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Nederlandse economie drijft op zoet water

‘Nú investeren om zoetwater-
systeem op orde te houden’

VNo-NCW, LTo Nederland, VEMW en Vewin hebben in een 

gezamenlijke brief aan de deltacommissaris gepleit voor een 

goede zoetwaterstrategie, vanwege het grote economische belang 

van water. Nu het deltaplan voor langere tijd investeringen gaat 

vastleggen, vraagt deze brede coalitie politieke aandacht voor zoet 

water. Willem-Henk Streekstra van VNo-NCW was vanaf het begin 

bij dit initiatief betrokken.

Het bedrijfsleven ziet zoet water in toene-

mende mate als een strategisch goed, net 

als – gelukkig – de overheid. Nederland 

verdient veel geld met water. ‘Traditioneel 

wordt dan meteen gedacht aan de water-

bouwsector en de civiele techniek: de 

baggeraars en de bouwers’, aldus be-

leidsmedewerker Willem-Henk Streekstra 

van VNO-NCW. ‘Maar dat is slechts een 

fractie van het totaal: vooral bijvoorbeeld 

de voedingsmiddelensector, de chemie, 

de energiesector en de landbouw zijn in 

hoge mate afhankelijk van water.’ Samen 

hebben deze vier sectoren al een jaarlijkse 

productiewaarde van 170 miljard euro. Bij 
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elkaar vertegenwoordigt alle watergerelateerde bedrijvigheid een 

waarde van ruim 226 miljard euro per jaar. De Nederlandse econo-

mie ‘drijft’ dus voor een groot deel op water.

Nederland waterland
Nederlandse bedrijven kunnen niet zonder een duurzame 

zoetwater voorziening. Er is veilig en gezond water nodig voor de 

productie van drinkwater en er is voldoende water nodig voor tal 

van economische activiteiten. Water levert meerwaarde aan pro-

ducten en zorgt er – door de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en 

lage prijs – voor dat Nederlandse bedrijven kunnen concurreren 

op de wereldmarkt. 

Bedrijven gebruiken water in het proces en/of in hun producten. 

Daarnaast zijn er bedrijven die op, in of aan het water werken, 

en vele dienstverlenende organisaties en kennisinstellingen die op 

een of andere manier een relatie hebben met water. Al deze bedrij-

ven maken onderdeel uit van de Nederlandse watereconomie. 

Industrie
Streekstra: ‘Industriële watergebruikers die water toepassen in hun 

processen en producten, houden bij de keuze van hun vestigings-

plaats rekening met de aanwezigheid van water. Directe toegang 

tot voldoende koel- en proceswater maakt Nederland aantrekkelijk 

voor de industrie. Nog onlangs werd bekend dat de Rotterdamse 

haven er opnieuw in was geslaagd meer bedrijven aan te trekken, 

onder andere vanwege de ruime aanwezigheid van water.’

Beschikbaarheid van proces- of koelwater is voor bijvoorbeeld de 

staalindustrie en veel chemische bedrijven een belangrijke reden 

voor vestiging in Nederland. Voedingsmiddelenbedrijven en bedrij-

ven in de papier- en kartonindustrie zijn vooral afhankelijk van de 

aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goed grondwater.

Landbouw
Ook de Nederlandse land- en tuinbouw heeft water nodig om 

een bijdrage te kunnen leveren aan de nationale economie. De 

kostprijs en de kwaliteit van de producten zijn voor een groot 

deel afhankelijk van de productieomstandigheden. Een optimale 

water huishouding en de beschikbaarheid van voldoende schoon 

en zoet water zijn dus essentieel. Na vele jaren van ontwikkeling, 

technische innovatie en aanpassingen in de bedrijfsvoering is ver-

antwoord waterbeheer inmiddels een integraal onderdeel van de 

agrarische bedrijfsvoering.

