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Roy Tummers, directeur Water, VEMW

‘Voldoende goed water is een 
belangrijk concurrentievoordeel’

De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) is 

kenniscentrum en belangenbehartiger voor de zakelijke afnemers 

van elektriciteit, gas en water in Nederland. Onlangs heeft de 

vereniging een visiedocument over water opgesteld, met als titel 

‘Water om duurzaam te ondernemen’. Een goede aanleiding voor 

een gesprek met Roy Tummers, directeur Water van VEMW.
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Waar liggen de gemeenschappelijke belangen 

van Vewin en VEMW? 

Tummers: ‘Ons uitgangspunt is: ‘Voldoende 

water van de juiste kwaliteit tegen een 

redelijke prijs’, en daarmee zitten we vol-

gens mij op één lijn met Vewin. Natuurlijk 

vertegenwoordigt VEMW de afnemers van 

water en Vewin juist de producenten er-

van, maar ik zie toch meer zaken die ons 

binden dan die ons scheiden. Op meerdere 

dossiers hebben wij dezelfde belangen en 

je ziet dan ook dat we steeds vaker samen 

optrekken.’

Kunt u een voorbeeld geven van wat u daarmee 

bedoelt? 

Tummers: ‘Ons gezamenlijk verzet tegen de 

grondwaterbelasting en tegen de wijzigin-

gen in de Bol, de Belasting op Leidingwater, 

laat dat mooi zien. De Bol is bedoeld als 

milieubelasting, maar al jaren is bekend 

dat dat niet werkt. Water is een niet-prijs-

elastisch goed; als je het duurder maakt, 

gaan mensen of bedrijven er niet minder 

van gebruiken. Je hebt het gewoon nodig, 

als eerste levensbehoefte of als grondstof 

voor een productieproces. Daarbij komt: 

voor bedrijven zitten de kosten vooral in 

de energie die nodig is om het water te 

koelen of te verwarmen. De Bol dreigde 

zelfs averechts te werken: ook hergebruik 

van water werd belast, waardoor bedrijven 

die hadden geïnvesteerd in het recyclen en 

hergebruiken van hun eigen proceswater 

werden gestraft met hogere lasten. Tel uit 

je groene winst! Daarbij komt: de beschik-

baarheid van voldoende en betaalbaar 

water van de juiste kwaliteit is voor veel 

bedrijven een voorwaarde voor vestiging 

in ons land. Onze watervoorziening zorgt 

voor een concurrentievoordeel en dat moet 

je zeker niet wegbelasten.’

Kunt u iets meer vertellen over de visie van 

VEMW op (drink)water? 

Tummers: ‘We beschikken in Nederland 

over drinkwater van uitstekende kwaliteit 

en er is – voorlopig – ook voldoende van. 

Dat biedt kansen voor de vestiging van bui-

tenlandse bedrijven, maar ook voor export 

door het Nederlandse bedrijfsleven van 

kennis of producten op het gebied van wa-

ter. Maar die gunstige condities staan wel 

onder druk. Zo neemt de hoeveelheid zoet 

water af door onder andere de klimaatver-

anderingen en verzilting. Ook hebben we 

steeds vaker te kampen met ongewenste 

stoffen zoals geneesmiddelen in grond- en 

oppervlaktewater, toch de bronnen voor 

ons drink- en proceswater. Wij vragen 

 – net zoals de drinkwaterbedrijven overi-

gens  – aandacht voor dit punt, omdat we 

de indruk hebben dat de politiek hier nog 

steeds te makkelijk over denkt.’

Beschikbaarheid van zoet water
‘Een punt van zorg is voor ons dat de be-

schikbaarheid van zoet water afneemt. Dat 

gebeurt bijvoorbeeld door verzilting, maar 

ook door het nogal rigide beleid van de pro-

vincies inzake de toegang tot grondwater. 

In nogal wat provincies mag geen druppel 

extra grondwater worden gewonnen. Dat 

beperkt bedrijven, die afhankelijk zijn van 

grondwater, in het realiseren van hun am-

bities. Wij pleiten dus voor voldoende aan-

bod van zoet water van goede kwaliteit én 

voldoende mogelijkheden om dit te gebrui-

ken. We zijn verheugd dat dit onderwerp 

is opgenomen in het deelprogramma Zoet-

water van het nationale Deltaprogramma.’

Wat is uw positie ten aanzien van het OESO

rapport en dan met name de adviezen over de 

financiering en de toekomstbestendigheid van 

het Nederlandse waterbeheer?

Tummers: ‘Er zitten goede en minder goe-

de observaties in het rapport. Zo pleit de 

OESO voor meer economische prikkels om 

duurzaam om te gaan met water en denkt 

zij daarbij vooral aan hogere belastingen. 

Wij zijn het daar niet mee eens: bedrijven 

hebben al een groot economisch belang om 

zo weinig mogelijk water te gebruiken. Dat 

zit in het eerdergenoemde feit dat bedrij-

ven ingenomen water vrijwel altijd ofwel 

moeten verwarmen ofwel moeten koelen 

om het verder te kunnen gebruiken. Elke 

liter water minder scheelt een veelvoud 

aan energiekosten! Wij zijn niet princi-

pieel tegen fiscale vergroening, maar dan 

moet er tevoren wel heel erg goed worden 

gekeken of de voorgestelde regelgeving in 

de praktijk ook wel echt positieve milieu-

effecten heeft.’ 

Hij vervolgt: ‘Wij zijn het wel eens met de 

constatering van OESO dat de organisatie 

van de afvalwaterketen verre van optimaal 

is. Ook onderstrepen we de analyse van 

OESO op het punt van het toezicht in de 

watersector, waarbij zij stellen dat het hui-

dige toezicht onder de maat is. Wij merken 

dat aan de gebrekkige bescherming die 

aan de gebonden waterconsument wordt 

geboden.’

‘Ten aanzien van de financiering van het 

waterbeheer denken wij dat er geen aan-

leiding is om rigoureuze veranderingen 

door te voeren. Wij wachten nu eerst het 

onderzoek af dat het ministerie van IenM 

laat uitvoeren op dit terrein. Wij zullen 

er scherp op toezien dat eventuele maat-

regelen leiden tot meer ruimte voor zake-

lijke gebruikers om duurzaam met water te 

 ondernemen.’

Over VEMW
Als kenniscentrum en belangenbeharti-

ger voor de zakelijke elektriciteit-, gas- 

en waterafnemers in Nederland staat 

de Vereniging voor Energie, Milieu en 

Water (VEMW) voor betrouwbare voor-

zieningen en beheersbare kosten. Voor 

wat betreft water vertegenwoordigt 

VEMW ongeveer 75% van het totale za-

kelijke gebruik. Deze zakelijke energie- 

en watergebruikers komen vooral uit de 

industrie, de zakelijke dienstverlening, 

het gebouwenbeheer, de transportsector 

en de gezondheidszorg.


