeten wat een 
nutsbedrijf is. Dat is een bedrijf dat op kostenbasis opereert, geen winst uitkeert. Als er 
winst gemaakt wordt zou die gebruikt moeten worden voor de versterking van het 
vermogen om de uitvoering van de kerntaken te verbeteren en als die uitvoering op peil 
is om de tarieven te verlagen. In het kielzog van de privatiseringshype van Paars en 
Balkenende dachten steeds meer wethouders, gedeputeerden en ook onze minister van 
Financiën dat ze een slaatje konden slaan uit hun nutsbedrijven.

(winstuitkering, solvabiliteit)
De SP heeft bij de behandeling van de wet bij amendement voorgesteld om de 
winstuitkeringen van drinkwaterbedrijven aan banden te leggen. Wat ons betreft zou er 
alleen een vermogensvergoeding uitgekeerd mogen worden voor actieve investeringen 
van overheden, dus niet over vermogen dat is opgebouwd uit eerder ingehouden winst.
Dan worden de dubbele petten afgezet en kan je volstaan met een relatief simpel 
financieel toezicht.

Bijkomend voordel is dat je geen ingewikkelde eisen hoeft te stellen aan de solvabiliteit.
In neoliberale kringen was het afgelopen decennia populair om te roepen dat opgepot 
vermogen vooral vrijgemaakt moest worden. Hedgefunds kochten bedrijven op die hun 
eigen overname moesten financieren. En ook de sociaaldemocratische minister van 
Financiën vond dat er teveel geld was opgepot door publieke bedrijven. 
Levensgevaarlijk, zo bleek na het uitbreken van de financiële crisis. 

De SP-fractie heeft  voor publieke nutsbedrijven altijd gepleit voor een stevige 
solvabiliteit.  Voor nutsbedrijven geldt niet dat het rendement op eigen vermogen hoger 
moet zijn dan de rente op geleend geld.  Dus leidt een hoge solvabiliteit juist tot lagere 
tarieven. Kan de minister van VROM deze redenering volgen, dan wel uitleggen wat er 
volgens haar niet aan klopt?

(toezicht)
De Kamer heeft niet gekozen voor beperking van de winstuitkering, dus is de second 
best oplossing: strikter toezicht. De SP-fractie onderschrijft de kritiek van 
Consumentenorganisaties op de manier waarop de minister de bedoeling van de 
wetgever vertaald heeft naar het Drinkwaterbesluit.  Onder de maat! Het Drinkwater-
besluit moet op dit punt worden aangescherpt, door verplichte consultatie van het NMa 
vóór de vaststelling van de belangrijke parameters en beter nog, door de NMa ook de 
financiële toets te laten uitvoeren.



(1% regeling ontwikkelingssamenwerking)
Het is prima als de Drinkwaterbedrijven een bijdrage leveren aan de realisatie van de 
milleniumdoelstelling van de VN. Maar dat is geen onderdeel van de kostprijs van hun 
drinkwater, zoals de minister wel beweert. Zie de toelichting bij artikel 8 van het 
Drinkwaterbesluit. Als je jezelf op de borst klopt moet je ook zelf de portemonnee 
trekken, dus zou de 1%  in mindering gebracht moeten worden op uit de winstuitkering.
Op dat punt overweeg ik een motie.

(fusies)
Daarmee kom ik op de fusietoets, vastgelegd in art.18 van de Drinkwaterwet.
Toestemming voor fusie wordt slechts verleend na voorafgaande toetsing aan wettelijke 
fusiecriteria1, die in de AMvB overigens supervaag geformuleerd zijn. Neem de 
verhoging van de doelmatigheid: bij de fusie van Vitens is door de gezaghebbende 
econoom professor Schenk aangetoond dat de gerealiseerde schaal zou leiden tot een 
lagere doelmatigheid, dus hogere kosten. 
Gaat de minister de fusietoets zelf uitvoeren of maakt ze gebruik van externe adviezen? 
En is er nog ruimte voor een vorm van maatschappelijke consultatie of duiken we weer 
de achterkamertjes in? Wat gebeurt er als pas achteraf blijkt dat de fusie niet aan de 
criteria voldoet, bijvoorbeeld omdat informatie is achtergehouden? Gaat de minister dan 
achterover leunen? Een serieuze fusietoets moet dus gepaard gaat met de mogelijkheid 
om een fusie terug te draaien. Naar mijn mening sluit de wet dat niet uit en op dat punt 
kom ik zo nodig met een motie.

(bodemsanering, bronbescherming)
In de wet2 staat dat het drinkwaterbedrijf moet bijdragen aan de bescherming van zijn 
bronnen tegen verontreiniging, door middel van monitoring en het beheren of 
medebeheren van terreinen rondom deze bronnen. De hoofdverantwoordelijkheid voor 
het voorkomen of beperken van verontreiniging van bronnen ligt echter bij de 
veroorzaker.  Drinkwaterbedrijven hebben geen sanctiemiddelen tegen de vervuilers 
van het grondwater.
Vragen aan de minister:
- hoe is de voortgang van de sanering, wat als in 2016 niet alle ernstige vervuiling is 
gesaneerd?
- wat moet er gebeuren met de overige vervuiling in de omgeving van putten?
- wie gaat de sanering betalen als er na 2015 geen rijksbudget meer beschikbaar is?
- hoe denkt zij de gebiedsgerichte aanpak te kunnen afdwingen als dit niet in haar 
regelgeving wordt voorgeschreven?

 (afsluitbeleid)
Ik sluit letterlijk af met het afsluitbeleid. De wet stond al bijna een jaar geleden in het 
staatsblad, maar de ministeriële regeling voor het afsluitbeleid is er nog steeds niet. 
Dus is artikel 9, het SP-amendement, voorlopig nog een dode letter. Ondertussen sloot 
Evides in Dordrecht vorige week weer enkele tientallen gezinnen af. Hoe lang laat de 
minister ons nog wachten op de ministeriële regeling? Hoe is het afsluitbeleid van 
Evides te rijmen met de plechtige belofte van VEWIN om een terughoudend 

1 Een van de drie criteria in de AMvB is: “de mate waarin de voorgenomen fusie de mogelijkheid tot 
uitvoering van een zinvolle prestatievergelijking beperkt.” Vitens heeft in zijn eentje een marktaandeel 
van meer dan 30%!
2 artikel 7 lid 2a



afsluitbeleid te voeren? En wat gaat de minister doen tegen drinkwaterbedrijven die zich 
niet aan deze belofte storen?


