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Colofon INHOUD

Bij aanpak van mondiale waterproBlematiek 

21 ‘Sleutelrol voor 
nederland’

Nederland bevindt zich als waterland in een unieke positie om de 

bewustwording over de ernst van de wereldwaterproblematiek 

te vergroten. Ons bedrijfsleven moet meer kunnen profiteren 

van de grote deskundigheid die Nederland in huis heeft. Vewin-

directeur Theo Schmitz pleit voor visie en durf, bij politici, 

ingenieurs én het nieuwe kabinet. Dus niet alleen aandacht 

voor mitigatie, maar vooral ook voor adaptatie en innovatie.

NatuurmoNumeNteN eN VewiN: Veel gedeelde belaNgeN

10 ‘Zonder water 
geen natuur’

Natuurmonumenten is een vereniging waar je niet omheen 

kunt. Meer dan 730.000 leden met één gezamenlijk 

doel: zorgen voor natuur in Nederland. Dat gebeurt 

primair door het verwerven en beheren van natuur-

gebieden. Mede omdat ook drinkwaterbedrijven zich 

steeds meer met natuurbeheer bezighouden, trekken 

Vewin en Natuurmonumenten regelmatig met elkaar op. 

Want als je gemeenschappelijke belangen gezamenlijk 

kunt uitdragen, sta je toch sterker dan elk apart.

Waternet: de integrale Waterketen in de praktijk

18 ‘Het kan beter  
én goedkoper’

Watercyclusbedrijf Waternet in Amsterdam is een praktijkvoorbeeld 

van integratie in de waterketen. Waterschap en gemeenten werken 

hier al jaren nauw samen (ook met de provincie) bij de uitvoering 

van waterbeheertaken. Dat heeft geleid tot lagere kosten, betere

dienstverlening en meer innovatie. Dijkgraaf Johan de Bondt en 

directeur Waternet Roelof Kruize over hun succes: harde afspraken 

in een integrale regionale planning inclusief een investeringsplan. 

Nieuwste treNd: bio-mimetics

8 ‘Nanotechnologie  
uit de startblokken’

Dr. ir. Bas Hofs, Scientific Researcher Water Treatment bij KWR, 

laat er geen twijfel over bestaan: nanotechnologie is de kinder-

schoenen ontgroeid. Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan, 

maar ook het aantal praktische toepassingen neemt met de dag 

toe. En dat brengt kansen én bedreigingen met zich mee. Een 

reis door de microwereld van graphene sheets en eiwitbuisjes.
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voorwoord

Theo Schmitz

‘Schoon weer terug in de rivier’ 
Wie mij vraagt naar dé toptalenten van Moeder Aarde, krijgt als antwoord: haar waterkracht 

en zelfreinigend vermogen. De bulderende oceanen, zeeën vol zilt water dat onder verzengende 

zonnekracht verdampt. Wolken die op winden en passaten tegen koele bergtoppen in sneeuw 

veranderen, om daarna via klaterende watervallen, meren én ondergronds, weer als rivieren naar 

oceanen uit te stromen. Er is geen mooiere waterzuivering denkbaar dan deze natuurlijke. Mensen, 

dieren en natuur kunnen met rivieren hun dorst lessen, gratis, eeuwig. Perpetuum mobile.

Mensen zijn – letterlijk en figuurlijk – ‘waterdragers’ met een continue vraag naar vers en schoon 

water. No water, no future; geen water, geen leven. Soms maken mensen te veel gebruik van water 

of bevuilen ze het, wat leidt tot regels en tegeltjeswijsheden zoals ‘gebruik water naar plezier, 

maar breng het schoon terug in de rivier’. En ook ‘aanpakken bij de vuilbron’ en ‘de vervuiler 

betaalt’. 

Hergebruik
Om die attitude waar te maken moet het natuurlijke waterzuiveringssysteem in de toekomst 

centraler komen te staan in het leven en denken van mensen. Een betaalbare optie betreft 

waterhergebruik. Met hergebruik (reuse) kunnen veel méér mensen hun bestaan op aarde met 

water veiligstellen. 

Binnenkort start Eurocommissaris Potoçnik met nieuwe waterinnovaties voor Europa 2020. Een 

actie waar Vewin voor 100% achter staat. Laten wij zorgen dat dit initiatief een succes wordt. Héél 

Europa moet vanaf heden op zoek naar nieuwe innovaties om watervervuiling bij de bron aan 

te pakken. Alle EU-onderdelen in eendrachtige samenwerking; DG materialen, DG research, DG 

environment, MKB, enzovoort. Betere en goedkopere technologie (bijvoorbeeld met nano-kennis) 

moet ervoor zorgen dat watergebruikers ook daadwerkelijk het gebruikte water weer schoon 

terugbrengen in de rivier.

Al eeuwen is water de basis van de Europese democratie. Tijd voor een nieuw ‘Eureka’! 
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Richard Seeber (1962, Innsbruck) 

maakt sinds 2004 deel uit van 

de fractie van de Europese 

Volkspartij (EVP). In zijn werk richt 

hij zich speciaal op het onderwerp 

water. Zo was hij vanaf 2005 de EVP-

rapporteur voor zwemwater. In 2007 

heeft het Europees Parlement (EP) hem 

benoemd als rapporteur voor overstro-

mingen, en in 2008 voor droogte en 

watertekort. In 2009 werd hij voor de 

EVP co-coördinator bij de Commissie 

milieubeheer, volksgezondheid en voed-

selveiligheid. In januari 2010 richtte hij 

de eerste Intergroup on Water op van 

het Europees Parlement. Deze groep 

vormt een breed platform voor leden 

van het Europees Parlement, vertegen-

woordigers van de Europese Commissie 

en vertegenwoordigers uit de sectoren 

economie, milieubescherming en regio-

nale ontwikkeling. Uitgangspunt van de 

EP Water Group is dat water de basis is 

voor alle leven, en van essentieel belang 

voor de gehele economie.

Het Europees Jaar van het Water is ook 

voor Seeber een druk jaar. Zo schrijft 

hij onder andere de rapporten voor het 

Europees Parlement over de implemen-

tatie van waterwetgeving en over priori-

taire stoffen in water. 

implementatie van europese 
waterwetgeving
Bij het eerste rapport, over de imple-

mentatie van Europese waterwetgeving, 

stelt Seeber drie zaken centraal: 

-  een betere implementatie van bestaan-

de wetgeving en minder verschil in 

uitvoering tussen de lidstaten;

- de regionale dimensie;

- een holistische benadering van water.

 

bestaande wetgeving is voldoende
Vewin pleit ervoor dat de Europese 

Commissie niet komt met nieuwe wet-

geving – de bestaande wetgeving is vol-

doende – maar dat zij beter toeziet op de 

implementatie van geldende wetgeving. 

Op dit moment hebben nog steeds vier 

landen (Spanje, Portugal, Griekenland 

en België) hun stroomgebiedbeheerplan-

nen niet ingeleverd. Hoe ziet u dat hier in 

de tweede ronde beter op kan worden toege-

zien? Welke middelen heeft de Commissie om 

hier harder op in te zetten? Ziet u hierin nog 

een rol voor het Europees Parlement?

Seeber: ‘Zoals Vewin correct stelt, dekt 

de bestaande waterwetgeving alle be-

langrijke beleidsgebieden van waterbe-

leid. Het niveau van implementatie is 

echter nog niet voldoende. Voor zover ik 

weet, werken de vier genoemde lidsta-

ten momenteel aan hun stroomgebied-

twee belangrijke europese rapporten over water op komst

‘Holistische benadering van 
 water steeds meer aanvaard’
2012 is het Europees Jaar van het Water. Iemand die een belangrijke rol speelt bij het huidige en 
toekomstige waterbeleid in Brussel, is Richard Seeber. Naast zijn voorzitterschap van de ‘Intergroup 
on Water’ is hij momenteel betrokken bij twee belangrijke rapporten voor het Europees Parlement: 
over waterwetgeving en over prioritaire stoffen. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen die hierbij 
momenteel spelen in Brussel? 