Volksgezondheid
De drinkwatervoorziening is van groot belang voor de volks-

gezondheid. Voor de productie van drinkwater is voldoende schoon 

zoet water noodzakelijk. De brief benadrukt daarom het belang 

van het behalen van de KRW-doelen, die ervoor moeten zorgen dat 

drinkwater ook in de toekomst met een eenvoudige zuivering kan 

worden vervaardigd. Streekstra: ‘De betrokken organisaties ver-

wachten dat de beschikbaarheid van zoet water, vanwege klimato-

logische, (sociaal-)economische en demografische ontwikkelingen, 

in de nabije toekomst onder druk zal komen te staan. Er zullen 

zich extreme situaties kunnen voordoen, bijvoorbeeld in een lange 

droge periode, waarin eenvoudigweg niet genoeg water is voor alle 

gebruikers. Om hierop te anticiperen is nu actie nodig, en vandaar 

onze gezamenlijke actie.’

Zoetwaterstrategie
Het bedrijfsleven neemt zelf al langere tijd haar verantwoorde-

lijkheid om duurzaam om te gaan met water en besteedt veel tijd 

en geld aan innovatieve methoden op dit gebied. Van de politiek 

vraagt men nu een zoetwaterstrategie als langetermijnkader, dat 

aangeeft hoe de overheid blijft investeren in de beschikbaarheid 

van zoet water voor de landbouw, de industrie en de drinkwater-

sector. Streekstra: ‘We hebben in de aanloop naar deze brief al de 

nodige contacten met de Deltacommissaris en weten dat hij en de 

minister van I & M het belang van zoet water voor de economie ook 

als zodanig erkennen. Ik heb er dus vertrouwen in dat men dit 

punt zal oppakken en een plek zal geven in het Deltaplan 2015.’

Aanbevelingen
De betrokken partijen hebben twaalf aanbevelingen opgesteld voor 

maatregelen die tegen relatief beperkte kosten de huidige en ver-

wachte knelpunten oplossen, door optimalisatie van het bestaande 

zoetwatersysteem. Het gaat onder andere om het tegengaan van 

verzilting, het bufferen van zoet water, een betere ver deling van 

Rijn- en Maaswater, flexibilisering van het IJsselmeerpeil, en het 

koppelen van KRW-doelstellingen aan het waterkwantiteitsbeleid. 

Hiermee wordt op lange termijn gericht geïnvesteerd om het zoet-

watersysteem op orde te houden. ‘In het verleden hebben mensen 

zoals Koning Willem III en ir. Lely met een vooruitziende blik 

beslissingen genomen op infrastructureel gebied, die zeer positief 

zijn uitgepakt voor de Nederlandse economie. Op zo’n zelfde ma-

nier is nu een visionaire aanpak nodig: een brede en strategische 

maatschappelijke kosten- en batenanalyse die zoet water de plaats 

geeft die het verdient, aldus Streekstra.’

Tot slot een gezamenlijke brief van VEMW, Vewin, LTO en VNO-

NCW zien we niet dagelijks. Hoe is deze coalitie tot stand gekomen en 

komt er een vervolg?

Streekstra: ‘VNO-NCW heeft betrokken partijen gevraagd samen 

naar buiten te treden, om het belang van dit onderwerp breed 

uit te dragen. Dat heeft ertoe geleid dat je hier partijen aan tafel 

hebt, die je niet vaak samen ziet optrekken. Toch is het niet zo 

vreemd: er is een gemeenschappelijk belang. Zowel de landbouw 

als de drinkwatersector en de energiegebruikers zijn grote ‘water-

vragers’; grote gebruikers van water. Ik verwacht dat we ook in de 

toekomst gezamenlijk zullen optrekken op dit dossier. Zo heeft 

de Deltacommissaris ons al uitgenodigd voor een nader gesprek 

naar aanleiding van deze brief. Maar ook op aanpalende onder-

werpen, zoals de bestuurlijke inrichting van het waterbeheer in 

Nederland, zouden wij samen met Vewin, LTO en VEMW naar 

buiten kunnen treden. De samenwerking tot nu toe bevalt ons in 

ieder geval prima.’

De Nederlandse watereconomie 
De complete brief aan de Deltacommissaris, inclusief een bijlage 

met cijfermateriaal over de economische belangen van de water-

bedrijvigheid, is te bekijken op www.vewin.nl.


