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Uitwerking BestUUrsakkoord water

14 waterketen 
groningen beweegt

In Groningen is men zo’n zes jaar geleden begonnen met nadenken 

over nauwere samenwerking in de waterketen. Met als tastbaar 

resultaat dat her en der de eerste waterkettinkjes zijn gevormd. 

Maar hoe smeed je dat nu tot één stevige keten? Drie betrokken  

bestuurders – Arike Tomson (Waterschap Noorderzijlvest), 

Jan Bessembinders (Gemeente Stadskanaal) en Harmen 

Hoogeveen (Waterbedrijf Groningen) – over het belang van 

elkaar leren kennen en het delen van gezamenlijke successen.

Maritza vaN asseN eN Carlos NijeNhuis, Nefyto

10 Duurzame 
gewasbescherming

De doelstellingen van de Nota Duurzame Gewasbescherming 

zijn nog niet behaald, terwijl de werkingsperiode van 

de nota is afgelopen. Vewin, UvW, LTO Nederland en 

Nefyto zijn daarom een project begonnen om samen te 

werken aan het terugdringen van het aantal knelpunten.  

Nefyto-directeur Maritza van Assen en voorzitter Carlos 

Nijenhuis over deze samenwerking, het Nationaal Actieplan 

en hun visie op duurzame gewasbescherming. 

De watercyclus van bron tot kraan

12 Drinkwaterstatistieken 
2012

Vewin heeft de editie 2012 uitgebracht in de reeks Drinkwaterstatistieken, 

de watercyclus van bron tot kraan. De sector heeft zich de afgelopen 

jaren tegen de economische trend in ontwikkeld. De cijfers van 2010 

tonen: méér banen, hogere investeringen, lagere reële prijzen en een 

dalend hoofdelijk watergebruik. Naast cijfers over drinkwater geeft 

Drinkwaterstatistieken 2012 een statistisch beeld van de waterketen  

en de toestand en kwaliteit van bronnen, bodem en natuur.

staatsseCretaris BeN KNapeN, oNtwiKKeliNgssaMeNwerKiNg

4  ‘water voor 
ontwikkeling’

Het budget voor ontwikkelingshulp op het gebied van schoon 

drinkwater, sanitaire voorzieningen, efficiënt watergebruik 

en veilige delta’s gaat omhoog van 156 miljoen euro naar 

254 miljoen euro. De staatssecretaris doet een beroep op 

de watersector om snel met plannen te komen voor de invul-

ling van zijn nieuwe beleid. De overheid zal bij de uitvoering 

optreden als makelaar die partijen bij elkaar brengt. 
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voorwoord

Theo Schmitz
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Naar het middelpunt  
van de aarde

 

Jules Verne reisde veel in zijn fantasieën: onder water, met een luchtballon en naar de maan. 

‘Dromen zijn bedrog’ moeten veel mensen uit zijn 19de eeuw gedacht hebben. Dromen? Vandaag 

de dag zijn ze realiteit. Vanuit haar ruimtesatellieten Tom en Jerry scant de NASA complete 

oogsten en gewassen op alle continenten. Met magneettorpedo’s onder helikopters brengt Fugro 

voor hele regio’s de bodem in kaart, waardoor wij virtuele reizen in diepe grondlagen kunnen 

maken. Waar en hoe diep bevindt zich zoet of juist zout water? 

En het blijft niet bij zoeken. Na exploreren komt experimenteren en dan exploiteren.  

Het gebruik van de bodem als productiemiddel. Het opslaan van water na rain harvesting 

voorkomt verdamping van de meest waardevolle materie op aarde: water. Het gebruiken van de 

bodemsamenstelling voor zuivering betekent zelfs: schoon water. Moeder Natuur die  

ondergronds een handje helpt.

Ondergronds bouwen is een tak van sport die voor vele mensen in ons drassige land nog onbekend 

is. Niettemin liggen ook in verstedelijkt Nederland de eerste meters onder het maaiveld vol kabels 

en leidingen, met daaronder tunnels, garages, metrolijnen en koude/warmte-opslag.  

Steeds meer mensen verwarmen hun huizen met energie uit de bodem (o.a. koude/warmte-opslag 

en -wisseling). Nog dieper vinden we kolenlagen, zoutkelders en opslagruimtes voor bijvoorbeeld 

nucleair afval. En daarna stuiten wij richting aardmantel zelfs op thermische energie. 

Al die bodemschatten en ondergrondse activiteiten betekenen intussen een drukte van jewelste. 

Ordening is wenselijk en noodzakelijk. Een mooie taak voor de Rijksoverheid om die chaos 

te ordenen via een Convenant Bodem en een Structuurvisie duurzaam gebruik ondergrond. 

Als discussiebijdrage heeft Vewin de reader ‘De bodem als basis’ uitgebracht. Aan u hierbij de 

uitnodiging mee te lezen, mee te denken en mee te vormen. 

Waan u een nieuwe Jules Verne of – indien toepasselijk – een Alice in Wonderland.
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Water is één van de speerpun-

ten van het nieuwe beleid 

voor ontwikkelingssamen-

werking. In een Kamerbrief van 9 janu-

ari jl. lichtte staatssecretaris Knapen het 

beleid toe, onder de noemer ‘Water voor 

Ontwikkeling’. Op die dag presenteerde 

hij zijn plannen aan de sector in een bij-

eenkomst bij Deltares.

water als basis
De regering onderschrijft de urgentie 

van de mondiale waterproblemen en de 

samenhang met de klimaatproblema-

tiek, en de demografische en economi-

sche ontwikkelingen. Ook het belang 

van schoon en betrouwbaar water voor 

de volksgezondheid, het welzijn en de 

economische ontwikkeling van mensen 

wordt onderkend. ‘Toegang tot veilig 

drinkwater en een leefomgeving vrij 

van ziekten is een basisbehoefte en een 

erkend mensenrecht’, aldus Knapen. 

‘Pas dan kan een mens zich ontwikke-

len en ontplooien, en een bijdrage aan 

de economie van zijn land gaan leveren.’

Kan Nederland-waterland een rol spelen op 

dit dossier in de ontwikkelingslanden?

Knapen: ‘Ontwikkelingssamenwerking 

is natuurlijk maar een deel van de scope 

van de watersector, daar moet men 

zich ook weer niet op blindstaren. Het 

is eerder andersom. Om de versnippe-

ring in ons veld tegen te gaan hebben 

wij, vanuit de wens ontwikkelings-

samenwerking te professionaliseren, 

gekozen voor enkele speerpunten waar 

Nederland echt iets te bieden heeft. Eén 

daarvan is water, in de meest brede zin: 

van stroomgebiedbeheer, via de relatie 

tussen voedselzekerheid en water, tot 

schoon drinkwater en sanitatie.’

enabling environment
‘De komende jaren richten wij ons op 

vier onderwerpen’, aldus de staats-

secretaris, ‘efficiënt waterbeheer, beter 

beheer van stroomgebieden en veilige 

delta’s, toegang tot veilig drinkwater  

en sanitatie, en goed bestuur. We kij-

ken dus niet alleen naar de harde kant  

van water, maar vooral ook naar  

de ‘enabling environment’: capaciteits-

opbouw, gedragsbeïnvloeding, corruptie-

bestrijding, good governance, lokale  

organisatie, enzovoort. Om onze ambi-

ties op deze gebieden gestalte te geven, 

zal het waterbudget stijgen van 156 mil-

joen euro in 2011 naar 254 miljoen in 

2015. Het ministerie van Infrastructuur 

en Milieu wordt nauw betrokken bij de 

uitvoering van ons programma, dat aan-

sluit bij de Topsector Water.’

Er is niet toevallig gekozen voor water 

als één van de speerpunten van beleid. 

Knapen: ‘Er zitten twee kanten aan deze 

keuze. Ten eerste de nijpende mondiale 

problematiek in al haar facetten. En ten 

tweede het feit dat Nederlanders van 

oudsher goed zijn op dit terrein. We 

zien dat de vraag naar Nederlandse ken-

nis sterk toeneemt. Op veel plaatsen in 

de wereld vormen droogte, vervuiling 

en uitputting van watervoorraden een 

steeds groter obstakel voor ontwikke-

ling. Steeds meer landen zien de ernst 

Nieuwe ontwikkelingsbeleid focust op water

‘Kennis en kunde van de  
waterbedrijven is onontbeerlijk’
Ben Knapen (Staatssecretaris Ontwikkelingssamenwerking) gaat de uitgaven voor schoon 
drinkwater, sanitaire voorzieningen, efficiënt watergebruik en veilige delta’s verhogen,  
van 156 naar 254 miljoen euro. Hij roept de watersector op om snel met plannen te komen voor 
de invulling van zijn nieuwe beleid. De overheid zal bij de uitvoering optreden als makelaar die 
partijen bij elkaar brengt. ‘De sector moet nu tonen wat ze kan, als antwoord op de behoeften in 
ontwikkelingslanden.’

Staatssecretaris Knapen tijdens zijn recente werkbezoek aan Benin.
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van deze problemen in en doen voor het 

vinden van oplossingen een beroep op 

onze kennis, onze ervaring.’

Makelaarsfunctie
Op zijn beurt vraagt Knapen de 

Nederlandse watersector de kennis te 

bundelen en om te zetten in oplossin-

gen. Hij biedt daarbij aan als makelaar 

te willen fungeren: ‘De kennis die ont-

wikkelingssamenwerking nodig heeft, 

zit bij de medewerkers van de ngo’s, 

de bedrijven, de kennisinstellingen, en 

niet te vergeten: de studenten. Ik wil 

partnerschappen tussen de Nederlandse 

specialisten en de ontwikkelingslanden 

stimuleren, faciliteren en coördineren. 

We hebben daarvoor ook onze ambassa-

des extra gefaciliteerd, zodat zij voor on-

dersteuning ter plekke kunnen zorgen. 

Het gaat dan niet meteen om geld, maar 

om het leggen van eerste contacten en 

ondersteuning bij onderhandelingen. 

Met als uiteindelijk doel natuurlijk ook 

om private investeringen te stimuleren.’

De belangrijkste uitgangspunten van het 

nieuwe beleid zijn de millenniumdoelen  

en de Global Public Goods. Hierbij kan 

men denken aan grensoverschrijdende 

problemen als klimaat en milieu. De 

nadruk ligt op thema’s en landen waar 

Nederland een duidelijke meerwaarde 

heeft. Want daar draait het volgens de 

staatssecretaris om: ‘Verschil maken, 

juist in het belang van ontwikkelings-

landen. Samengevat betekent dit: 

minder landen, minder thema’s, meer 

focus.’ Om daadwerkelijk vooruitgang 

te boeken, is economische groei nood-

zakelijk. Het beleid is dan ook gericht 

op de stimulering van de private sector 

in ontwikkelingslanden. Bedrijven  

zorgen voor banen en belasting-

inkomsten. Het doel is meer zelfred-

zaamheid voor burgers.

Het thema water past uitstekend in  

dit beleid, aldus Knapen. ‘Het levert 

een bijdrage aan gezondheid, armoede-

bestrijding, economische ontwik-

keling en aan het behalen van de  

millenniumdoelen.’

veilig in de delta
Het waterprogramma zal zich niet 

beperken tot de traditionele gebieden 

drinkwater en sanitatie: ook waterbe-

heer valt eronder. Om mensen veilig te 

laten leven én om hun voedselzekerheid 

en -productie te vergroten op de plekken 

waar ecologie, economische groei en 

natuurgeweld samenkomen: delta’s en 

kustgebieden. Want juist daar heeft de 

Nederlandse watersector verstand van: 

leven en werken in een dichtbevolkte 

en kwetsbare delta.