EP-lid Richard Seeber: ‘Europese wateren moeten vrij zijn van bewezen gevaarlijke chemicaliën.’
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beheerplannen en verwachten ze deze 

binnen afzienbare tijd klaar te hebben. 

Om de naleving van EU-bepalingen door 

lidstaten te verbeteren, is het van het 

allergrootste belang om hun voldoende 

advies en uitleg te geven. Vaak is er in 

de lidstaten een gebrek aan kennis en 

ervaring in het voltooien van de ambi-

tieuze opdrachten die aan hen worden 

opgedragen. Het is daarom aan de 

Commissie om relevante instructies en 

richtlijnen aan te bieden waarmee de 

lidstaten hun doelen kunnen bereiken. 

Overtredingsprocedures mogen alleen 

als laatste redmiddel worden gebruikt. 

Maar het is wel van belang dat de lid-

staten beseffen dat de Commissie niet 

zal aarzelen om van deze procedures 

gebruik te maken als dat nodig blijkt.’

‘De rol van het parlement hierbij is het 

waarschuwen van de Commissie over 

deze tekortkomingen. Via parlementai-

re vragen, moties en andere initiatieven 

kan het Europees Parlement helpen on-

voldoende implementatie of late voltooi-

ing van de bepalingen te voorkomen. 

Verder kan het parlement helpen bij het 

bewustmaken van de bevolking over dit 

onderwerp. Burgers moeten begrijpen 

dat het beschermen van hun water in 

hun eigen belang is.’

strengere handhaving?
Eén van de basisprincipes is ‘de vervui-

ler betaalt’. Ook dit principe wordt niet 

voldoende geïmplementeerd door de 

lidstaten. De Commissie ziet hier op dit 

moment volgens Vewin nog niet scherp 

genoeg op toe. Welke mogelijkheden voor-

ziet u voor de Commissie om dit principe 

strenger te handhaven?

Seeber: ‘Artikel 9 van de Kaderrichtlijn 

Water roept op tot kostendekking. De 

desbetreffende principes moeten in alle 

volgende wetgeving worden nageleefd. Er 

zijn al met al veel verschillende manie-

ren om tot een dekkende prijs te komen.’

‘Het is van het grootste belang dat 

de Commissie consultatieronden en 

overleg met stakeholders organiseert 

om lidstaten hierover goed te informe-

ren en hen te helpen bij het behalen  

van hun implementatiedoelstellingen. 

Naast een brede discussie is een weten-

schappelijke onderbouwing nodig om 

uitgebalanceerde juridische voorstellen 

te presenteren die ook uitgaan van de 

mogelijkheden van de lidstaten om de 

regels ook echt te implementeren.’

‘De Commissie zou in een proces van 

onderaf – waarbij ook het Europees 

Parlement, belanghebbenden en lidsta-

ten zijn betrokken – met een kennisge-

ving kunnen komen over het op eerlijke 

wijze bepalen van een prijs voor water.

In ieder geval zal het parlement de 

Commissie aansporen tot het versterken 

van het implementatieproces op lid-

staatniveau.’

integrale aanpak
Vewin is voorstander van een ho-

listische benadering van water. Dat 

betekent een pleidooi voor een be-

langrijke rol voor water op andere 

beleidsterreinen. Een goed voorbeeld 

hiervan is landbouw. Vewin steunt de 

vergroeningsmaatregelen waarmee 

de Europese Commissie nu komt in 

de landbouwvoorstellen voor na 2013. 

Voor Vewin is het tevens belangrijk dat 

landbouwers de verplichtingen van de 

Kaderrichtlijn Water moeten naleven 

om zo Europese gelden te ontvangen. 

Als dit te vrijblijvend is, voorziet Vewin dat 

er weinig terecht gaat komen van dit initia-

tief; hoe ziet u dit?

Seeber: ‘Compatibiliteit of cross com-

pliance tussen verschillende beleids-

velden is in principe zeer wenselijk. De 

Europese Unie moet ‘buiten de kaders 

denken’ om ambitieuze en coherente 

wetgeving te creëren. Maar dat is soms 

makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak 

maken structurele of regionale verschil-

len het onmogelijk voor alle lidstaten 

om hetzelfde implementatieniveau te 

halen. In de Europese Unie is deze dis-

cussie, onder meer op het gebied van 

water en landbouw, nog gaande en de 

partijen werken er hard aan om deze 

uitdaging op te pakken.’

innovatie is essentieel
In uw rapport hecht u grote waarde aan 

innovatie. Europa moet in 2020 immers 

de innovatie-unie van de wereld zijn. 

De watersector is een zeer innovatieve 

sector. Het probleem waar de bedrijven 

echter tegen aanlopen is dat zij wel 

iets bedenken, maar dat de stap naar 

het op de markt brengen vaak nogal 

lastig kan zijn. De Europese Commissie 

werkt nu aan een Europees Innovatie 

Partnerschap voor water. Denkt u dat een 

initiatief als dit het bovengenoemde probleem 

zou kunnen aanpakken?

Seeber: ‘In de watersector zijn situa-

ties zoals lekkage, inefficiënt gebruik 

van water of niet-duurzame irrigatie-

methodes geïdentificeerd als de grote 

problemen. De sleutel bij het oplossen 

van deze problemen ligt ongetwijfeld 

bij innovatie. Met name technologische 

tekortkomingen kunnen met behulp 

van innovatie worden opgelost. Ik ben 

ervan overtuigd dat alle bovengenoem-

de problemen in de nabije toekomst 

door technische vooruitgang zullen 

worden opgelost.’

‘De watersector is een schitterende 

proefvijver voor innovatieve oplossin-
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gen en krijgt dan ook veel aandacht 

van de industrie. Daarom verwelkom ik 

het Europees Innovatie Partnerschap, 

dat wil bijdragen aan het verlagen van 

obstakels bij marktintroductieproces-

sen. Gezien het belang van dit onder-

werp organiseer ik op 4 september a.s. 

een vergadering van de parlementaire 

Intergroup on Water over dit onderwerp, 

met commissaris Potočnik en leden van 

de High Level Steering Committee. Deze 

vergaderingen zijn open voor het pu-

bliek en de Nederlandse watersector is 

bij dezen van harte uitgenodigd!’

Herziening richtlijn prioritaire stoffen 
Een ander dossier dat voor Vewin zeer 

belangrijk is, is de herziening van de 

richtlijn prioritaire stoffen, waarover 

Seeber rapporteert. Vewin is blij met het 

voorstel van de Europese Commissie. 

Tegelijkertijd is dit nog geen oplossing 

voor het probleem dat voor sommige 

stoffen, met name bestrijdingsmid-

delen, de milieukwaliteitsnormen uit 

oogpunt van drinkwatervoorziening 

niet scherp genoeg zijn. Vewin pleit 

voor een eenduidige verplichting voor 

lidstaten om op nationaal niveau pas-

sende normen vast te stellen voor opper-

vlaktewater, dat wordt gebruikt als bron 

voor de drinkwatervoorziening. Als er 

geen milieukwaliteitsnormen worden 

vastgesteld, is het moeilijk om beleid te 

bewerkstelligen. Erkent u deze zorg en hoe 

ziet u de oplossing hierin voor ogen?

 

Seeber: ‘De Kaderrichtlijn Water heeft 

duidelijke doelstellingen bepaald met 

betrekking tot prioritaire stoffen. De 

Commissie heeft inmiddels, in overeen-

stemming met de richtlijn, een evalu-

atie van deze bepalingen opgesteld. 

Daardoor zal de waterkwaliteit aan de 

hand van nóg strengere criteria worden 

bepaald.’

