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Onderwerp:
Invloed WACC op investeringscapaciteit Waterbedrijven

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,
Aanleiding tot deze brief vormt uw recente besluit met betrekking tot de hoogte van de
vermogenskostenvoet voor Waterbedrijven. Op 1 november 2019 heeft u de Tweede Kamer per brief
geïnformeerd over de WACC-periode 2020-2021 en uw voornemens voor de periode na 2021.
U geeft in uw schrijven aan de Tweede Kamer aan dat u de vermogenskostenvoet - ook wel Weighted
Average Cost of Capital (WACC) - voor drinkwaterbedrijven voor 2020 en 2021 vaststelt op 2,75%. Dit
is 0,65% lager dan de huidige vermogenskostenvoet. U merkt in dit kader op dat het verschil onder
meer/vooral het gevolg is van de daling van de rente op de financiële markten. In de Kamerbrief geeft
u tenslotte aan dat u het voornemen heeft om wet- en regelgeving voor de WACC te wijzigen voor de
periode na 2021. Een drietal voorgestelde wijzigingen heeft u kenbaar gemaakt.
Wij zijn als lokale overheid een belangrijke partner van waterbedrijf Vitens. We voelen ons vanuit deze
hoedanigheid mede verantwoordelijk voor het borgen van de continuïteit en toekomstbestendigheid
van Vitens en de gehele regionale drinkwaterketen. Het is dan ook vanuit deze verantwoordelijkheid
dat wij uw aandacht vragen voor het volgende. Vitens staat de komende jaren voor een aanzienlijke
investeringsopgave. Er moet door de onderneming substantieel worden geïnvesteerd in haar
infrastructuur en organisatie. In dit kader zijn onder andere de volgende aanleidingen te benoemen:
•
•
•

•
•
•

De stijgende behoefte aan drinkwater vanuit de consument en het bedrijfsleven;
Extra benodigde inzet van Vitens op de uitvoering van het Strategisch Initiatief Reserves
(creatie meer drinkwaterreserves);
De noodzakelijke (versnelde) vervanging van delen van de fysieke infrastructuur (onder
andere grote renovaties, sanering verouderd leidingen en vervanging leidingen die leiden tot
waterkwaliteitsproblemen);
De verdere uitrol van het programma “Beveiliging”, gericht op het nog beter beveiligen van
key-assets tegen fysieke en digitale bedreigingen;
Het verbeteren van ICT-infrastructuur: van ambacht naar een datagestuurd waterbedrijf.
Het kunnen opvangen van de effecten van klimaatverandering en het leveren van een
bijdrage aan de energietransitie;
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•
•

Natuurlijk verloop onder personeel; extra personeel en het opvangen van pensionering van
een deel van het personeel (tijdelijk dubbele bezetting);
Investeringen die samenhangen met het voldoen aan wet- en regelgeving.

In haar Bedrijfsplan 2020 en Investeringsplan 2020-2029 becijfert Vitens dat de bruto investeringen
stijgen naar een niveau van € 170 tot € 180 miljoen euro voor 2020. Dit is een toename van circa 3540% ten opzichte van eerdere jaren. Daarbij is tevens de verwachting uitgesproken dat het benodigde
investeringsvolume in de jaren na 2020 op dit structurele niveau gehandhaafd blijft.
Door een lagere vermogenskostenvoet is het rendement dat drinkwaterbedrijven over hun gemiddeld
geïnvesteerd vermogen mogen halen beperkt. Dit beperkte rendement vormt een risico voor de
financierbaarheid van drinkwaterbedrijven in de toekomst. Zo ook voor Vitens. Juist in een situatie dat
extra investeringen naar de toekomst nodig zijn, knelt dit. De verminderde investeringsruimte heeft
tevens tot gevolg dat Vitens zich genoodzaakt ziet in 2019, 2020 en 2021 geen dividend uit te keren
aan haar aandeelhouders. Diverse Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel zijn
aandeelhouder van Vitens. Zij hebben in het verleden geïnvesteerd in deze publieke voorziening.
Tegenover deze investering stond altijd een jaarlijkse dividenduitkering. Geld dat de lokale en
provinciale overheden inzetten ter realisatie van de diverse maatschappelijke opgaven waar zij voor
staan. Zij hebben in hun meerjarenbegrotingen rekening gehouden met dividendopbrengst. Het
wegvallen van deze opbrengst leidt tot bijstellen van begrotingen en een afname van financiële ruimte
voor investeringen in maatschappelijke activiteiten en opgaven.
Wij vragen uw aandacht voor de ongewenste werking en negatieve effecten van verlaging van de
vermogenskostenvoet en verzoeken u in overleg met koepelorganisatie Vewin en aangesloten
Waterbedrijven tot een werkbare oplossing voor de korte termijn te komen. Dit vooruitlopend op
eventuele aanpassingen in de WACC-systematiek na 2021.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Martijn Dadema, voorzitter van de
VNG afdeling Overijssel (☎ 06-435 383 67, martijn.dadema@raalte.nl).

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de VNG Overijssel,
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Hans Berends

voorzitter

secretaris