Bracht het werkbezoek aan Ghana en Benin. 

hem nieuwe inzichten voor zijn beleid?

Knapen: ‘Ik ben gesterkt in de overtui-

ging dat onze keuze om de hulp te con-

centreren op een kleiner aantal landen 

en speerpunten, de juiste is. Daardoor 

weten mensen en instellingen beter 

voor welke onderwerpen men bij ons 

‘Via PPP’s  

meer PriVate  

inVesteringen 

stimuleren’

Watertappunt in Kessounou in Benin. 
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kan aankloppen, en waar het zinvol 

is om te investeren in netwerken. Een 

voorbeeld: in het reisgezelschap begin 

februari in Benin was ook het NWP 

vertegenwoordigd. Ter plekke hebben 

wij geholpen bij het oprichten van een 

platform met hun lokale evenknie om 

de contacten tussen de Nederlandse 

waterwereld en de stakeholders daar 

te faciliteren. Dat bedoelen we dus met 

onze makelaarsfunctie.’

Welke rol ziet u daarbij weggelegd voor de 

Nederlandse drinkwaterbedrijven?

Knapen: ‘Vanuit hun publieke achter-

grond zijn het vooral de drinkwaterbe-

drijven die een actieve rol kunnen spelen 

in ontwikkelingslanden. Behalve speci-

fieke praktijkkennis beschikken zij over 

de juiste instelling, waarbij winst maken 

niet de primaire drijfveer is. Belangrijk 

is dat men eerst zelf het oor te luisteren 

gaat leggen in de landen waar het om 

gaat. Het is cruciaal dat je de situatie ter 

plekke goed kent en doorgrondt. De aan-

geboden oplossingen moeten aansluiten 

op echte, bestaande behoeften. Er moet 

geen aanbod worden gedaan, zonder dat 

er vraag naar bestaat. Een voorbeeld: we 

waren begin januari op bezoek bij het 

waterbedrijf van Ghana. Daar bleek de 

helft van het water ‘te verdwijnen’. Je 

zou dan kunnen denken dat je betere 

leidingen moet aanleggen, of sterkere 

pompen. Maar als je dieper kijkt, ontdek 

je dat er niet wordt bijgehouden hoeveel 

water aan wie wordt geleverd, met als 

gevolg dat er veel te weinig inkomsten 

zijn. Er was niet eens bekend hoeveel 

water er in totaal in het systeem werd 

gebracht. Good governance begint er-

mee dat je dat soort basiszaken goed 

regelt; het gaat immers om een publieke 

taak die transparant moet worden uit-

gevoerd. Juist op dat terrein hebben de 

Nederlandse drinkwaterbedrijven veel 

kennis en ervaring die hard nodig is in 

ontwikkelingslanden.’

Concrete doelen
De Kamerbrief ‘Water voor Ontwikke-

ling’ bevat enkele concreet uitgewerkte 

doelen. Zo wil de staatssecretaris in 

ten minste zeven grote grensover-

schrijdende stroomgebieden, grond-

watersystemen en delta’s bijdragen aan 

grensoverschrijdende bemiddeling en 

gezamenlijk stroomgebiedbeheer. Ook 

is het de bedoeling om in vijf landen 

te helpen bij het opstellen van betere 

regelgeving op het gebied van water. Dat 

het de staatssecretaris ernst is bij deze 

doelen, getuigt zijn belofte bij de presen-

tatie op 9 januari bij Deltares: ‘Op deze 

doelen mag de Tweede Kamer, mag u mij 

in de toekomst afrekenen.’

Hoe kunnen de Topsector Water en ‘Water 

voor Ontwikkeling’ samen een win-win situatie 

opleveren voor alle betrokken partijen?

Knapen: ‘De speerpunten die wij heb-

ben gekozen, zijn ook terug te vinden 

in de topsectoren. Logisch, want als 

je gaat kijken waar Nederland goed in 

is, kom je vanzelf op zaken als water, 

landbouw en voedsel. Mijn portefeuille 

is natuurlijk niet primair bedoeld om 

de topsectoren te stimuleren, maar 

om de ontwikkelingssamenwerking te 

professionaliseren en te optimaliseren. 

Voor ons zijn de topsectoren geen doel, 

maar een middel. Beide onderwerpen 

kunnen namelijk een ijzersterke combi-

natie vormen. Naarmate een topsector 

zich beter organiseert, innoveert, nog 

méér een speerpunt wil zijn, krijgt hij 

ook meer toegevoegde waarde voor de 

ontwikkelingssamenwerkingsprojecten 

die wij willen uitvoeren. Nederland 

heeft wereldwijd een goed imago op het 

gebied van water en governance, dus dat 

gegeven kun je gebruiken.’

‘Het is absoluut een voordeel dat lan-

den op basis van ons imago en de hoge 

kwaliteit van ons aanbod zeggen: ‘Wij 

willen dat de Nederlanders dat doen.’ 

Het mes snijdt dan aan twee kanten. 

Ten eerste wordt het ontwikkelings-

project bediend met de beste kennis en 

ondersteuning, en ten tweede draag je 

bij aan een verdere versterking van de 

kennisontwikkeling in de betrokken 

sector in Nederland. Want Nederlandse 

bedrijven doen bij het oplossen van 

nieuwe problemen in ontwikkelingslan-

den nieuwe kennis op, die hun positie 

verder versterkt. Het is mijn ambitie, 

dat je na afloop kunt zeggen: ‘Dat land 

is er beter van geworden, en wij hebben 

er zoveel van geleerd dat onze topsector 

nog sterker is geworden.’

Knapen sluit af: ‘Kern van de zaak is 

dat internationale samenwerking ook 

in deze tijd van belang is. Sterker nog: 

zij wordt steeds belangrijker. Ik wil nog-

maals benadrukken dat Buitenlandse 

Zaken echt een nieuwe rol speelt. Veel 

sterker dan in het verleden wordt ons 

waterbeleid – net als op andere terrei-

nen van ontwikkelingssamenwerking – 

samen met de sector vormgegeven.’  ■

‘goed luisteren naar behoeften  

in ontwikkelingslanden’

Knapen neemt tijdens bezoek aan lagere school in Goutin deel aan handenwasdemonstratie.
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De brief toont een opvallende 

wending in het beleid. Het 

woord ‘aid’ is vervangen door 

‘trade’. Géén afhankelijkheid meer;  

civil society en wederkerigheid vormen 

de kern. De beleidsvoornemens van 

de staatssecretaris zijn een flinke stap 

voorwaarts. Er worden duidelijke keuzes 

gemaakt en de genoemde thema’s geven 

precies waar het om gaat: efficiënt wa-

tergebruik, stroomgebiedbeheer en toe-

gang tot veilig drinkwater en sanitatie.

De inzet van praktische kennis en brede 

samenwerking spreekt aan, maar het 

moet niet alleen bij deze (papieren) 

aftrap blijven. Het beleid moet daadwer-

kelijk en consistent worden uitgevoerd 

tot tastbare en bestendige resultaten. De 

uitvoering vergt jaren en mag daarom 

niet na twee jaar door een volgend kabi-

net worden teruggedraaid. 

poldermodel met koopmansgeest
Veel ontwikkelingslanden kampen 

met dezelfde problemen rondom 

 waterbeheer: uit hun voegen barstende 

rivieren, stijgende zeeën, verstikkende 

steden. Allemaal zaken waarover ons 

land al leerde tijdens haar eeuwenlange 

gevecht voor veiligheid, droge voeten 

én schoon drinkwater. Wij beschikken 

over bijzondere kennis over water-

beheer, deltabouw en watertechnologie: 

Nederland-Waterland als unique selling 

point.

We moeten dan wel af van de manier 

van denken en werken waarbij ieder 

voor zich gaat, bang om iets met de 

ander te moeten delen. De kracht van 

kennisinstituten, overheid en bedrijven 

moet worden gebundeld tot een polder-

model met koopmansgeest. Dit biedt 

meerwaarde voor zowel Nederland als 

de partners waarmee in het buitenland 

wordt samengewerkt. 

Drinkwaterbedrijven kunnen en willen 

hierin een rol spelen, zoals geregeld in 

de Drinkwaterwet. Nu al delen ze hun 

kennis en ervaring met collega-water-

bedrijven in zogeheten Water Operators 

Partnerships (WOP’s). Dit zijn langdu-

rige partnerschappen voor duurzame 

capaciteitsopbouw op non profit-basis. 

Doel is hogere leveringszekerheid en be-

tere toegang tot schoon drinkwater, ver-

zorgd door zelfredzame waterbedrijven. 

Het instrumentarium van de overheid 

moet mogelijkheden bieden voor inzet 

van Nederlandse drinkwaterkennis via 

publiek-publieke/private partnerschap-

pen. Ook moet aan de partners zeker-

heden worden geboden voor de lange 

termijn: een ppp-faciliteit voor (drink)

water. De PUM-faciliteit is daarop een 

belangrijke aanvulling.

Nieuwe financiële instrumenten
Om de kosten beheersbaar te houden 

moet Ontwikkelingssamenwerking zich 

op meer richten dan vijftien landen en 

acht rivieren. Bilaterale en multilaterale 

donors moeten verenigd gaan opereren. 

Nieuwe financiële en fiscale werkmodel-

len zijn nodig voor de versleuteling van 

de kosten van vandaag, via de opbreng-

sten van de waterketen van morgen.

Verbetering van de watervoorziening 

vraagt ook investeringen in zuiverings-

installaties en infrastructuur. Deze 

middelen zijn alleen op te brengen door 

overheden en multilaterale fondsen, zo-

als de VN, de Wereldbank of de African 

samen werken aan ‘water voor ontwikkeling’

Gezondere mensen door  
schoon drinkwater
Schoon drinkwater zorgt voor gezondere mensen, en daarmee voor meer welzijn en een hogere 
productiviteit, thuis, op het werk en op school. Dat is de visie van Vewin én de kern van de 
Kamerbrief ‘Water voor Ontwikkeling’ waarmee staatssecretaris Ben Knapen zijn nieuwe beleid 
presenteert. Met Nederlandse bedrijven als belangrijke ‘agents for change’: zonder pretenties,  
maar mét ambities om dat schonere water te realiseren. 
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Development Bank. De ORIO-faciliteit is 

voor waterprojecten van groot belang, 

waarbij idealiter aansluiting gemaakt 

wordt met het ppp-instrumentarium. 

Daarnaast moet de instrumenten 

recht doen aan de voorkeurspositie 

van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Samenhang met het bedrijfslevenbeleid 

(Topsectoren) is een aanbeveling. Dit 

geldt ook voor de Nederlandse beste-

dingen aan de multilaterale fondsen. 

Deze fondsen moeten daarnaast beter 

worden gericht en worden gekoppeld 

aan andere bilaterale en multilaterale 

financieringsstromen om versnelling 

van procedures, efficiëntere besteding 

en omvangrijkere projecten tot stand te 

brengen.

Voor afdekking van risico’s van acti-

viteiten in ontwikkelingslanden door 

drinkwaterbedrijven bestaat nu geen 

faciliteit. Dit belemmert activiteiten in 

risicovollere gebieden, juist daar waar 

de drinkwatervoorziening een impuls 

nodig heeft. De overheid moet de taak 

op zich nemen deze risico’s te verzeke-

ren.

Vewin pleitte in het verleden voor ver-

sterking van de rol van de ambassades, 

omdat die cruciaal is voor het signaleren 

van de lokale behoeften en mogelijk-

heden. Lokale watervragen beantwoord 

je immers met lokale wateroplossingen. 