‘Wij verwelkomen het algemene idee 

van dit nieuwe voorstel. Maar ik wil de 

Commissie wel aansporen het concept 

van kosten-batenanalyse verder te inte-

greren, én sociaaleconomische factoren 

mee te nemen in hun evaluatieproces. 

Alleen zorgvuldige monitoring en ana-

lyse van watergegevens (bijvoorbeeld 

door regelmatige controle van opper-

vlaktewater op nationaal niveau) stelt 

ons in staat om onze wetgeving over pri-

oritaire stoffen verder te ontwikkelen. 

Het is net zo belangrijk om kruisverban-

den te leggen met andere beleidsvelden 

om holistisch te kunnen handelen.’

water- en gezondheidsbeleid
Daarnaast wordt volgens Vewin ook 

verhoudingsgewijs relatief veel gekeken 

naar de ecologische gevolgen van ge-

neesmiddelen, terwijl de gevolgen voor 

de volksgezondheid ondergesneeuwd 

dreigen te raken in de hele discussie. 

Voor de drinkwatersector is dit een pro-

bleem. Onderschrijft u dit probleem? Wat 

voor oplossing voorziet u hiervoor?

Seeber: ‘We bespreken momenteel een 

voorstel om de Europese wateren vrij 

te houden van die chemische stoffen, 

waarvan bewezen is dat ze gevaarlijk 

zijn voor de volksgezondheid. Hieronder 

vallen farmaceutische stoffen met ern-

stige milieueffecten. Dit voorstel betreft 

dus vooral water en het milieu. Als de 

resultaten raakvlak hebben met het 

gezondheidsbeleid, zullen er passende 

maatregelen moeten worden getroffen. 

Wat we onszelf echter moeten afvragen, 

is in welke mate het waterbeleid het ge-

zondheidsbeleid zou moeten reguleren.’

‘Ik wil deze onderwerpen graag gaan 

bespreken met mijn collega's in het 

parlement. Ik heb er vertrouwen in dat 

we samen een redelijke oplossing zullen 

vinden.’  ■

standpunt Vewin

Prioritaire stoffen 
Vewin ontraadt enkele voorstellen 

van Richard Seeber uit het oogpunt 

van een duurzame veiligstelling 

van de drinkwatervoorziening. 

Vewin mist in het concept-rapport 

voorstellen die invulling geven aan 

de omissie in Richtlijn 2008/115/EC 

ten aanzien van de noodzaak voor 

stringentere milieukwaliteitseisen 

voor een aantal stoffen, met name 

bestrijdingsmiddelen. Hierdoor blijft 

er in relatie tot de vereisten van de 

Kaderrichtlijn Water (art. 7.2 en 7.3) 

en van de Drinkwaterrichtlijn sprake 

van een inconsistentie in regelge-

ving. 

Vewin is tegen het schrappen van 

de milieukwaliteitsnormen voor 

geneesmiddelen en ondersteunt 

daar om het oorspronkelijke voorstel 

van de Commissie. De desbetreffende 

dossiers en de advisering daarover 

door de Scientific Committee on 

Health and Environmental Risks 

(SCHER) geven voldoende informa-

tie om, mede in het licht van het 

voorzorg principe, voor deze genees-

middelen een milieu kwaliteitsnorm 

op te nemen. 

Vewin acht het van groot belang dat 

er voor deze stoffen op het niveau van 

lidstaten en op EU-niveau maatrege-

len worden genomen om emissies 

terug te dringen.
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–  K o r t  n i e u w s  –  K o r t  n i e u w s  – 

Koninklijk bezoek aan drinkwatersector

Prins Willem Alexander en Prinses Máxima zullen 15 september het 

nieuwe activiteitencentrum van Dunea in Meijendel openen. Het 

bezoekerscentrum is verbouwd en biedt diverse natuuractiviteiten 

in de duinen. De opening vindt plaats op de Natuurfeestdag in 

Wassenaar.

De prins staat bekend om zijn inzet voor water en natuur. Door deze 

opening laat de Prins van Oranje zien hoe belangrijk het delen van 

kennis over water en natuur is. De opening van het centrum zal op 

15 september om 11.30 plaatsvinden waarna ook de nieuwe naam 

bekend wordt gemaakt.

Via dit nieuwe, grotere bezoekerscentrum wil Dunea het belang van 

natuur en milieu doorgeven aan toekomstige generaties. Er wordt 

onder andere getoond welke dieren en planten in de duinen leven 

en hoe deze beschermd worden. Het voormalige bezoekerscentrum 

is verbouwd tot activiteitencentrum. Hier worden thema’s behan-

deld zoals het proces van waterwinning, waterzuivering en distribu-

tie, maar ook natuurbeheer. Naast de gebruikelijke thema-excursies 

worden er nu ook workshops, lezingen en andere activiteiten 

georganiseerd. Het wordt een bezoekerscentrum voor jong én oud, 

waar beleven vooropstaat, op een plek met een bijzondere natuur- 

en cultuurgeschiedenis.

Natuurfeestdag 
Dunea organiseert op 15 september voor de vijfde keer de jaarlijkse 

Natuurfeestdag. Deze vindt plaats in het duingebied Meijendel, 

waar kinderen op een speelse manier kennis over natuur en water 

wordt bijgebracht. Meijendel is een groot duingebied 

bij Wassenaar, waarvan een deel vrij toegankelijk is 

voor recreatie. Info: scan na 18 september de QR of 

ga naar http://bit.ly/vewin voor een verslag en foto’s.

drinkwater.  
water drinken wordt weer gewoon!

Een gezonde jeugd, dat is wat we willen. Daarom wil JOGG, Jongeren 

Op Gezond Gewicht, water drinken gemakkelijk en aantrekkelijk 

maken. Met de aanpak DrinkWater kun je niet meer om het drinken 

van water heen. Kranen, waterkoelers, watertappunten en waterfles-

jes zijn zichtbaar en toegankelijk. Op school, in de wijk, bij de sport-

vereniging, in de kantine: overal wordt water drinken gestimuleerd. 

Water is in Nederland overal aanwezig. Op momenten dat jongeren 

dorst hebben, drinken ze nu vaak zoete dranken. Onbewust krijgen 

jongeren zo veel calorieën binnen, wat overgewicht kan veroorzaken.

De kracht van DrinkWater is dat alle partijen de handen ineenslaan. 

JOGG roept iedereen op om bestaande en nieuwe activiteiten te  

koppelen aan het thema water.

Het Franse Epode toont aan dat een thema-aanpak succesvol is. Een 

duidelijke, aansprekende boodschap, die herhaald wordt door alle 

partijen in de wijk, werkt! Ook onze Belgische buren werken in de 

Viasano-steden met deze thema-aanpak. In een paar jaar tijd is daar 

het overgewicht bij kinderen met ruim 20% gedaald.

Meer weten: www.jongerenopgezondgewicht.nl/drinkwater
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KWR Watercycle Research 

Institute creëert via doelgericht 

onderzoek de kennis die nodig 

is om te voorzien in veilig drinkwater 

en een schoon milieu. De onderzoeks-

thema’s van KWR – gezond, duurzaam, 

vooruitstrevend en efficiënt water – 

klinken door in o.a. het bedrijfstakon-

derzoek (BTO) dat het instituut verricht 

voor de drinkwaterbedrijven. 

Nanotechnologie en nieuwe zuivering 

vormen in het BTO vanaf 2013 samen 

een themagroep, waarvoor fysisch che-

micus dr. ir. Bas Hofs coördinator is. Wat 

verstaat hij eigenlijk onder nanotechnologie?

Hofs: ‘Nanotechnologie is al een tijdje een 

‘buzz-woord’. Maar niet alles dat over heel 

kleine dingen gaat, is meteen nanotech. 

Ik hecht eraan om de IUPAC1-definitie te 

hanteren: het gaat om de veranderende 

eigenschappen van materialen als ze op 

nanoschaal worden toegepast.’