De mensen moeten het zelf doen en 

zelf kunnen blijven doen. Daarbij moet 

gebruikgemaakt worden van bestaande 

lokale structuren en mogelijkheden 

zoals brancheorganisaties, lokale over-

heden en lokale banken. In het nieuwe 

beleid van staatssecretaris Knapen spe-

len de ambassades een onmisbare coör-

dinerende rol bij het tot stand brengen 

van de verbindingen tussen bilaterale 

en multilaterale partijen, middelen en 

programma’s. Wij verwachten dan ook 

dat er uit deze nieuwe vorm van samen 

werken aan water voor ontwikkeling 

mooie projecten en partnerschappen 

zullen groeien.  ■

‘inzet oP schoon water is meest efficiënte 

 manier Voor bereiken ontwikkelingsdoelen’

Esmé Wiegman,  
woordvoerder water, ChristenUnie

Wat is uw reactie op het voorgenomen beleid van 

staatssecretaris Knapen? 

‘Ik ben erg blij dat het kabinet van water een 

speerpunt heeft gemaakt in ontwikkelings-

samenwerking. De aandacht gaat niet enkel 

uit naar toegang tot schoon drinkwater of 

sanitatie, maar naar de hele waterketen. Op 

steeds meer plekken in de wereld vormen 

droogte of juist wateroverlast een probleem. 

Op alle terreinen van water hebben we als 

land ook iets te bieden.’

Wat ziet u als het belang van (drink)water bij ontwikkelingssamenwerking? 

‘Schoon drinkwater vormt de basis voor alles wat je verder maar wilt realise-

ren op ontwikkelingsgebied. Met toegang tot schoon drinkwater voorkom je 

oorlog en ziektes, maak je zwangerschappen en geboortes veiliger, voorkom 

je dat vrouwen en kinderen gevaarlijke tochten moeten ondernemen naar een 

verre waterbron. Water is een voorwaarde voor landbouw en voedselproductie. 

Eigenlijk draait het in de millenniumdoelstellingen allemaal om water.’

‘Enkele jaren geleden ben ik met de organisatie Tear naar Oeganda geweest 

waar samen met lokale kerken drinkwaterprojecten worden gerealiseerd. Ik heb 

gezien hoe de toegang tot schoon drinkwater de levens van mensen heeft veran-

derd. Vrouwen en kinderen hoefden niet meer uren te lopen om drinkwater te 

halen, waardoor kinderen tijd kregen om onderwijs te volgen en vrouwen meer 

op het land konden werken. Vaak lopen ze gevaar om aangerand of verkracht te 

worden tijdens deze ‘watertochten’, met alle gevolgen van dien, zoals ongewenste 

zwangerschappen, verstoting uit de familie en lichamelijke en psychische bescha-

diging. Dit past ook bij de ‘gender-aandacht’ die Nederland steeds weer benadrukt 

in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Meer tijd voor landbouw en voedsel-

productie betekent minder honger en grotere opbrengsten om te verkopen.’

Welke rol kunnen volgens u de Nederlandse drinkwaterbedrijven spelen? 

‘Ik ben groot voorstander van goede samenwerking tussen overheid en bedrijven 

in de watersector om onze Nederlandse kennis in te zetten op plekken waar de 

nood hoog is. Ik hoop dat bedrijven en kennisinstellingen elkaar snel weten te vin-

den en met elkaar zullen optrekken in de uitvoering van het beleid. Onderlinge 

concurrentie enkel gericht op het binnenhalen van geld voor eigen stokpaardjes, 

daarvan mag geen sprake zijn. Ik vind het belangrijk dat er niet alleen aandacht is 

voor projecten van de grote gevestigde bedrijven, maar dat ook kleine specialisten 

een plek kunnen krijgen in de voorgestelde allianties. Gelukkig hoeven we niet 

bij nul te beginnen. In de afgelopen jaren is al veel gebeurd waarop voortgebouwd 

kan worden. Overigens begreep ik dat ‘de 1% van drinkwaterbedrijven’ nog niet 

volledig wordt ingezet. Ik hoop dat dat komende jaren wel gebeurt en dat drink-

waterbedrijven volop zullen deelnemen aan de publiek-private partnerschappen.’

Voor standpunten zie 
de QR of  
www.vewin.nl/.....
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Water is het meest bepalende 

element van de Nederlandse 

identiteit. De grote vanzelf-

sprekendheid waarmee de Nederlanders 

omgaan met water en hun laaggelegen 

land, is voor de rest van de wereld een 

bron van verbazing, aldus de makers 

van de tentoonstelling.

Dijken en deltawerken vormen de 

broodnodige bescherming tegen het 

onstuimige water. Maar de tijd van al-

leen vechten tegen het water is voorbij. 

De tentoonstelling en het boek geven 

duidelijk aan hoe veiligheid en overstro-

mingsbeheer steeds meer plaatsmaken 

voor behoud en in harmonie samenle-

ven met het water. 

Publiek, planners en beleidsmakers 

worden uitgenodigd opnieuw te kij-

ken naar de wijze waarop het water 

en het landschap verbeeld zijn in de 

kunst. En inspiratie op te doen voor 

het beheer, behoud en de verande-

rende invulling van het Nederlandse 

waterlandschap. 

Het project ‘Zoet & Zout’ gaat aan de 

hand van vijf thema’s – strijd, verbond, 

gewin, vermaak en mythe – dieper in op 

verschillende aspecten van onze relatie 

met het water. 

oude meesters, foto en video
In totaal zijn er 120 kunstwerken te zien, 

die de verbondenheid van Nederlanders 

met het water laten zien. Daarvan zijn 

er zeventien afkomstig uit de kunstcol-

lectie van het rijk. Het gaat onder meer 

om werken van Jan van Goyen, Charles 

Leickert, Hendrik Willem Mesdag, 

Willem Witsen, Eduard Fernhout en 

Ferdinand Erfmann. 

De historische stukken worden afgewis-

seld met werken van moderne kunste-

naars zoals Theo van Doesburg en Edgar 

Fernhout, en hedendaagse kunstenaars 

zoals Marijke van Warmerdam en 

Daniëlle Kwaaitaal. 

Naast schilderijen zijn foto’s te zien van 

onder meer Han Singels. Ook toont de 

Kunsthal videobeelden van bepalende 

gebeurtenissen die iets met water te ma-

ken hebben, zoals de watersnoodramp 

van 1953 en de aanleg van de Afsluitdijk. 

De kunstwerken geven ‘inzicht in de 

rol die kunst speelt bij de beeldvorming 

over water’, aldus de Kunsthal. Speciaal 

voor dit project zijn (online) lespakketten 

voor scholieren ontwikkeld, waaraan 

Evides en Vitens een bijdrage hebben ge-

leverd. Verder is tijdens de expositie aan-

dacht voor de stichting Water for Life, 

waarmee beide waterbedrijven  samen 

met hun klanten drinkwatervoorzienin-

gen realiseren in ontwikkelingslanden. 

Ook is er een ‘Pimp je flesje’-actie: kinde-

ren kunnen waterflesjes (geleverd door 

Evides) versieren, voordat ze ze gaan vul-

len en (her)gebruiken.

Boek
Het bij de tentoonstelling behorende 

boek van journaliste Tracy Metz, ‘Zoet 

& Zout, water en de Nederlanders’, be-

schrijft hoe we in Nederland zoeken 

naar nieuwe wegen om met het water 

te leven en hoe het Nederlandse land-

schap daardoor verandert. Het boek 

gaat uitgebreid in op de hedendaagse 

ontwikkelingen in Nederland op het 

gebied van water en de internationale 

positie en relevantie daarvan. Evides 

werkte mee aan een onderdeel over de 

gevolgen van verzilting voor de drink-

watervoorziening.

De tentoonstelling duurt van 14 februari 

tot en met 10 juni.  ■

Band van Nederlanders en water nader belicht

‘Niet meer vechten tegen, maar 
leven mét het water’

Prins Willem-Alexander heeft 
maandag 13 februari jl. in 
de Kunsthal in Rotterdam de 
tentoonstelling Zoet & Zout 
geopend. Deze tentoonstelling 
en het bijbehorende boek, die 
de relatie van de Nederlanders 
met water laten zien, zijn mede 
mogelijk gemaakt door de 
steun van enkele drinkwater-
bedrijven.
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De Nota Duurzame Gewas-

bescherming stelt voor 2010 

een reductie van het aantal 

drinkwaterknelpunten met 95% ten op-

zichte van 1998. Bij de tussenevaluatie 

in 2005 bleek de reductie slechts 18%. 

Het Planbureau voor de Leefomgeving 

voert momenteel een evaluatie uit van 

deze nota, waarvan de resultaten begin 

2012 bekend zullen zijn.

Nationaal actieplan gewasbescherming
Het aantal normoverschrijdingen neemt 

af, maar er zijn nog steeds knelpunten. 

Gesprekspartner van Vewin op dit dos-

sier is Nefyto, de Nederlandse belan-

genorganisatie van producenten van 

gewasbeschermingsmiddelen. Maritza 

van Assen, directeur van Nefyto, ziet 

lichtpuntjes, maar erkent ook dat een 

probleem resteert: ‘We zien – ook in 

RIVM-rapporten – dat er bij inname-

punten steeds minder en lagere norm-

overschrijdingen optreden. Maar het 

is duidelijk dat de doelen van de Nota 

Duurzame Gewasbescherming niet 

worden gehaald. Nefyto vindt dat de 

problemen met gewasbescherming nu 

de wereld uit moeten. Het Nationaal 

Actieplan moet hieraan invulling  

geven.’ 

De EU-richtlijn Duurzaam Gebruik 

Pesticiden eist van lidstaten dat ze in 

2013 een vijfjarig Nationaal Actieplan 

hebben opgesteld. De ministeries van 

EL&I en I&M willen dit plan gebruiken 

als onderdeel voor de volgende Nota 

Duurzame Gewasbescherming. Wat ver-

wacht Nefyto van het Nationaal Actieplan? 

Nefyto-voorzitter Carlos Nijenhuis: ‘We 

kunnen nog een flink aantal stappen 

nemen om de doelen te bereiken. Deels 

door nieuwe technieken, deels door 

nauwkeuriger om te gaan met bestaan-

de middelen. Dat is ook de aanleiding 

voor een project van Vewin, de Unie van 

Waterschappen (UvW), LTO en Nefyto 

dat zich richt op borging en versprei-

ding van bestaande kennis en technie-

ken. Daarbij zoeken wij altijd naar een 

evenwicht tussen ecologie en economie.’

Van Assen: ‘We zullen in ieder geval 

moeten voldoen aan de eisen van de 

Europese richtlijn: het verminderen 

van de negatieve gevolgen van gewas-

bescherming en het zoeken naar duur-

zame alternatieven. Daarnaast gaat het 

erom dat de maatregelen de concurren-

tiekracht van de Nederlandse land- en 

tuinbouw niet aantasten.’

Wat verstaat Nefyto eigenlijk onder ‘duur-

zame gewasbescherming’?

Nijenhuis: ‘Duurzaamheid in gewas-

bescherming is een geïntegreerd onder-

deel van de totale teelt. Het gaat ook om 

mineralen, teeltsystemen, zaai- of plant-

momenten, mechanische behandelin-

gen. Daarin is duurzaamheid voor ons 

dat je met beperkte inzet van chemie 

probeert het gewas optimaal te laten 

groeien, voor een zo gezond en groot 

mogelijke productie. Je kijkt eigenlijk 

steeds naar het totaal en besluit dan 

welke mix nodig is voor het beste resul-

taat, zowel economisch als ecologisch.’

samen werken aan product stewardship

‘Problemen gewasbescherming 
moeten nu de wereld uit’
De doelstellingen van de Nota Duurzame Gewasbescherming zijn nog niet behaald, terwijl de 
werkingsperiode van de nota is afgelopen. Vewin, UvW, LTO Nederland en Nefyto zijn daarom  
een project begonnen om samen te werken aan het terugdringen van het aantal knelpunten.  
Nefyto-directeur Maritza van Assen en voorzitter Carlos Nijenhuis over deze samenwerking,  
het Nationaal Actieplan en hun visie op duurzame gewasbescherming.