Waarom is nanotechnologie relevant voor 

drinkwatervoorziening?

Hofs: ‘Het wordt een steeds grotere uit-

daging om de hele wereldbevolking te 

voorzien van schoon drinkwater. Van 

al het water op de wereld is 97% zout; 

van de resterende 3% is een groot deel 

bevroren en de rest begint langzaam 

vervuild te raken. Zuivering en ontzil-

ting worden dus steeds belangrijker. 

Nanotechnologie kan bestaande zuive-

ringsmethoden verbeteren en nieuwe 

mogelijk maken. Daar staat tegenover 

dat er steeds meer nanodeeltjes terecht-

komen in het milieu en dus in het op-

pervlaktewater. Dat kan risico’s met 

zich meebrengen.’

Wat zijn momenteel relevante ontwikkelingen 

voor de watersector?

Hofs: ‘Er zijn grofweg drie methoden om 

ongewenste stoffen uit water te halen: 

adsorberen, chemisch omzetten of filte-

ren. Op elk van deze gebieden zie je nu 

al dat nanotechnologie wordt gebruikt, 

maar dat er nog veel meer mogelijkhe-

den aan zitten te komen.’

Adsorptie met polymeren
‘Adsorptie door actieve kool is wel het 

bekendste voorbeeld van nanotechnolo-

gie: veel verontreinigingen binden zich 

makkelijker aan koolstofmoleculen dan 

aan water. Met nieuwe adsorberende 

stoffen kun je nog meer vervuiling uit 

het water halen, of ervoor zorgen dat 

specifieke stoffen er zich makkelijk aan 

hechten. Momenteel kijken we welke 

aanvullende rol nanotechnologie kan 

spelen om specifieke stoffen, zoals 

pesticiden of geneesmiddelen, uit het 

oppervlaktewater te halen. Deze stof-

fen komen steeds meer voor, en een 

gedeelte is zeer lastig verwijderbaar. 

Nieuwste trend: bio-mimetics

‘Nanotechnologie is nu echt  
uit de startblokken’
Dr. ir. Bas Hofs, Scientific Researcher Water Treatment bij KWR, laat er geen twijfel over bestaan: 
nanotechnologie is de kinderschoenen ontgroeid. Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan, maar 
ook het aantal praktische toepassingen neemt met de dag toe. En dat brengt kansen én bedreigingen 
met zich mee. Een reis door de microwereld van graphene sheets en eiwitbuisjes.

1 IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry

Dr. ir. Bas Hofs: ‘Ultieme doel is een filter waar alleen watermoleculen doorheen kunnen.’
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Een voorbeeld: door medicijngebruik 

van diabetici komt metformine in het 

water. Metformine is een zeer stabiele 

stof, met kleine en goed wateroplosbare 

moleculen. Dat betekent dat je met de 

gebruikelijke methoden – oxidatie, 

membranen of actieve kool – niet veel 

opschiet. KWR gaat nu onderzoek doen 

naar adsorptie met behulp van hars-

achtige polymeren.’

Afbraak bevorderen met titanium-oxide
‘Een voorbeeld van de tweede methode 

– een reactie teweegbrengen, zodat een 

schadelijke stof wordt omgezet in een 

of meer onschadelijke stoffen – is het 

gebruik van UV-licht bij waterzuivering. 

Op nanoschaal zijn er stoffen te ontwik-

kelen die deze processen versnellen. Zo 

verbetert titaniumdioxide het oxidatie-

proces, waardoor minder chemicaliën 

nodig zijn. Een nieuw procedé op dit 

gebied is onlangs bij KWR getest.’

carbon nanotubes en eiwit-buisjes
‘Tot slot het filteren of zeven. 

Nanotechnologie kan de mazen van de 

filters zodanig aanpassen dat water er 

nog wel makkelijk doorheen gaat, maar 

vervuiling niet. Het ultieme doel is een 

filter dat alleen watermoleculen (onge-

hinderd) laat passeren. Je bent dan bezig 

op het gebied van revolutionaire, door 

de mens ontwikkelde technieken, zoals 

carbon nanotubes en graphene sheets. 

De verwachting is dat deze technieken 

membranen gaan opleveren, die 100 keer 

beter waterdoorlaatbaar zijn dan nu.’ 

Aquaporines
‘Zelf ben ik daarnaast zeer gecharmeerd 

van bio-mimetics; nanotechnologische 

oplossingen die een natuurlijke basis 

hebben. Een klassiek voorbeeld is wa-

terafstotende verf die is gebaseerd op de 

lotusbloem. De natuur heeft gedurende 

miljoenen jaren in ontelbare kleine 

experimenten via evolutie de beste me-

thoden kunnen ontwikkelen voor alle 

mogelijke problemen. Kijk naar zoiets 

simpels als een grasspriet: alleen om-

hooggehouden door wat water en een 

uitgekiende membraanstructuur. In dat 

kader verwacht ik bijvoorbeeld veel van 

een nieuwe filtertechniek, gebaseerd op 

aquaporines. Dat zijn zeer kleine eiwit-

buisjes waar een rijtje watermoleculen, 

keurig achter elkaar, snel tegelijk door-

heen kan, terwijl andere stoffen achter-

blijven. Het Deense bedrijf Aquaporin 

presenteerde tijdens de afgelopen 

Singapore International Water Week 

een forward osmosis filter op basis van 

deze techniek.’

Zoals gezegd is er ook een mogelijk negatieve 

kant aan de toenemende toepassingen van 

nanotechnologie. Hoe zit dat?

Hofs: ‘De toxicologie van nanodeeltjes 

is complex. Het is nu nog niet te over-

zien wat de langetermijngevolgen zijn 

van nieuwe stoffen voor het menselijk 

lichaam. Er wordt wel onderzoek naar 

gedaan, maar je hebt eigenlijk 20, 30 

jaar nodig om met zekerheid iets te kun-

nen zeggen. Feit is wel dat drinkwater 

zo weinig mogelijk ‘ongewenste’ stoffen 

mag bevatten, dus de drinkwatersector 

heeft er belang bij dit onderwerp aan te 

pakken.’

risico’s nog onbekend
‘Nanodeeltjes van zilver worden al toe-

gepast op membranen in kleinschalige 

waterfilters om bacteriën te doden. Na 

enkele maanden werkt dat niet meer, 

omdat het zilver eruit is gespoeld… en 

in het oppervlaktewater is terechtgeko-

men. Ook stoppen producenten steeds 

meer nanodeeltjes in consumentenpro-

ducten: zilver tegen bacteriegroei in 

deo’s en sokken, titaniumoxide in zon-

nebrandproducten en ga zo maar door. 

Omdat dit bulkproducten zijn, komen 

steeds meer en nieuwe deeltjes in het 

oppervlaktewater terecht. De vraag rijst 

of het middel niet erger is dan de kwaal.’ 

In het kader van NanoNextNL worden 

bij KWR en elders methoden ontwik-

keld om deze deeltjes in water te kun-

nen meten. Vervolgens wordt met deze 

methoden onderzocht hoe de deeltjes 

zich in de waterketen kunnen versprei-

den, welke effecten ze kunnen hebben 

op levende organismen en in hoeverre 

ze in de zuivering worden verwijderd.

Tot slot, hoe ziet de toekomst van nanotech-

nologie eruit?

Hofs: ‘Nanotechnologie is de kinder-

schoenen inmiddels wel ontgroeid. 

Naast fundamenteel en toegepast on-

derzoek zie je steeds meer producten 

op de markt komen. Tot nu toe zijn het 

vooral kleine stapjes, verbeteringen van 

bestaande processen. Het wachten is  

op echt revolutionaire ontwikkelingen; 

ik verwacht niet dat dit nog lang gaat 

duren. De uitdaging is momenteel het 

opschalen van onderzoek naar echt 

bruikbare toepassingen in de praktijk. 