Maritza van Assen en Carlos Nijenhuis: ‘In ieder geval voldoen aan de Europese richtlijn.’
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alternatieven
Van Assen: ‘Bij die gehele productieketen 

moet een boer voldoen aan maatschap-

pelijke en wettelijke randvoorwaarden 

op het gebied van voedselveiligheid, 

arbo en milieu. Chemie is maar één 

onderdeel van gewasbescherming. Er 

zijn ook mechanische en biologische 

technieken: onkruid kun je wieden of 

wegbranden. Bepaalde insecten kun je 

bestrijden met andere ‘beestjes’.’

Wat doet Nefyto op het gebied van verduur-

zaming?

Nijenhuis: ‘Vooropgesteld: ook fabrikan-

ten en de Nederlandse distributeurs zijn 

onderdeel van het complete systeem. 

Dus wij zien de zorgen van Vewin en 

willen onze bijdrage leveren aan de 

oplossing daarvan. Onze sector is zeer 

innovatief en vraaggestuurd ingesteld. 

We doen er alles aan om te zorgen  

dat gewasbeschermingsmiddelen op de 

juiste plek terechtkomen: op of bij de 

plant en niet in de sloot. Er wordt volop 

ontwikkeld aan precisielandbouw, het 

voorkomen van drift door speciale spuit-

doppen, enzovoort. Ook kijken we naar 

mogelijkheden om de bescherming aan 

te brengen op zaden, zodat er later niet 

hoeft te worden gespoten. En daarnaast 

besteden we aandacht aan het ‘opvoe-

den’ en voorlichten van de gebruikers, 

onder de noemer ‘Product Stewardship’.’

eCpa-plan: ‘time to Change’
De Europese koepelorganisatie van 

de gewasbeschermingsindustrie ECPA 

heeft het initiatief ‘Time tot Change’ 

gelanceerd. Hierin wordt nadruk gelegd 

op een aantal speerpunten, waaronder 

water. Hoe ziet Nefyto dit onderwerp in de 

praktijk van de Nederlandse landbouw? 

Van Assen: ‘De industrie wil graag in dis-

cussie met stakeholders over de actuele 

dossiers. De bijdrage van gewasbescher-

ming aan voldoende, veilig voedsel met 

respect voor het milieu, is wat ons be-

treft onderbelicht. ECPA vraagt aandacht 

voor vier belangrijke onderwerpen: 

voedsel, gezondheid, water en biodiversi-

teit. Op het gebied van water pleiten we 

in Europa bijvoorbeeld voor brede buffer-

stroken om ‘run-off’ te beperken.’

Dus Nefyto is voorstander van bufferstroken?

Nijenhuis: ‘In principe wel, maar in 

Nederland ligt het weer net even anders.

Run-off komt hier nauwelijks voor en 

ook drift is beperkt door de geavanceer-

de spuittechnieken. Mede omdat ruimte 

in Nederland schaarser is dan in andere 

landen, vinden wij dat bufferstroken 

hier een stuk smaller kunnen worden 

uitgevoerd en technische oplossingen 

moeten worden benut. Ook willen wij 

graag robuuste en heldere gebruiksvoor-

schriften op etiketten.’

Maatwerk in Nederland
Van Assen: ‘Je ziet bij gewasbescher-

ming wel vaker dat de verschillen per 

land zó groot zijn, dat het niet logisch 

is om uniforme regels voor heel Europa 

vast te stellen. Wij pleiten voor maat-

werk en per geval samen met de andere 

stakeholders de beste aanpak bekijken. 

Op die manier bereiken we evenwich-

tige oplossingen die voor alle partijen 

werkbaar zijn. Samen met LTO, UvW en 

Vewin willen wij zo concreet mogelijke 

maatregelen opnemen in het Nationaal 

Actieplan Gewasbescherming, die 

ervoor gaan zorgen dat de bestaande 

problemen met gewasbescherming zo 

spoedig mogelijk de wereld uit zijn.’  ■

vewin-standpunt 
Uit oogpunt van volksgezondheid 

mogen de normen voor gewasbescher-

mingsmiddelen in drinkwaterbron-

nen niet worden overschreden. De 

doelstellingen van de Kaderrichtlijn 

Water (KRW) moeten altijd voorop-

staan. Zowel in de Drinkwaterwet als 

in het Besluit kwaliteitseisen en mo-

nitoring water is de norm voor gewas-

beschermingsmiddelen in oppervlak-

tewater en grondwater 0,1 µg/liter. 

Nog steeds worden overschrijdingen 

gemeten in het grond- en oppervlak-

tewater die te hoog zijn, bijvoorbeeld 

van glyfosaat, mecoprop en isopro-

turon. Het is dan ook essentieel dat 

het Ctgb bij de toelatingsbeoordeling 

toetst op de gevolgen voor drinkwa-

terbronnen. De overheid en industrie 

moeten maatregelen nemen die het 

risico van gebruik van gewasbescher-

mingsmiddelen minimaliseren in 

waterlichamen die bestemd zijn voor 

de productie van drinkwater.

Nederland heeft specifieke kenmer-

ken, op basis waarvan een middel dat 

in een andere lidstaat is toegelaten, 

niet per definitie ook toegelaten kan 

worden in ons land. Lidstaten moeten 

de mogelijkheid hebben om op basis 

van waterhuishouding, bodemgesteld-

heid, milieu en volksgezondheid de 

toelating van een gewasbeschermings-

middel te verbieden, dan wel aanvul-

lende eisen te stellen aan het gebruik.

De maatregelen in het Nationaal 

Actieplan moeten bijdragen aan de 

doelen van de KRW: aantoonbaar 

terugdringen van normoverschrij-

dingen van gewasbeschermingsmid-

delen, bijv. door teeltvrije zones. De 

ambitie moet zijn: geen normover-

schrijdingen meer, conform de eisen 

van de KRW.
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werkgelegenheid
Na een lange periode van dalende werk-

gelegenheid neemt sinds 2007 het aantal 

mensen dat werkt in de drinkwatersec-

tor weer toe. In 2007 werd het laagste 

punt bereikt met bijna 4.900 fte’s. In 2010 

waren dat er 5.228. Een toename met 

bijna 7%. Ook in de nabije toekomst zal 

er vraag zijn naar geschoold personeel.

investeringen 
In 2010 investeerden de tien drink-

waterbedrijven samen 458 miljoen euro. 

In 2009 was dat 390 miljoen. Van de 

investeringen in 2010 werd 247 miljoen 

geïnvesteerd in de uitbreiding en vervan-

ging van het leidingennet. De totale leng-

te van alle waterleidingen in Nederland 

bedraagt eind 2010 117.585 kilometer. 

Dat is bijna drie keer de aarde rond. Het 

aantal aansluitingen groeide naar 7,7 

miljoen. In 2010 werd 165 miljoen euro 

geïnvesteerd in de waterzuivering, onder 

andere in innovatieve technieken en  

23 miljoen in informatie- en communica-

tietechnologie.
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miljoen  ONTWIKKELING INVESTERINGEN  

De watercyclus van bron tot kraan

Drinkwaterstatistieken 2012
Vewin heeft de editie 2012 uitgebracht in de reeks Drinkwaterstatistieken, de watercyclus van 
bron tot kraan. Op 16 februari nam staatssecretaris Weekers van Financiën het eerste exemplaar 
in ontvangst. Met de Drinkwaterstatistieken 2012 draagt Vewin bij aan een transparante 
informatievoorziening over de drinkwaterbedrijven. De sector heeft zich de afgelopen jaren tegen de 
economische trend in ontwikkeld. De cijfers tonen: méér banen, hogere investeringen, lagere reële 
prijzen en een dalend hoofdelijk watergebruik. 

In tijdreeksen wordt de sectorontwik-

keling over de periode 1990-2010 weer-

gegeven. De gegevens van 2010 worden 

gespecificeerd per drinkwaterbedrijf. 

De figuren en tabellen uit het rapport 

zijn aangevuld met de meest recente 

gegevens. De opzet van het rapport is 

gelijk aan de editie van 2008. 

ONTWiKKeLiNG SeCTOR 1990 2000 2005 2010

aantal waterbedrijven 52 24 16 10

aantal aansluitingen (x 1.000) 1) 5.674 7.042 7.349 7.701

drinkwaterproductie (miljoen m3) 1.227 1.183 1.137 1.136

drinkwaterlevering (miljoen m3) 2) 1.167 1.127 1.087 1.090

drinkwateromzet (miljoen €) 2) 743 1.418 1.446 1.442

netlengte (x 1.000 km) 93 108 113 118

aantal werknemers (fte) 8.422 6.803 4.991 5.228

investeringen (miljoen €) 263 419 459 458

belastingen op water (miljoen €) 3) . 350 375 404

1) Vanaf 2000 administratieve aansluitingen (verbruiksadressen), daarvoor technische aansluitingen.

2) Levering aan eindafnemers. Omzet bestaat uit vergoedingen voor het variabele tarief, het vastrecht en/of de vergoeding 
voor beschikbaar gestelde capaciteit. exclusief Belasting op Leidingwater en BTW.

3) Grondwaterbelasting, provinciale grondwaterheffingen, precario, Belasting op Leidingwater en BTW.

Voor de volledige statistiek: 
www.vewin.nl/publicaties
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1)   Bemeterde woningen. exclusief Belasting op Leidingwater (€ 0,161/m3 over eerste 300 m3) en BTW (6%), inclusief grondwaterbelasting (2011) en provinciale grondwaterheffing.

2)  Vastrecht en/of capaciteitstarief voor huishoudelijke aansluitingen; inclusief eventuele meterhuur en toeslag openbare brandblusvoorziening.

3)  De totaalprijs per m3 voor een gemiddeld gezin van 2,20 personen (CBS, 2011) en een gemiddeld gebruik per persoon van 43,8 m3 per jaar (TNS NiPO/Vewin, 2011).  

Berekening: (vastrecht + 2,20 x 43,8 x variabel tarief ) / (2,20 x 43,8).

4)  Tarieven kunnen nog wijzigen a.g.v. afschaffing grondwaterbelasing per 1 januari 2012. Aandeelhouders nemen besluit over teruggave belasting in de zomer van 2012.

Drinkwaterprijs
De drinkwaterprijs is de laatste jaren 

nagenoeg gelijk gebleven en bedraagt 

in 2010 1,53 euro (inclusief belastingen) 

voor 1 m3 drinkwater (1.000 liter). Reëel 

gezien, dat wil zeggen: gecorrigeerd 

voor inflatie, is sprake van een prijs-

daling van ruim 12% ten opzichte van de 

prijs in het jaar 2000.

jaarlijkse kosten
Een gemiddeld huishouden betaalt 

voor drinkwater ongeveer 175 euro per 

jaar. Per 1 januari 2012 is de belasting 

op grondwater afgeschaft. Dit werkt 

door in de tarieven van de bedrijven 

die met name grondwater gebruiken 

als bron voor het drinkwater. Dit leidt 

gemiddeld tot een prijsdaling van bijna 

9%, ofwel een voordeel van circa 15 

euro per jaar voor een gemiddeld huis-

houden.