Daarna is er echt van alles mogelijk. 

Zo’n ontwikkeling als aquaporines 

maakt voor zeewaterontzilting een 

significante energiereductie mogelijk. 

Met als bijkomend voordeel: het zijn ei-

witten, dus geen probleem als ze na het 

vervullen van hun ‘taak’ in het milieu 

terechtkomen.’  ■

Carbon nanotube met daardoorheen transport van CH4.

Aquaporine kanaal (wit/blauw/groen) met daar-

door transport van water (wit/rode bolletjes).
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Natuurmonumenten en Vewin: veel gedeelde belangen

‘Zonder water geen natuur,  
en vice versa’
Natuurmonumenten is een vereniging waar je niet omheen kunt. Meer dan 730.000 leden met één 
gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Dat gebeurt primair door het verwerven en beheren van 
natuurgebieden. Mede omdat ook drinkwaterbedrijven zich steeds meer met natuurbeheer bezighouden, 
komen Vewin en Natuurmonumenten elkaar regelmatig tegen. Tijd dus voor een tweegesprek. 

De Vereniging tot Behoud van 

Natuurmonumenten is in 1905 

opgericht door onder anderen 

de bekende natuurbeschermer Jac P. 

Thijsse. Het primaire doel was voorko-

men dat de gemeente Amsterdam het 

Naardermeer zou gebruiken als vuil-

stortplaats. Dit gebied werd dan ook met-

een de eerste aankoop van de vereniging. 

Inmiddels bezit Natuurmonumenten 

355 terreinen, maar de visie van toen 

is nog steeds actueel, aldus medewer-

ker Extern Beleid Myrthe Kusse. ‘Nog 

altijd staat natuur onder druk en moet 

Natuurmonumenten grond veiligstellen 

door aankopen. Zo houden we Nederland 

open en groen, en kan iedereen blijven 

genieten van de natuur.’

De afdeling Extern Beleid houdt zich be-

zig met het beïnvloeden van natuurbe-

leid. Het werk is gericht op verschillende 

aspecten: van ruimtelijke ordening en 

infrastructuur tot klimaatverandering 

en duurzame landbouw. Stuk voor stuk 

onderwerpen die ook voor Vewin zeer 

belangrijk zijn. De beide verenigingen 

komen elkaar dan ook regelmatig tegen 

en trekken waar mogelijk samen op. 

Beleidsmedewerker Lieke Coonen van 

Vewin beaamt dat: ‘Wat betreft de actu-

ele dossiers delen we standpunten over 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(GLB) en de natuurwetgeving. Natuur 

biedt bescherming aan de bronnen 

voor drinkwaterproductie. Andersom 

is water een onmisbaar onderdeel van 

de natuur en leveren de drinkwaterbe-

drijven zonder overheidssubsidie een 

belangrijke bijdrage aan de Nederlandse 

natuur, bijvoorbeeld in het duingebied. 

Vanuit de Drinkwaterwet hebben drink-

waterbedrijven hierin ook een verant-

woordelijkheid.’ 

samen sterk
‘Inderdaad: zonder water geen natuur, 

en vice versa’, aldus Kusse. ‘Voor ons 

is de visie van Vewin altijd interessant 

en belangrijk; jullie hebben een hel-

dere agenda waarin wij gemeenschap-

pelijke belangen herkennen die we 

gezamenlijk kunnen uitdragen. Samen 

sta je toch sterker. Als je zoekt naar 

een Kamermeerderheid, is de coalitie 

van een grote natuurorganisatie en de 

waterbedrijven voor politici vaak erg 

interessant.’

Lieke Coonen (l) en Myrthe Kusse (r): ‘Water en natuur zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.’
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biodiversiteit en waterwinning
Biodiversiteit is essentieel voor de 

drinkwatersector. Naast het leveren 

van schoon drinkwater zetten de  

waterbedrijven zich ook steeds vaker 

in als natuurbeheerder. Zij zorgen 

daarmee voor behoud van biodiver-

siteit. 

In het kader van het Internationale 

Jaar van de Biodiversiteit (2010) heeft 

Vewin de visies op soortenrijkdom 

van een breed scala aan stakeholders 

uit de drinkwatersec-

tor gebundeld in de pu-

blicatie ‘Biodiversiteit 

en waterwinning’.

Ze vervolgt: ‘Natuurmonumenten is niet 

alleen een belangenvereniging, maar 

vooral ook een beheerorganisatie. Dat 

bepaalt voor een groot deel ons karak-

ter: als terreinbeheerder zoek je naar 

verbindingen met andere stakeholders. 

Onze natuurgebieden grenzen altijd aan 

grond van anderen: gemeenten, boeren, 

waterschappen. Het zit dus in onze na-

tuur om samen te werken met onze 

‘buren’. We zoeken in eerste instantie 

naar dialoog en wederzijds profijtelijke 

verbindingen met onze partners.’

‘Herkenbaar’, aldus Coonen, ‘Ook wa-

terbedrijven opereren in een omgeving 

met veel verschillende partijen. Een 

duurzame bescherming van drinkwa-

terbronnen kan onder andere bereikt 

worden door verbinding te zoeken met 

functies die een positieve invloed heb-

ben op de drinkwatervoorziening, zoals 

natuur. Op dit vlak zitten wij dan ook op 

dezelfde lijn als Natuurmonumenten.’

Kusse: ‘Een andere analogie tussen onze 

werelden is dat de burger zowel schoon 

drinkwater als natuur nog te veel als 

vanzelfsprekend ervaart, zonder te be-

seffen dat er voor beide zaken heel wat 

inspanningen moeten worden verricht.’

waterbuffers
Water is een essentieel onderdeel van 

natuur en is onder andere belangrijk 

voor de soortenrijkdom. Verdroging is 

daarom een ernstige bedreiging voor 

de kwaliteit van de Nederlandse natuur. 

Kusse: ‘De boodschap over verdroging is 

lastig uit te dragen. Mensen kijken vaak 

raar op als wij aangeven dat verdroging 

echt een groot probleem is. Nederland 

is waterrijk en het regent toch vaak, 

hoor je dan. Als Natuurmonumenten 

richten wij ons vooral op biodiversiteit 

en die zie je achteruit hollen bij een lage 

grondwaterstand. Planten en dieren 

kunnen eenvoudigweg niet zonder vol-

doende schoon water.’ 

Coonen: ‘Verdroging kan inderdaad een 

probleem vormen. Drinkwaterbedrijven 

hebben daarom al veel maatregelen 

genomen om de nadelige gevolgen van 

waterwinning te beperken, bijvoorbeeld 

door kunstmatige infiltratie van voorge-

zuiverd rivierwater in de duingebieden. 

De infiltratieplassen op zich hebben ook 

weer waarde voor de natuur. De drink-

waterfunctie in een gebied kan op zo’n 

manier een krachtige rol spelen bij na-

tuurbescherming.’

Kusse: ‘De natuur heeft ook te maken 

met een veranderend klimaat met nat-

tere winters en drogere zomers. Wij 

zoeken daarom naar klimaatbuffers: 

plaatsen waar de natuur in staat is om 

in natte perioden eigen water vast en 

schoon te houden om in droge seizoe-

nen nog te kunnen beschikken over vol-

doende water. Het surplus zou gebruikt 

kunnen worden voor drinkwaterpro-

ductie.’

Nieuwe koers
Natuurmonumenten heeft sinds eind 

2011 een nieuwe voorzitter. Hans Wijers 

volgde toen Cees Veerman op, die vorig 

jaar terugtrad. Heeft dit nieuwe voorzitter-

schap gevolgen voor de koers van de vereniging?

Kusse: ‘Natuurmonumenten zal zich 

verder ontwikkelen als een private orga-

nisatie die haar eigen verantwoordelijk-

heid neemt en meer afstand houdt van 

de overheid. We gaan daarmee terug 

naar onze roots. We zijn ooit opgericht 

om Nederland groen en mooi te houden, 

met als achterliggend doel het welbevin-

den van mensen. We zullen in de toe-

komst wel iets ondernemender moeten 

worden, om minder afhankelijk te zijn 

van overheidsgelden. Nu al leggen wij uit 

eigen middelen naast elke euro subsidie 

twee euro eigen geld. De rijksoverheid 

blijft wat ons betreft verantwoordelijk 

voor het creëren van de randvoorwaar-

den zoals goede natuurwetgeving, wij 

zorgen dan voor de invulling.’

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Zoals gezegd vinden beide verenig-

ingen elkaar onder andere op het gebied 

van het GLB. Kusse: ‘Dat klopt; ook wij 

vinden dat er in de eerste pijler een 

verplichte vergoeding moet komen 

voor groen-blauwe diensten, voor zover 

ze zijn gelieerd aan maatschappelijke 

doelen. Voldoende schoon water, meer 

mooie natuur en betrouwbaar drink-

water zijn daar goede voorbeelden van. 

De Commissie heeft vorig jaar drie 

maatregelen bepaald, waarvan de maat-

regel om 7% van het areaal in te zetten 

voor natuur en milieu, volgens ons de 

beste aanknopingspunten biedt voor 

Nederlandse boeren, de natuur en de 

drinkwatervoorziening. Daarvoor is wel 

wat meer flexibiliteit van de Commissie 

nodig, bijvoorbeeld door toe te staan dat 

ook vernatting valt onder braakleggen.’

Coonen: ‘Het GLB biedt voldoende kan-

sen, maar we moeten er dan wel voor 

zorgen dat we de verduurzaming over-

eind houden. De 7% zou bijvoorbeeld 

kunnen worden ingevuld door buffer-

stroken langs water, dat is goed voor 

de waterkwaliteit, maar ook voor de 

biodiversiteit.’

Kusse: ‘Ons gemeenschappelijke ideaal 

is uiteindelijk een groen-blauwe door-

adering van het platteland: voor mooie 

natuur en voor de bescherming van de 

drinkwaterbronnen. Daar blijven we 

samen voor strijden. Natuurlijk zijn 

we het niet altijd eens, maar tot nu toe 

slagen we er altijd in elkaar ergens te 

vinden.’  ■
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Prinsjesdag 2012
Ook dit jaar heeft (demissionair) minister van Financiën De Jager op de derde dinsdag in september, 
Prinsjesdag, traditioneel de nieuwe begroting aangeboden aan het parlement. Na de Algemene 
Beschouwingen volgt de parlementaire behandeling van de begrotingshoofdstukken in de nieuwe 
Tweede Kamer. Vewin is bij deze behandelingen alert op de belangen van de drinkwatersector. 
Waar nodig behartigt Vewin deze belangen in de aanloop naar de debatten bij de Kamerfracties. De 
hoofdlijnen hierbij zijn: de bescherming van de drinkwaterbronnen, de kwaliteit van het drinkwater, 
de leveringszekerheid en een optimale performance van de waterbedrijven.

Ministerie van Infrastructuur  
en Milieu

1.  Benoem drinkwaterwinning als nationaal ruimtelijk belang

2.  Een kansrijke zoetwaterstrategie moet gericht zijn op een duurzame zoet-

watervoorziening met voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit

3.  Stel internationale normen voor probleemstoffen in Rijn, Maas en Eems

4.  De waterwinningen voor de bereiding van drinkwater worden bedreigd 

en vormen een knelpunt in de KRW

5.  Bodemverontreiniging rondom drinkwaterwinningen versneld saneren

6.  Prioriteit voor drinkwaterwinning bij gebruik van de ondergrond 

7.  Verbied energieopslag in de bodem binnen grondwaterbeschermings-

gebieden

8.  Eenvoudige procedures voor opleggen gedoogplicht bij aanleg drink-

waterleidingen

9.  Geneesmiddelen vormen door concentraties in oppervlaktewater een 

urgent probleem

10.  Houd bestaande doelstellingen en normen voor waterkwaliteit en water-

kwantiteit intact. 

11.  Geen nieuwe informatiesystemen, maak de Wet informatie-uitwisseling 

ondergrondse netten INSPIRE-proof 

12.  Informatie over bodemverontreiniging opnemen in de Basis Registratie 

Ondergrond 

13.  Goede borging en afstemming van drinkwaterbelangen bij herstructu-

rering crisisnetwerken

De jaarlijks verschijnende 

Vewin Lobby Agenda geeft 

per departement aan waar 

de belangen van de drinkwatersec-

tor liggen. De lobbyagenda is als 

aparte bijlage mee gestuurd met 

deze Waterspiegel. De agenda is ook 

als pdf te raadplegen op onze site:  

www.vewin.nl/lobbyagenda. Hieronder 

geven wij per departement de hoofd-

lijnen van de lobbyagenda weer.
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borging van topkwaliteit 
drinkwater
Arjen Frentz, secretaris 

Stuurgroep Bronnen & 

Kwaliteit, Vewin: ‘Onze focus 

voor de komende jaren ligt 

vooral op de borging van de 

kwaliteit van de drinkwater-

bronnen en de continuïteit 

van de duurzame drinkwater-

voorziening naar de toekomst. 

Het Nederlandse drinkwater 

is van topkwaliteit, gezond, smaakvol en goed betaalbaar, en 

dit moet ook in de toekomst zo blijven. Voor de nabije toe-

komst zijn vooral de KRW en de implementatie van de nieuwe 

stroomgebiedbeheerplannen van belang. Er is nog een aantal 

resterende beheerkwesties dat moet worden opgelost, in sa-

menwerking met het ministerie en regionale partijen.’

‘Daarnaast zal door de wijzigingen in het omgevingsbeleid de 

borging van het ruimtelijk beschermingsbeleid een belang-

rijk punt worden. Wij zien dit als goede kans om dit beleid te 

moderniseren en te optimaliseren voor de drinkwater sector. 

Hierbij spelen ook de gebiedsdossiers die provincies aan het 

ontwikkelen zijn. Hierin wordt per regio bekeken welke 

problemen er nog bestaan voor de drinkwatervoorziening 

en welke maatregelen genomen moeten worden.’

‘Op Europees niveau is ontwikkeling van de Blueprint, waar-

in de Commissie de contouren uitzet van de opvolger van de 

KRW, een ander onderwerp van aandacht. Wij zetten erop in 

dat drinkwater en de bescherming van drinkwaterbronnen 

op een of andere manier verankerd worden in de Blueprint.’

‘Nationaal is er een discussie over de beschikbaarheid van 

voldoende zoetwater, in het kader van het Deltaprogramma. 

Voor Vewin is het belangrijk dat de uiteindelijk gekozen 

strategie voorziet in rijksverantwoordelijkheid voor de 

drinkwatervoorziening en in de beschikbaarheid van vol-

doende bronnen voor de productie van drinkwater.’

‘Ook de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe stoffen 

(nanotechnologie, geneesmiddelen, gewasbeschermings-

middelen) vragen steeds meer onze aandacht.’

drinkwater en ondergrond
Rob Eijsink, secretaris 

Stuur groep Bodem & 

Infrastructuur, Vewin: ‘De 

risico’s als gevolg van de 

drukte in de ondergrond 

zijn een actueel thema 

voor ons. Er zijn volop ont-

wikkelingen, waaronder 

ondergrondse opslag van 

verschillende stoffen, zoals 

CO2 en kernafval. Ook zijn 

er plannen voor de winning van schaliegas en ontwikkelen 

de projecten voor K/W-systemen en aardwarmte zich steeds 

sneller. Vewin is onder andere betrokken bij het opstellen 

van nieuw beleid, zoals de Structuurvisie Ondergrond. Voor 

de drinkwater bedrijven is dat belangrijk en niet alleen om-

dat zij leidingen hebben in de ondergrond. Veel belangrij-

ker is dat op veel plaatsen in Nederland drinkwater wordt 

geproduceerd uit grondwater. Om de hoge kwaliteit van 

ons drinkwater te kunnen blijven garanderen is het van 

het grootste belang dat onze bronnen veilig zijn en blijven. 