De prijs in de tabel rechtsboven op 

deze pagina is vastgesteld op basis 

van omzet en afzetgegevens van de 

waterbedrijven over 2010. Aanvullend 

kunnen voor 2011 en 2012 prijscijfers 

worden berekend op basis van de 

Beeld waterketen en bronnen
Naast cijfers over drinkwater geeft 

Drinkwaterstatistieken 2012 een 

statistisch beeld van de waterketen 

en de toestand en kwaliteit van 

bronnen, bodem en natuur. Hierbij is 

gebruikgemaakt van reeds bestaande 

gegevens van onder andere het CBS, de 

Unie van Waterschappen, de Stichting 

RIONED en diverse ministeries. Tevens 

plaatst deze publicatie de watersector in 

internationaal perspectief, op basis van 

gegevens van EUREAU en IWA.  ■

TARieVeN DRiNKWATeR HUiSHOUDeNS 2011 - 2012 1)

2011 2012 MUTATie

vast bedrag 2) variabel tarief totaal per m3 3) vast bedrag 2) variabel tarief totaal per m3 3) 2012 tov 2011

euro/jaar euro/m3 euro/m3 euro/jaar euro/m3 euro/m3

Waterbedrijf 
Groningen 4) 34,80 0,90 1,26 36,10 0,90 1,27 1,1%

Waterleiding-
maatschappij 
 Drenthe 52,00 0,75 1,29 52,00 0,55 1,09 -15,5%

Vitens 25,00 1,06 1,31 30,00 0,81 1,12 -14,7%

PWN Waterleiding-
bedrijf Noord-
Holland 47,83 1,24 1,73 51,95 1,22 1,76 1,4%

Waternet 42,15 1,26 1,70 42,15 1,26 1,70 0,0%

Dunea 58,08 1,09 1,69 58,08 1,06 1,66 -1,8%

Oasen 76,18 1,03 1,81 77,52 0,84 1,64 -9,6%

evides Drinkwater 59,76 0,95 1,57 59,76 0,91 1,53 -2,4%

Brabant Water 66,96 0,67 1,36 68,76 0,45 1,16 -14,6%

WML 67,20 1,02 1,72 83,27 0,74 1,60 -6,8%

nieuwe tariefregelingen van de bedrij-

ven. Hieruit blijkt dat de tarieven voor 

drinkwater aan huishoudens, na een 

lichte stijging in 2011 (+1,0%), in 2012 

fors dalen (-7,4%). 

De belangrijkste reden voor deze 

daling is de afschaffing van de be-

lasting op grondwater per 1 janu-

ari 2012. Bij bedrijven die vooral 

grondwater gebruiken als bron voor  

het drinkwater, loopt de tariefdaling  

op tot circa 15%. 

Staatssecretaris Weekers van Financiën neemt het eerste exemplaar in ontvangst.
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innovatie hoeft niet in de techniek te zitten

Waterketen in Groningen  
is in beweging
Na het sluiten van het Bestuursakkoord Water in 2011 zijn waterketenpartners overal in het land hard 
aan de slag gegaan om te zoeken naar mogelijkheden voor nauwere samenwerking. in Groningen is 
men al ruim zes jaar eerder begonnen met nadenken over dit onderwerp. Met als tastbaar resultaat 
dat her en der de eerste waterkettinkjes zijn gevormd. Maar hoe smeed je dat nu tot één stevige 
keten? Drie betrokken bestuurders – Arike Tomson (Waterschap Noorderzijlvest), Jan Bessembinders 
(Gemeente Stadskanaal) en Harmen Hoogeveen (Waterbedrijf Groningen) – over het belang van 
elkaar leren kennen en het delen van gezamenlijke successen.

De partijen in de waterketen 

hebben enige tijd gekregen om 

de samenwerking zelf vorm te 

geven. Ondertussen bereidt Den Haag 

meer dwingende wetgeving voor, als stok 

achter de deur. ‘Maar die is in Groningen 

volgens mij niet nodig’, aldus Harmen 

Hoogeveen, directeur van Waterbedrijf 

Groningen (WBG). ‘We zien hier in het 

noorden dat dit proces langs de weg der 

geleidelijkheid goed op gang komt.’ Zijn 

partners in dit gesprek, Arike Tomson 

(secretaris-directeur van waterschap 

Noorderzijlvest) en Jan Bessembinders 

(voorzitter van het portefeuillehouders-

overleg Milieu van de Vereniging van 

Groninger Gemeenten en wethouder 

van Stadskanaal) beamen dit. 

rioNoord
Hoogeveen legt uit: ‘Zo’n zes jaar geleden 

begon in de Raad van Commissarissen en 

Aandeelhoudersvergadering van WBG 

de discussie over de samenwerking in 

de waterketen. Van onze aandelen is 90% 

in handen van de Groningse gemeenten, 

dus als daar wordt gezegd: ‘Ga maar 

eens kijken wat je kunt doen’, dan heb je 

best wat draagvlak. We hebben toen een 

aparte rechtsvorm opgericht, RioNoord. 

Doel: samenwerking zoeken met de drie 

partijen in de waterketen. In 2006 zijn 

de twee waterschappen in ons verzor-

‘de sense of urgency  

neemt toe’
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gingsgebied, Noorderzijlvest en Hunze 

en Aa’s, toegetreden tot RioNoord. Vanaf 

dat moment zijn we gezamenlijk op 

pad gegaan, langs alle gemeenten. We 

hebben veel gepraat, talloze presenta-

ties gegeven aan colleges en gemeente-

raden en excursies georganiseerd. Dit 

heeft in september 2007 geleid tot een 

intentieverklaring van zes gemeenten: 

Reiderland, Scheemda en Winschoten 

(later gefuseerd tot Oldambt), Pekela, 

Veendam en Menterwolde.’

‘Die intentieverklaring bevatte een ver-

wachting voor 10% kostenbesparingen, 

plus enkele andere mogelijke winstpun-

ten: continuïteit van bedrijfsvoering, 

kennisborging, milieuvoordelen, enzo-

voort. Uitgangspunt bij de uitwerking 

was en is: de gemeente houdt de regie. 

We hebben vervolgens een cafetaria-

model ontwikkeld, waaruit gemeenten 

kunnen kiezen. Je moet dan denken aan 

modules als ‘planvorming’, ‘onderzoek’, 

‘inspectie’ of ‘dagelijks onderhoud’.

Tomson: ‘De DAL-gemeenten (Delfzijl, 

Appingedam en Loppersum) zijn als 

eerste een samenwerking aangegaan 

met RioNoord. Halverwege 2011 startte 

hier een pilot. Bovendien had eerder 

dat jaar het waterschap Noorderzijlvest 

al besloten om ook het onderhoud van 

1.200 IBA’s (Individuele Behandeling 

Afvalwater-installaties) bij RioNoord on-

der te brengen. Na een half jaar zijn op 

ambtelijk en bestuurlijk niveau de eer-

ste evaluaties uitgevoerd en die waren 

positief. Natuurlijk is deze samenwer-

king nog niet hetzelfde als een hele wa-

terketen, maar zo is het wel begonnen.’

Breder trekken
Ondertussen kwamen VNG, Vewin, 

UvW en het rijk in het Nationaal 

Bestuursakkoord Water overeen dat wa-

terbedrijven, gemeenten en waterschap-

pen moeten samenwerken in de water-

keten om zo vele miljoenen te besparen. 

Bessembinders: ‘Eind 2010 ontstond bin-

nen de VGG (Vereniging van Groninger 

Gemeenten) een initiatief vanuit het 

 portefeuillehoudersoverleg Milieu om de 

bestaande Stuurgroep Water te verbre-

den. Zo kwam de Stuurgroep Waterketen 

tot stand, waarin alle 23 Groningse en 

zeven Drentse gemeenten, de twee be-

trokken waterschappen én twee drink-

waterbedrijven met elkaar overleggen. 

In totaal zitten we dus met 34 partijen 

om tafel, en dat bepaalt ook mede de 

 dynamiek van de ontwikkelingen.’

Tomson: ‘Wat heel goed was, is dat de 

VGG de waterambassadeur voor de kar 

van de waterketen heeft gezet. Hij on-

dersteunt de stuurgroep richting alle 

deelnemende partijen. In december 

2010 was er een startbijeenkomst om 

met alle bestuurders te praten over een 

gemeenschappelijke aanpak. Er wordt in 

politiek Nederland veel geroepen over 

samenwerking en meer efficiëntie, maar 

je moet eerst in de praktijk bepalen hoe 

je dat gaat doen. Het algemene gevoel bij 

veel deelnemende gemeenten was aan-

vankelijk: ‘Eerst zien, dan geloven’.’

Quick wins
Bessembinders vervolgt: ‘Het leek de 

stuurgroep daarom verstandig om eerst 

aan te tonen dat de samenwerking echt 

voordelen biedt. We zijn verschillende 

onderzoeken begonnen, onder andere 

om mogelijke quick wins boven water 

te krijgen. Dit voorjaar komen de resul-

taten van de onderzoeken op tafel. De 

voorlopige uitkomsten geven aan dat we 

waarschijnlijk zo’n 13% kunnen bespa-

ren, dus dat is best stevig.’

Hoogeveen vult aan: ‘En dat is dan nog 

alleen maar de kostenkant. De baten-

zijde is eigenlijk nog belangrijker.’ ‘Dat 

klopt’, beaamt Tomson: ‘Zaken als conti-

nuïteit van kennis en ervaring, kwaliteit 

van dienstverlening en kennisborging 

spelen een belangrijke rol, zeker bij de 

gemeenten.’

Kwetsbaarheid
Bessembinders: ‘De waterschappen en 

de drinkwaterbedrijven zijn stevige 

organisaties die voldoende capaciteit 

hebben om hun dienstverlening op peil 

te houden en hun mensen een baan met 

perspectief te bieden. Maar bij de kleine-

re gemeenten is de kwetsbaarheid op het 

gebied van kennis, mankracht en loop-

baan inderdaad wat groter, dat wordt nu 

wel onderkend. Dus één van de doelen 

van ketenintegratie is dus ook het ver-

minderen van die kwetsbaarheid.’

‘nu Van al die waterkettinkjes  

een waterketen smeden’

Arike Tomson (Waterschap Noorderzijlvest).
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gemeenschappelijke visie
Tomson: ‘Hoe je dat vervolgens organi-

seert, is nog de vraag. We houden alle 

mogelijkheden open: een netwerk, een 

virtuele organisatie, noem maar op. Het 

inrichtingsprincipe is ‘vorm volgt func-

tie’. Je moet rekening houden met alle 

gevoeligheden bij het zoeken naar de 

juiste organisatievorm. Wij vinden het 

belangrijk dat er eerst een gemeenschap-

pelijke visie is met een gedeeld doel. We 

verwachten dat we die basis na de pre-

sentatie van het feitenonderzoek gevon-

den zullen hebben. Daarna kunnen en 

moeten we de volgende stappen nemen.’

onbekend maakt onbemind
Tomson: ‘Je moet goed nadenken over 

hoe je verschillende overheidslagen ver-

bindt. Twee waterschappen of drinkwa-

terbedrijven vinden elkaar vrij gemak-

kelijk, zeker in de uitvoering. Maar als je 

ook formeel met zoveel andere partners 

moet gaan samenwerken, geeft dat toch 

enige spanning. Mensen zijn bang om de 

regie kwijt te raken, of de zeggenschap 

over hun budget. We merken dat er veel 

interesse is en zelfs de wens om samen te 

werken. Maar er zijn ook barrières, zowel 

rationeel als emotioneel. Daarbij geldt 

duidelijk: ‘Onbekend maakt onbemind’. 