Dus alle activiteiten die onze bronnen kunnen vervuilen of 

anderszins bedreigen, houden wij nauwlettend in de gaten. 

In dat kader zijn wij ook blij dat de rijksoverheid besloten 

heeft bij de Structuurvisie te kijken naar de diepe én de on-

diepere ondergrond. Die laatste is ook van groot belang voor 

de drinkwaterbedrijven. Wij zetten voor dit jaar in op de 

inhoudelijke uitwerking van de Structuurvisie: met een af-

wegingskader voor duurzaam gebruik van de ondergrond.’

deltaprogramma – 
Zoetwater (dPZ)
Sabine Gielens, secretaris 

Stuurgroep Beveiliging & 

Crisismanagement, Vewin: 

‘Het Deltaprogramma komt 

 nu in fase 3, waarin vanuit 

de vorige stap (‘reële stra-

tegieën’) wordt toegewerkt 

naar kansrijke zoetwater-

strategieën voor de periode 

2050 - 2100. Wat ons betreft 

moet het doel daarbij zijn: duurzame zoetwatervoorzie-

ning met voldoende zoetwater van de juiste kwaliteit. Wij 

willen in het programma nadrukkelijk de koppeling ma-

ken tussen kwantiteit en kwaliteit. Om uit de reële stra-

tegieën de meest kansrijke te destilleren is een complexe 

vergelijkingssystematiek ontwikkeld. Onze inzet daarbij 

is dat je bij die afweging moet kijken naar economische 

én maatschappelijke factoren, zoals volksgezondheid 

en duurzaamheid. Het gaat ons om de grote maatschap-

pelijke betekenis van drinkwater, die niet altijd in euro’s 

kan worden uitgedrukt. Het gaat immers om een primaire 

levensbehoefte die van vitaal belang is voor de volksge-

zondheid. Daarnaast pleiten wij ervoor dat de huidige 

verantwoordelijkheidsverdeling onveranderd blijft; dus 

geen decentralisering van bevoegdheden. Verder moet de 

zoetwatervoorziening een publieke taak blijven waarvoor 

centrale regie vanuit het rijk is vereist. Ook onze positie in 

de verdringingsreeks mag niet veranderen.’
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en  
Koninkrijksrelaties 
1.  Voorkom ‘Hotspots’ in binnen-installaties via het Bouwbesluit

2. Schaf precarioheffing op waterleidingen af

Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid en 
gewasbescherming
Lieke Coonen, beleidsmede-

werker Bronnen & Kwaliteit, 

Vewin: ‘De Europese 

Commissie heeft in 2011 

voorstellen gepresenteerd 

voor een nieuw GLB. Vewin 

kan zich goed vinden in de 

plannen voor de verplichte 

verduurzaming in de eerste 

pijler. Dat betreft de directe betalingen die boeren ontvan-

gen: 30% daarvan wordt straks verbonden aan maatregelen 

die te maken hebben met milieu, biodiversiteit, waterkwali-

teit, enzovoort. Om die 30% in te vullen heeft de Commissie 

drie maatregelen voorgesteld, waarvan er één volgens ons 

goede mogelijkheden biedt. Het gaat daarbij om uit produc-

tie halen van 7% van het landbouwareaal (braakleggen) en 

dit inzetten voor natuurontwikkeling. Daarbinnen zou je 

bijvoorbeeld bufferstroken kunnen aanleggen. Minder te 

spreken zijn wij over een plan om de verduurzaming niet 

meer verplicht te maken. Vewin blijft dus inzetten op ver-

plichte blauw-groene diensten als voorwaarde voor betalin-

gen in pijler 1.’ 

‘Op het gebied van gewasbescherming heeft de Commissie 

de lidstaten verplicht een Nationaal Actieplan op te stel-

len. In Nederland wordt dat actieplan een onderdeel van de 

nieuwe nota Duurzame Gewasbescherming. Vewin is van 

mening dat hierbij de gestelde doelen in de tijd veel te ver 

naar achteren zijn geschoven. In plaats van 2023 willen wij 

dat 95% van de normoverschrijdingen binnen vijf jaar opge-

lost is, dus in 2018, zoals ook de KRW eist. Verder vinden we 

dat nu eindelijk eens maatregelen moeten worden genomen 

voor verontreinigingen die het grondwater bedreigen. Ook 

roepen wij op tot brede uitvoering van de motie Grashoff, 

dus inclusief alle niet-landbouwkundige toepassingen, 

waaronder in ieder geval particulier gebruik.’

Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie

1. Innovatiebeleid: stimuleren van innovatie en mondiale afzet van integrale (drink)wateroplossingen

2. Schaliegaswinning en bodemopslag kernafval: risico’s voor drinkwaterwinning uitsluiten

3.  Normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen terugdringen met gebruiksmaatregelen en uitvoeren van 

de motie Grashoff

4.  Maak landbouwsubsidies afhankelijk van maatregelen en innovaties ten gunste van de waterkwaliteit

5. Erfpacht: waardeer verpachte terreinen als natuurgrond of verkoop gronden aan drinkwaterbedrijven

6. Kies volledige kostencompensatie als uitgangspunt bij realisatie Natura 2000

7.  Bij de weging van maatregelen voor natuurherstel moet drinkwatervoorziening gelden als een ‘dwingende reden van 

groot openbaar belang’

8. Vrijstelling in de Mijnbouwwet voor lozing van brak waterconcentraat in de bodem

9.  Integreer kadastrale registratie met vestiging van zakelijk recht

10. Differentieer mestbeleid en gebruiksnormen naar intrekgebieden drinkwaterwinningen
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Ministerie van Financiën

1. Schaf de Belasting op leidingwater af

2. Geen vennootschapsbelasting voor drinkwaterbedrijven

3. Schaf de gebruiksvergoeding voor drinkwaterleidingen in rijksgrond af

belasting op leidingwater 
Hendrik Jan IJsinga, secretaris 

Stuurgroep Doelmatigheid, 

Transparantie & Water keten, 

Vewin: ‘Vewin blijft zich ver-

zetten tegen het feit dat de 

politiek steeds de rekening 

bij de drinkwatersector legt. 

Met name het niet afschaf-

fen van de Belasting op 

leidingwater (Bol) is ons een 

doorn in het oog. Hierdoor 

blijft water in het rijtje van rode diesel en andere milieu-

vervuilende stoffen staan. Vaststaat dat deze belasting niets 

bijdraagt aan het oorspronkelijke doel, verminderen van het 

waterverbruik. Daarnaast leidt Bol tot hoge administratieve 

lasten, omdat de waterbedrijven een compleet nieuwe ad-

ministratie moeten opzetten. De Bol heeft als heffingsbasis 

de onroerende zaak (vergelijkbaar met de energiebelasting), 

terwijl drinkwaterbedrijven per aansluiting administreren. 

Niet elke onroerende zaak heeft een eigen meter. Denk aan 

flatgebouwen met een centrale meter, waar nu één afreke-

ning naartoe gaat. Speciaal voor de Bol moeten de water-

bedrijven straks voor elk appartement apart een rekening 

opstellen.’

‘Ook het invoeren van de heffing van vennootschapsbelas-

ting op de winst van de waterbedrijven is ongewenst. Het 

doel van deze belasting voor overheidsbedrijven is het tegen-

gaan van concurrentieverstoring. Maar in de drinkwatersec-

tor bestaat helemaal geen concurrentie. Verder leidt deze 

belasting op winst ertoe dat de waterbedrijven minder geld 

kunnen reserveren voor investeringen, die juist de komende 

jaren hard nodig zijn. Om dit te compenseren zullen de ta-

rieven verhoogd worden. De belasting leidt dus tot hogere 

prijzen voor de consument, mogelijk lagere investeringen en 

zwaardere administratieve lasten.’