Vandaar die grote nadruk op elkaar le-

ren kennen. Door dat geleidelijk te doen, 

de tijd te nemen om elkaars belangen te 

doorgronden en vooral aandacht te ge-

ven aan gezamenlijke successen, bereik 

je het beste resultaat.’

Hoogeveen: ‘Een mooi voorbeeld daarvan 

was de samenwerkingsovereenkomst die 

RioNoord sloot met de DAL-gemeenten. 

Daar kunnen we concreet laten zien wat 

de voordelen van samenwerking voor 

alle deelnemers zijn en wat iedereen 

waard kan zijn voor elkaar.’

Bessembinders: ‘Er zijn grote verschil-

len tussen hoe de gemeenten hun riool-

beheer hebben geregeld, en hoe politiek 

belangrijk ze het onderwerp vinden. De 

bedoeling is dat we die verschillende 

zienswijzen en manieren van aanpak 

langzamerhand parallel en synchroon 

gaan krijgen. Wij zien het onderlinge 

vertrouwen toenemen en verwachten 

dat we over een paar maanden de no-

dige stappen kunnen maken.’

Niets doen is geen optie
‘De sense of urgency neemt wel toe’, al-

dus Tomson. ‘De waterschappen hebben 

van Den Haag te horen gekregen dat de 

lasten niet onevenredig mogen stijgen, 

terwijl we er wel extra taken bij heb-

ben gekregen. Voor ons gaat de tijd om 

compenserende kostenbesparingen in 

de waterketen te realiseren dus dringen. 

Niets doen is geen optie.’

innovatie anders
‘Je hoeft niet meteen op alle terreinen op 

dezelfde manier samen te werken’, aldus 

Bessembinders. ‘Juist in het vinden van 

de goede vorm kun je zeer innovatief 

zijn. Er zal meer vanuit de burger moe-

ten worden geredeneerd. Elke euro die 

wij gezamenlijk in de waterketen bespa-

ren, betekent direct voordeel voor onze 

burgers.’ Tomson reageert: ‘Daar ligt vol-

gens mij ook een mooie taak voor de in-

novatie die het Bestuursakkoord Water 

benoemt als drijvende kracht achter be-

sparingen. Dat hoeft niet altijd technolo-

gische innovatie te zijn, maar kan juist 

ook een slimme manier van organiseren 

zijn. Wat wij doen, gaan denken vanuit 

de eindgebruiker en daar je organisatie 

op inrichten, dat is ook innovatie. En ge-

dragen samenwerking is veel essentiëler 

voor het slagen van ketenintegratie dan 

technologie.’

parallelle belangen
Hoogeveen beaamt dat: ‘Ons motto: re-

deneer vanuit de klant, ontwikkel een 

goede propositie, en dan zoeken we er 

daarna wel de bijpassende vorm bij. Veel 

van die nieuwe technologieën passen 

we in een of andere vorm al toe. Als je 

elkaar daarbij kunt vinden, creëer je 

win-winsituaties waarbij alle partijen 

welvaren. Dan ontstaan verbanden en 

gaan belangen parallel lopen.’

Tomson: ‘Voorbeelden daarvan zijn er te 

over: een waterfabriek die het effluent 

van een rioolwaterzuiveringsinstallatie 

gebruikt voor industriewater, woningen 

verwarmen met rioolwarmte, decen-

trale sanitatie en energieopwekking. 

Het barst in Groningen van de kansen: 

er is ruimte, economische kracht, korte 

lijnen en een actieve ‘nait soez’n’-men-

taliteit.’

praktijkvoorbeelden
Hoogeveen: ‘Er ontstaan in de praktijk al 

tal van kleine waterketens: in RioNoord, 

tussen het waterschap en ons industrie-

waterbedrijf North Water, op het gebied 

van telemetrie en asset management. 

Ons laboratoriumonderzoek brengen we 

gezamenlijk onder bij Wetsus. Met de 

gemeente Eemsmond zijn we in gesprek 

om hen de eerstelijnszorg voor lekkage 

te laten uitvoeren. En zo kan ik nog wel 

even doorgaan. Allemaal voorbeelden 

van successen. Het wordt nu zaak van 

al die waterkettinkjes een echte water-

keten te smeden.’

Bessembinders: ‘Wij merken dat ook in 

de stuurgroep: waar mensen elkaar ont-

moeten, ontstaat enthousiasme. En dan 

komt er energie vrij. Als je elkaar maar 

met open vizier tegemoet treedt en alle 

mogelijkheden wilt bekijken.’

watersymfonie
Tomson beaamt dat: ‘Als je dingen 

loslaat, kan er veel. Voorwaarden 

zijn dat er een gezamenlijke richting 

gaat komen en meer cadans in de 

activiteiten, zodat de energie toeneemt. 

Partijen zijn begonnen met bewegen, 

de passie is er. Nu nog wat ritme en 

dan moet daar onder regie van de 

Stuurgroep Water een mooie symfonie 

uit voortkomen.’  ■

Jan Bessembinders (Gemeente Stadskanaal).

Harmen Hoogeveen (Waterbedrijf Groningen).
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wetenschappelijk wateronderzoek verder versterkt

Twee waterprofs TU Delft  
aanvaarden leerstoel
Januari 2012 is een goede maand voor het wetenschappelijke deel van de drinkwatersector. Twee 
hoogleraren aan de TU Delft aanvaardden de afgelopen weken officieel hun leerstoel op het gebied 
van drinkwater: Wim van Vierssen (KWR) en Jan Peter van der Hoek (Waternet). Hieronder een 
samenvatting van beide intreeredes. Heren, proficiat!

wim van vierssen: 
water@work!

Prof. dr. Wim van Vierssen 

heeft op 18 januari jl. 

zijn intreerede uitgespro-

ken bij de aanvaarding 

van het ambt van hoog-

leraar ‘Science System 

Assessment’ aan de TU 

Delft.

‘De leerstoel Science 

System Assessment (SciSA) 

van het watergerelateerde 

onderzoek houdt zich bezig met de wisselwerking tussen het 

kennissysteem en de samenleving en maakt daarin de link 

met de wetenschap op het watergebied. Water is beleidsmatig 

inmiddels topgebied geworden en valorisatie dus een speer-

punt. Daarbij is de samenwerking tussen de publieke sector 

en het Nederlandse MKB belangrijk. Een tweede onderzoeks-

perspectief is dat van duurzaamheid. Van de grote milieupro-

blemen in de wereld – zoals het gebrek aan veilig en schoon 

water, klimaatverandering, chemische vervuiling – is het wa-

terprobleem vrij uniek. Het kent een sector met uitvoerende 

organisaties, wat een unieke situatie is. Een potentieel kans-

rijke positie om ook bij andere milieuproblemen het voortouw 

te nemen bij het vinden van oplossingen.’

Uit het onderzoek van Van Vierssen blijkt dat het waterwe-

tenschapsveld in Nederland klein is in vergelijking met dat 

van andere sectoren, zoals chemie en hightech. Wel is de 

Nederlandse waterwetenschap met 3% van de wereldproductie 

internationaal bovengemiddeld actief. ‘Vooral in de hydrologi-

sche modellering en het watermanagement is Nederland goed 

vertegenwoordigd. Maar wie niet heel sterk is, moet vooral 

slim zijn. Kleine, flexibele en hoogwaardige kennisinstellin-

gen lijken vanuit maatschappelijk perspectief voor het water-

gerelateerde onderzoek de succesformule van de toekomst’, 

aldus Wim van Vierssen, die in het dagelijks leven directeur is 

van KWR Watercycle Research Institute. 

jan peter van der hoek: 
topkwaliteit drinkwater: 
nimmer vanzelfsprekend 

Prof. dr. Jan Peter van der 

Hoek heeft 27 januari jl. 

zijn intreerede uitgespro-

ken bij de aanvaarding 

van het ambt van hoog-

leraar ‘Drinking Water 

Engineering’ aan de TU 

Delft.

Drinkwatervoorziening 

of drinking water engi-

neering is een zeer breed vakgebied. Het bestrijkt de kwaliteit 

van de bronnen, de waterzuivering en de distributie naar de 

klanten. ‘Gezond en veilig drinkwater uit de kraan lijkt van-

zelfsprekend’, aldus Van der Hoek. ‘In de Nederlandse bench-

mark ‘Water in zicht’ scoren alle drinkwaterbedrijven zeer 

goed op drinkwaterkwaliteit; veel beter zelfs dan wat nodig is 

volgens de Nederlandse drinkwaterwet. En door continue aan-

dacht voor bronbescherming en de ontwikkeling en toepas-

sing van nieuwe zuiverings- en distributietechnieken neemt 

de kwaliteit ook nog steeds toe.’

‘Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. 

Nieuwe ontwikkelingen dienen zich aan, ook op technisch-

wetenschappelijk gebied. Nieuwe stoffen worden waar-

genomen in de ruwwaterbronnen. Uitdaging is om de 

aanwezigheid daarvan beter te kunnen voorspellen, het 

gedrag van die stoffen in de zuiveringsprocessen te kennen 

en – als die processen ontoereikend zijn – nieuwe processen te 

ontwikkelen. Een goede en betrouwbare drinkwaterkwaliteit 

blijft de voortdurende aandacht vragen van de bedrijfstak 

en de overheid, en vraagt om gedegen wetenschappelijk 

onderzoek. Vandaar de titel van mijn rede: Topkwaliteit 

drinkwater: nimmer vanzelfsprekend!’

Jan Peter van der Hoek is Executive Officer bij het Strategic 

Centre van watercyclusbedrijf Waternet.
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pilot water Network Monitoring bij evides waterbedrijf

‘Smart Water Network’ is weer 
een stapje dichterbij
Waterbedrijven streven naar een optimaal beeld van wat er exact in hun leidingennet gebeurt. Door 
een netwerk ‘slim’ te maken kan een drinkwaterbedrijf de bedrijfsvoering efficiënter maken. Het 
israëlische bedrijf TaKaDu heeft een statistische methode ontwikkeld om op basis van drukmetingen 
in het net lekkages op te sporen. Van daaruit vindt directe sturing plaats van de onderhoudsploegen. 
Het laatste nieuws op het gebied van ‘smart grids’.

TaKaDu Alerts: Bursts, Leaks and Faults

Een beheerder van een waterlei-

dingnet wil continu informatie 

over zijn leidingen en zijn meters. 

Zijn er lekkages, wat is de kwaliteit van 

het water in de leidingen, staat er een 

meter onjuist te meten? Moderne tech-

nieken helpen de drinkwater bedrijven 

daarbij. Er zijn diverse ontwikkelingen 

die maken dat de waternetten worden 

omgevormd tot ‘smart grids’. Door me-

tingen op diverse plaatsen in het net 

ontstaat bijvoorbeeld inzicht in water-

stromen, verstoringen en kwaliteits-

veranderingen. 

Drukmetingen
Met drukmetingen kunnen lekkages 

sneller worden opgespoord en kunnen 

beheer en onderhoud (reparaties) snel-

ler en efficiënter worden aangestuurd. 

Drukmetingen geven ook inzicht in de 

feitelijke stroming van water in het net 

en in mogelijkheden om het net te opti-

maliseren, bijvoorbeeld ten aanzien van 

het energieverbruik. 

Kwaliteitsmetingen kunnen informa-

tie geven over incidenten in het net: 

bijvoorbeeld door het tellen van vaste 

deeltjes in het water of het meten van 

de troebelheid. Verbruiksmetingen 

bij de afnemer – via ‘slimme meters’ –  

bieden de mogelijkheid om met de klant 

te communiceren over waterverbruik.

water Network Monitoring
Met smart grids kunnen drinkwater-

bedrijven hun leidingenstelsel efficiën-

ter en beter benutten en hun operaties 

beter sturen. Dit is een gevolg van het 

toepassen van meer sensortechnologie 

in de netten zelf, maar ook van een an-

dere inrichting van de organisatie. Het 

Israëlische bedrijf TaKaDu is gespeciali-

seerd in deze vorm van ‘Water Network 

Monitoring’. Directeur Guy Horowitz 

gaf onlangs bij Evides Waterbedrijf een 

presentatie van een statistische metho-

de, die op basis van drukmetingen op 

diverse plaatsen in het net verstoringen 

opspoort. Vanuit dit computersysteem 

kan directe aansturing van de onder-

houdsploegen plaatsvinden. 

Momenteel loopt bij Evides een pilot 

met TaKaDu monitoring. Horowitz en 

Robbert Wever (Evides) leggen uit wat 

volgens hen de essentie van een smart 

grid is. 

‘Het idee van ‘smart grids’ komt uit de 

elektriciteitswereld’, aldus Horowitz. 

‘Het is een netwerk dat ‘real time’ wordt 

beheerd en gemonitord. Zo kan direct 

worden ingespeeld op veranderingen 

in vraag en aanbod en op storingen en 

inefficiëntie in de levering. Hoe meer 

gegevens beschikbaar zijn en hoe intel-

ligenter de analyse van de gegevens is, 

des te efficiënter het netwerk is. Het 

wordt vaak een Smart Water Network 

genoemd.’

 

Wat kan Water Network Monitoring bijdragen 

aan het ‘smart’ maken van een water-grid?

Horowitz: ‘Monitoring is een eerste 

vereiste voor een ‘smart’ waternetwerk, 

en bestaat uit twee hoofdcomponenten: 

data en een intelligente analyse.’

Hoe ver is de Nederlandse drinkwatersector 

met de toepassing van smart grids?

Wever: ‘Evides is nu begonnen met een 

pilot. Een aantal waterbedrijven heeft 

een kleinere netstructuur als grond-

waterbedrijf en kan wellicht nog lang 

toe met bestaande methoden. Bij Evides 
Guy Horowitz, directeur TaKaDu.
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waar enkele zuiveringen samen een 

groot open net van 13.000 km lengte 

bedienen, gaat dat niet langer.

Hoe kun je monitoring toepassen en welke voor-

delen biedt dat aan een drinkwaterbedrijf?

Horowitz: ‘Monitoring kan op het ge-

hele waternetwerk toegepast worden: 

voor het verminderen van lekkages, het 

voorkomen van gesprongen leidingen, 

energiebesparing door vroege ontdek-

king van storingen of menselijke fouten, 

verbetering van de waterkwaliteit door-

dat in een vroeg stadium op afwijkingen 

gereageerd wordt, snelle herkenning 

van meterfouten, enzovoort.’

Wat behelst de pilot die Evides uitvoert  

met TaKaDu?

Wever: ‘We willen ons net smart ma-

ken met TaKaDu services. Evides stelt 

hoge eisen aan het leidingnet en aan 

de controle die we daar over uit kun-

nen oefenen. Dit alles in het teken van 

een continue levering van betrouwbaar 

water. TaKaDu helpt ons die controle 

sneller te krijgen. Heel concreet is de 

pilot: wij leveren het bedrijf meetwaar-

den aan, waarop hun rekenmodel wordt 

toegepast. Wij ontvangen daarop online 

meldingen – bijvoorbeeld waar zich een 

lekkage zou voordoen in het net.’

Waar wordt monitoring al toegepast en welke 

winst levert dit op?

Horowitz: ‘Yarra Valley Water, het wa-

terbedrijf in Melbourne, Australië, en 

Aguas de Antofagasta in Chili zetten 

onze techniek in om lekkages sneller 

te ontdekken. Thames Water in Londen 

maakt gebruik van onze diensten om sto-

ringen in het netwerk tussen leverings-

zones te vinden, en om te controleren of 

reparatieteams hun werk goed gedaan 

hebben. Het waterbedrijf in Jeruzalem 

ontvangt waarschuwingen over de 

waterkwaliteit en waarschuwingen bij 

lekkages en gesprongen leidingen. En er 

zijn nog veel meer voorbeelden.’

Waar staat het intelligente netwerk over  

10 of 20 jaar?

Horowitz: ‘De belangrijkste trend is 

naar mijn mening de beschikbaarheid 

van de goedkope, krachtige computer-

technologie die in de ‘cloud’ te huur is. 

Dat maakt het mogelijk om over het ge-

hele netwerk snel complexe berekenin-

gen met geavanceerde algoritmen uit te 

voeren, en vergroot het vermogen en de 

precisie van toezichtoplossingen. Door 

de toevoeging van digitale ‘slimme’ 

watermeters bij de consument wordt 

een echt smart grid in het komende 

decennium al mogelijk, niet alleen in 

ontwerp, maar als realiteit in waternet-

werken, overal ter wereld.’

Wever: ‘Falen van comptabele meters bij 

grote klanten wordt real time geconsta-

teerd en dezelfde dag gerepareerd. Asset 

management van leidingen stoelt dan op 

KPI’s uit smart grid data. Daarnaast heb 

ik als droombeeld dat bij een tip over 

een lek onze meldkamer antwoordt: 

‘We zijn al onderweg, mevrouw’. Nu 

constateren we op basis van het ‘debiet 

ex-zuivering’ alleen grote lekken en 

kunnen we niet altijd meteen de juiste 

locatie vaststellen. Over 20 jaar pakken 

we, kort nadat ze ontstaan, grote en 

kleine lekken aan, omdat we ze zien en 

de locatie nauwkeurig weten. Dat werkt 

ook preventief: een klein lek vandaag 

is soms de voorbode van de gesprongen 

leiding van morgen.’  ■

Voorbeelden van beheerschermen voor lekkages per gebied.

Robbert Wever, Evides.
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vewin biedt minister reader over bodem aan

‘Voor de drinkwaterbedrijven is 
bodemgebruik een key issue
Begin januari presenteerde Vewin de bundel ‘De bodem als basis voor een duurzaam bestaan’.  
Hierin geven achttien experts hun visie op het gebruik van de bodem. De Nederlandse drinkwater-
bedrijven gebruiken dagelijks grondwater uit onze bodem om er gezond kraanwater van te maken.  
De ondergrondse ruimte wordt steeds intensiever gebruikt voor uiteenlopende doeleinden.  
Daarom is het essentieel dat beleid en ordening van de bodem meer politieke aandacht krijgen.

Vewin pleit al jaren voor orde-

ning en regelgeving, omdat 

anders wildgroei dreigt. ‘Laten 

wij beseffen dat wij maar één onder-

grond hebben’, aldus Theo Schmitz,  

directeur van Vewin. ‘Daaraan knutse-

len of morrelen zonder ordenende struc-

turen houdt risico’s in. Die ene bodem is  

dé basis van ons duurzaam bestaan.’

De Nederlandse bodem en wat er aan 

delfstoffen inzit, is van de staat en 

dus van iedereen. Dat principe is eeu-

wenlang uitgangspunt geweest bij het  

bodembeleid: als je iets wilt doen in de 

ondergrond, vraag je een vergunning aan 

en als je die hebt, kun je je gang gaan. 

Maar tegenwoordig is er een heel andere 

realiteit. Ruimte is een schaars goed ge-

worden, boven én onder het maaiveld. ‘De 

drinkwaterbedrijven maken zich daar 

zorgen over’, aldus Rob Eijsink, secretaris 

van de Stuurgroep Bodem en infrastruc-

tuur van Vewin. De bodem raakt vol en 

steeds vaker zitten functies en gebruiks-

vormen elkaar in de weg. Zonder een 

goede ordening leidt dit tot risico’s voor 

het drinkwater, verspilling van ruimte, 

stagnatie en hoge kosten. De bodem is 

een belangrijke bron voor drinkwater. 

Vewin vindt dat daarmee duurzaam moet 

worden omgegaan. De druk op de onder-

grondse ruimte maakt het noodzakelijk 

om daar discussie over te voeren.

steeds drukker
Een paar voorbeelden van verschijnselen 

waarmee de watersector ondergronds te 

maken heeft. Er wordt nagedacht over 

ondergrondse berging van radioactief 

afval en schaliegaswinning in kleilagen. 

Zoutcavernes worden gebruikt om stra-

tegische gasolievoorraden in op te slaan. 

Voor een aardwarmtecentrale wordt 2 

tot 3 km diep geboord, dwars door wa-

tervoerende pakketten en scheidings-

lagen. Nitraten uit mest, gewasbescher-

mingsmiddelen, resten van hormonen 

en geneesmiddelen: uiteindelijk kan het 

allemaal in de bodem komen.

Nationaal afwegingskader
Drinkwatervoorziening is primair een 
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zaak van volksgezondheid en dus een 

nationaal belang. Om keuzes te kunnen 

maken over het gebruik van de onder-

grond, zal er een nationaal afwegingska-

der moeten komen. Waterwinning zal 

daarin voorop moeten staan. Vewin is 

dan ook blij met de plannen van het mi-

nisterie van I&M voor een Structuurvisie 

Ondergrond. Dat is een mooie eerste 

stap, maar er is meer nodig. 

Er zijn nog te weinig verbindingen tus-

sen de boven- en ondergrondse wereld. 

In veel gemeenten worden steeds gro-

tere bouwprojecten ontwikkeld, waarbij 

men zich onvoldoende rekenschap geeft 

van de ondergrondse consequenties. Het 

blijkt dat het ‘meenemen’ van de onder-

grond niet altijd voldoende verankerd is 

in planologische beslissingen.

prioriteiten stellen
Bij een afwegingskader heb je het over 

prioriteiten stellen en keuzes maken. 

Het is goed eerst na te denken over 

een manier om de verschillende onder-

grondse activiteiten te beoordelen. Doe 

je dat op basis van volksgezondheid, 

duurzaamheid, invloed op het klimaat, 

of kies je voor economische belangen? 

In het verleden hanteerde het rijk het 

voorzorgsbeginsel bij de afweging of ie-

mand een activiteit mocht ontplooien in 

de ondergrond. Het antwoord was ‘Nee’, 

tenzij de risico’s exact bekend en afge-

dekt waren. Maar tegenwoordig worden 

allerlei ontwikkelingen gestimuleerd, 

uit bijvoorbeeld oogpunt van econo-

mie, duurzaamheid of klimaatbeleid. 

Voorbeelden daarvan zijn: opslag van 

gas en CO2, KWO- en aardwarmtesyste-

men, enzovoort.

De drinkwaterbedrijven besteden veel 

tijd en geld aan het 100% betrouwbaar 

houden van ons drinkwater. Meer ze-

kerheid over de beschikbaarheid en 

geschiktheid van een belangrijke bron 

voor ‘drinkwater’, namelijk de bodem, 

is essentieel om ook in de toekomst de 

productie van schoon en gezond water 

te kunnen blijven garanderen. 

Duurzaamheid voorop
Voor de drinkwaterbedrijven is bodem-

gebruik een key issue. De kwaliteit 

van de bodem moet geborgd wor-

den, continu. Bij selectie van nieuwe 

bodem activiteiten is duurzaamheid 

een belangrijk criterium. Verantwoord 

bodemgebruik heeft een directe relatie 

met het product waarvoor de drink-

waterbedrijven verantwoordelijk zijn: 

betrouwbaar en gezond drinkwater 

van hoge kwaliteit.

Bodemkenniscentrum
Recentelijk heeft het rijk nieuwe 

stappen aangekondigd op weg naar 

beleids vorming. Onder andere met het 

Convenant Bodem en een Rijksvisie op 

duurzaam gebruik van de ondergrond. 

Van belang is het samenbrengen en de-

len van alle kennis en ervaring op dit ter-

rein. Vewin verwacht veel van de nieu-

we basisregistratie van de ondergrond, 

met zijn uitlopers naar een mondiaal 

centrum van waaruit bestaande kennis 

kan worden gebundeld en geëxporteerd. 

Vaak is het verkrijgen van informatie 

veel makkelijker dan de meeste men-

sen beseffen. Met satellietfoto’s of een 

paar geo-survey-vluchten kun je hele 

gebieden in kaart krijgen, tot diep in de 

ondergrond. Kennis is een dynamische 

variabele die om optimaliseren vraagt. 

Daarin adequaat voorzien voorkomt dat 

emoties in besluitvormingsprocessen 

een overheersende rol spelen.

Schmitz sluit af: ‘Juist daarom knaagt 

op dit moment een wildwest-gevoel. Het 

recht van de eerste die snel toeslaat, en 

de anderen (inclusief bestaande gebrui-

kers) moeten maar zien. Dat is iets om 

een moment bij stil te staan en daarvoor 

is deze reader bedoeld.’  ■

Bijdrage aan de discussie
De Vewin-publicatie Waterdruk 7:  

‘De bodem als basis voor een duur-

zaam bestaan’ is aangeboden aan de 

minister van I&M, Melanie Schultz 

van Haegen, de staatssecretaris 

van I&M, Joop Atsma en de Vaste 

Kamercommissie van I&M. In het 

voorwoord geeft Theo Schmitz,  

directeur Vewin, aan dat ‘Als ordening 

en regelgeving uitblijven, wildgroei 

dreigt. Laten wij beseffen dat wij maar 

één ondergrond hebben. Daaraan 

knutselen of morrelen zonder orde-

nende structuren houdt risico’s in. Die 

ene bodem is dé basis van ons duur-

zaam bestaan.’

Deze reader is bedoeld als stimulans 

en bijdrage aan de discussie over de 

ondergrond.

U kunt een extra exemplaar aanvra-

gen bij Vewin, Cora van Bragt, e-mail: 

bragt@vewin.nl, of tel. 070 - 414 47 85. 

Op www.vewin.nl is ook een down-

loadbare pdf te vinden.

 ‘maatschaPPelijk belang drink

waterwinning moet zwaar wegen 

bij belangenafweging in de bodem’
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Het beleid voor natuur en land-

schap is gerelateerd aan andere 

(Europese) beleidsterreinen zo-

als dat van waterkwaliteit. De herijking 

van het natuurbeleid heeft mogelijk 

effect op de kwaliteit van bronnen en 

bescherming van winningen. 

Bescherming drinkwaterbronnen
Duurzame bescherming van drinkwater-

bronnen wordt onder meer bereikt door 

de drinkwatervoorziening te verbinden 

met functies die er een positieve invloed 

op hebben, zoals natuur. Tegelijkertijd 

leveren drinkwaterbedrijven een belang-

rijke bijdrage aan de Nederlandse natuur. 

Ze beheren circa 23.000 ha terrein dat 

grotendeels is ingericht als natuur. 

Nieuwe natuurwet
Eind november 2011 presenteerde staats-

secretaris Bleker een nieuwe natuurwet, 

die in 2012 de huidige Flora- en faunawet 

moet vervangen. Vóór het zomerreces zal 

het wetsvoorstel worden aangeboden aan 

de Tweede Kamer. De relatie met de KRW 

en de rol van de drinkwaterbedrijven als 

natuurbeheerder moet volgens Vewin 

nadrukkelijker aan bod komen in de 

nieuwe natuurwet. Door de functiecom-

binatie waterwinning en natuurbeheer 

dragen drinkwaterbedrijven bij aan het 

behoud en herstel van natuurwaarden. 

Uit een studie van het voormalige minis-

terie van LNV blijkt dat de kwaliteit van 

de natuur in waterwingebieden zeer hoog 

is en de drinkwatersector een belangrijke 

partner is voor het bereiken van natuur-

doelen als de EHS en Natura 2000. 

Natuurverkenning
Dit sluit aan bij de Natuurverkenning 

2010 – 2040, die het PBL onlangs heeft 

gepresenteerd. Volgens het Planbureau 

moet in het natuurbeleid meer gezocht 

worden naar functiecombinaties en coa-

lities. Een van de vier kijkrichtingen die 

PBL onderscheidt voor het natuurbeleid, 

is ‘functionele natuur’. Hierbij worden 

de diensten die de natuur biedt, duur-

zaam gebruikt. Een goed voorbeeld, 

volgens het PBL, is het duingebied, waar 

drinkwatervoorziening gecombineerd 

wordt met natuurbeheer en recreatie. 

‘Drinkwaterwinning is een dienst van 

de duinen, die ervoor heeft gezorgd dat 

de Nederlandse kust zich positief onder-

scheidt van de kust op veel plekken elders 

in Europa’, aldus het PBL. Ruimtelijk en 

natuurbeleid houden nog te weinig reke-

ning met beleid vanuit de Kaderrichtlijn 

Water. Vewin onderschrijft de stelling 

van het PBL dat sturing door de overheid 

van belang is bij een samenhangend 

ruimtelijk en waterbeleid.  ■

inzetten op functiecombinaties zoals natuur en drinkwaterwinning

Meer aandacht voor water-
kwaliteit in natuurbeleid 
Staatssecretaris Bleker heeft met het iPO een akkoord gesloten over decentralisatie van het 
natuurbeleid naar de provincies. De provincies moeten een herijkte ecologische Hoofdstructuur 
(eHS) uitvoeren en de focus leggen bij Natura2000- en Kaderrichtlijn Water-doelen. Het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) heeft geconcludeerd dat het akkoord een versnelde achteruitgang van 
de natuurkwaliteit reëel maakt, wat risicovol is met het oog op europese verplichtingen. 
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–  K o r t  n i e u w s  –  K o r t  n i e u w s  – 

vitens start proef met duurzaam rijden

Onlangs heeft Vitens vijftien oude bedrijfsauto’s vervangen door 

duurzame Renaults. Het gaat om een proef met tien bedrijfsauto’s 

die rijden op groene stroom en vijf auto’s die rijden op aardgas. 

Vitens wil met de proef medewerkers aanmoedigen om gebruik  

te maken van deze manier van duurzaam rijden. 

De elektrische auto’s worden sinds eind januari jl. ingezet als 

bedrijfsauto voor vervoer tussen de kantoren en productie-

bedrijven van Vitens, als zogenoemde pool-auto of als leaseauto. 

Ze kunnen worden opgeladen bij elf laadpunten, die zijn geleverd 

door essent. De vijf aardgasauto’s zijn al sinds november 2011  

in gebruik. 

Vitens hoopt via deze proef haar medewerkers enthousiast te 

maken voor deze manier van duurzaam rijden. Na evaluatie in 

mei 2012 besluit Vitens of er meer van dit soort duurzame auto’s 

worden aangeschaft. 

Vitens spant zich in om haar bedrijfsvoering steeds verder te 

verduurzamen. Zo probeert het drinkwaterbedrijf steeds energie-

zuiniger drinkwater te zuiveren, wordt gebruikgemaakt van 

100% groene stroom en worden afvalstoffen opgevangen en 

her gebruikt. De keuze om duurzaam te gaan rijden is een volgende 

stap naar een ‘groenere’ bedrijfsvoering. 

Op woensdag 1 februari werden 

tijdens een bijeenkomst met 

stakeholders de meest  

recente ontwikkelingen om-

trent het europees innovatie 

Partnerschap (eiP) over water 

gepresenteerd. De europese 

Commissie werkt momenteel 

actief aan de totstandkoming van 

dit partnerschap. Denemarken – de 

huidige voorzitter van de europese 

Raad – heeft het realiseren van het eiP 

aangemerkt als prioriteit voor haar voor-

zitterschap.

Het doel van dit partnerschap is allereerst 

om een oplossing te bieden aan de algehele 

waterproblematiek en om te zorgen voor 

een goede waterkwaliteit en -kwantiteit. 

Daarbij zorgen de klimaatveranderingen 

nu al voor overstromingen die niet alleen in-

vloed hebben op de samenleving en op ecosystemen, 

maar die ook een veiligheidsprobleem vormen. Uitdaging is om 

innovatieve oplossingen te vinden en economische kosten, sociale 

problemen en ecologische gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Daarnaast moet het eiP zorgen voor het zoveel mogelijk benutten 

van het innovatiepotentieel dat aanwezig is bij de watersector. 

Door het stimuleren van innovatie en door goede samenwerking 

kan dit potentieel optimaal worden benut. europa moet ernaar 

streven om in 2020 wereldleider op watertechnologie te worden.

Kijk naar kwaliteit
Tijdens de bijeenkomst werd lering getrokken uit het reeds be-

staande ‘proef-partnerschap’ over gezond en actief ouder worden 

(eiP Active and Healthy Ageing). eén van de ‘lessons learned’ is 

dat het stellen van een klein aantal concrete doelen beter werkt 

dan te veel doelen. Ook is gebleken dat het creëren van draagvlak 

en communicatie naar anderen belangrijke succesfactoren zijn om 

het eiP te laten slagen.

Voor Vewin gaat het erom dat efficiency niet de enige doelstelling 

van innovatie is, maar dat ook naar de kwalitatieve aspecten 

wordt gekeken.

europees innovatie partnerschap water neemt meer concrete vormen aan
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project: kennisoverdracht pontianak, Borneo, indonesië

‘Opleidingen en adviezen over winning,  
zuivering en distributie van drinkwater’

Doelstelling
Al ruim 10 jaar ondersteunt Oasen 

het Indonesische zusterbedrijf PDAM 

Pontianak op Borneo met kennisover-

dracht en -borging. Manager Jeroen 

Schmaal van Oasen: ‘Wij verzorgen les-

materiaal voor hun trainingscentrum 

en trainen ter plekke hun trainers, die 

de kennis daarna overdragen aan de 

studenten. Inmiddels organiseren zij 

jaarlijks twaalf cursussen met in totaal 

180 deelnemers. Daarvan namen wij er 

in 2011 vier voor onze rekening, de rest 

doen ze zelf.’

investering
‘Elk jaar hebben we tussen de drie en 

zes missies, waarbij steeds twee Oasen-

medewerkers naar Pontianak gaan. 

Naast een week theorie duiken we ook 

een week de praktijk in, om te zien 

hoe de kennis wordt toegepast. Oasen 

investeert dus vooral tijd in dit project. 

En we helpen ze aan lesmaterialen voor 

de praktijkoefeningen.’

Bereikte resultaten
‘Het trainingscentrum wordt bezocht 

door studenten van tientallen 

waterbedrijven uit Kalimantan en de 

rest van Indonesië. We zien dat de 

drinkwaterbedrijven de onderwerpen 

in de praktijk toepassen en hun voordeel 

doen met onze kennis. Een voorbeeld 

is lekverlies. Door erop te wijzen dat je 

het verbruik van je afnemers goed moet 

registreren, is het besef gegroeid dat je 

daarmee geld verdient om reparaties aan 

het leidingnet uit te voeren. Dit heeft in 

Pontianak geleid tot een afname van het 

lekverlies van 38% naar 24%.’ Monstername in de rivier Kapuas Kecil.

Watermonsters

Aanleg ruwwaterleiding