Ministerie van Buitenlandse Zaken en  
Ontwikkelingssamenwerking
1. Ondersteun drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
1. Geneesmiddelen vormen door concentraties in oppervlaktewater een urgent probleem.



16 w a t e r s p i e g e l  /  s e p t e m b e r  2 0 1 2

Ministerie van Veiligheid en Justitie
1.  Schaalvergroting van de regiopolitie moet gepaard gaan met schaalvergroting van de veiligheidsregio’s. Opschaling 

politie mag geen gevolgen hebben voor vigerende afspraken met drinkwaterbedrijven

2.  Meer bestuurlijk commitment vanuit veiligheidsregio’s voor ondertekening en implementatie convenant Drinkwater

3.  Het Veiligheidsberaad moet een centrale positie met mandaat krijgen voor landelijke en bindende afspraken met vitale 

sectoren

4.  Veiligheidsregio moet regisseur zijn van samenwerking en coördinator bij regio-overstijgende incidenten

5.  Drinkwaterbedrijven moeten als directe crisispartner betrokken worden bij crisisbesluitvorming en crisis communicatie

6. Meldplicht security breaches moet aansluiten bij bestaande sectorale meldplichten en structuren

7.  In het aansluitingstraject van de Water-ISAC bij het NCSC moeten de huidige werkwijze van de ISAC en financiering 

vanuit de overheid geborgd blijven

opschaling omvang 
veiligheidsregio’s
Sabine Gielens, stuurgroep-

secretaris Beveiliging & 

Crisismanagement, Vewin: 

‘De komst van de nationale 

politie betekent dat er straks 

10 regionale eenheden zul-

len ontstaan, ten opzichte 

van de 25 regio’s die we voor-

heen hadden. Wij juichen 

dat toe, omdat de drink-

waterbedrijven in hun afzet-

gebieden dan met minder regio’s crisisafspraken hoeven te 

maken. We zien wel een ernstig knelpunt aan de horizon: 

doordat de 25 veiligheidsregio’s in stand blijven, is er straks 

weer een kloof tussen de politie- en veiligheidsregio’s. Wij 

ondersteunen dan ook een plan om de veiligheidsregio’s 

terug te brengen tot tien stuks en de grenzen te laten sa-

menvallen met de politieregio’s. Vooral vanuit een integrale 

benadering van veiligheid is dit zeer wenselijk. 

De samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio’s, 

politie regio’s en drinkwaterbedrijven worden vastgelegd 

in convenanten. Het gaat dan om operationele crisisafspra-

ken over wederzijdse informatie en communicatie, op- en 

afschaling, enzovoort. Er zijn nu 17 van deze convenanten 

gesloten, maar de implementatie verloopt erg traag. Daar 

mag wat ons betreft op ambtelijk en politiek niveau wel wat 

meer druk op komen.’

Horizon 2020: eu zet sterk in op innovatie en wetenschap
Met een budget van 87 miljard euro zet de Europese Unie (EU) met 

het nieuwe programma ‘Horizon 2020’ in op onderzoek en innovatie. 

Dit programma voor de periode 2014 – 2020 heeft drie hoofddoelen: 

excellente wetenschap, industrieel leiderschap en maatschappelijke 

uitdagingen. 

Onder excellente wetenschap verstaat men dat de positie van de EU 

op het gebied van wetenschap zal worden versterkt. Daartoe worden 

de fondsen van het European Research Council verhoogd met 77%. Op 

het gebied van industrieel leiderschap zal worden geïnvesteerd in ‘key 

technologies’, en in betere toegang tot kapitaal en steun voor het MKB. 

De watersector valt volgens de Europese Commissie onder het derde 

doel: de maatschappelijke uitdagingen. De waterbedrijven kunnen 

hiermee in aanmerking komen voor subsidiëring van projecten.

De leden van het Europees Parlement hebben hun wijzigingsvoorstel-

len op de Commissie-plannen ingediend. Hieruit valt op te maken dat 

veel parlementariërs het belang van water specifiek onderschrijven. Zo 

hebben Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij (CDA) en Judith 

Merkies (PvdA) voorstellen ingediend om water (en innovatie voor 

watertechnologie) niet alleen onder ‘maatschappelijke uitdagingen’ te 

laten vallen, maar onder ‘industrieel leiderschap’. Dit is positief voor 

de drinkwatersector, omdat daardoor maximaal gebruikgemaakt kan 

worden van het innovatiepotentieel op het gebied van water. Dit kan 

bijdragen aan werkgelegenheid, economische groei en een betere 

concurrentiepositie in Europa. 

Horizon 2020 is gericht op de Europa 2020-strategie, die is bedoeld om 

het Europese financiële en economische systeem te stabiliseren met 

maatregelen om nieuwe economische kansen te creëren. Horizon 2020 

moet daaraan bijdragen via onderzoek en innovatie. In de komende 

maanden zal Horizon 2020 nog verschillende keren op de parlementaire 

agenda staan. Het plenaire parlement zal hier naar alle waarschijnlijk-

heid in november over stemmen.

–  B u r e a u  B r u s s e l  –
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Gemeenten voor  
Duurzame Ontwikkeling
Netwerkorganisatie GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) richt zich op duurzame 
ontwikkeling, gestimuleerd vanuit de Nederlandse gemeenten. Deze netwerkorganisatie brengt 
partijen uit bestuur, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en burgerij bij elkaar om samen te 
bouwen aan een duurzame toekomst. Ook voor de drinkwatersector biedt dit mogelijkheden.

In 2008 is de netwerkorganisa-

tie Gemeenten voor Duurzame 

Ontwikkeling of GDO opgericht. 

Doel: zoveel mogelijk partijen en 

mensen in Nederland op het dossier 

‘Duurzaamheid’ bij elkaar brengen. 

‘Maar we zijn geen organisatie in de klas-

sieke zin’, haast directeur Henk Klein 

zich uit te leggen. ‘Geen kantoor en uitge-

breide staf. We houden het bewust klein. 

Ons bestuur bestaat uit zeven wethou-

ders van deelnemende gemeenten. Vier 

ervaren ambassadeurs uit het veld onder-

steunen ons bij de netwerkactiviteiten. 

Op onze website www.vereniginggdo.nl 

kun je zien wie dat zijn en wat ze doen.’

Netwerken
Op die website prijkt trots het credo 

van GDO: ‘Netwerken, Inspireren, 

Realiseren’. Wat houdt dat concreet in? 

Klein: ‘We hebben drie speerpunten. 

Allereerst gaat het om verbindingen 

leggen tussen alle partijen die een rol 

willen spelen bij de verduurzaming 

van onze samenleving. Wij zijn een 

netwerk van lokale bestuurders, maar 

we kunnen een duurzame maatschap-

pij nooit realiseren zonder participatie 

van het bedrijfsleven en de inwoners 

van Nederland. Dus onze eerste taak is 

bekendheid geven aan ons initiatief en 

verbindingen leggen: netwerken dus.’

inspireren
‘De tweede stap is mensen op ideeën 

brengen. Dat doen we door het op gang 

brengen van leerprocessen op lokaal 

en regionaal niveau. Hierbij maken we 

gebruik van bestaande voorzieningen 

en zetten we – naast de ruim 100 centra 

voor natuur- en milieu-educatie – vooral 

onze website en social media in.’

realiseren
‘De kroon op het werk komt als we 

echte samenwerking in projecten kun-

nen realiseren. Duurzame ontwikkeling 

zichtbaar maken door concrete acties in 

de directe leefomgeving.’

‘Het belangrijkste netwerk is de sa-

menwerking met rijk, provincies en 

waterschappen. GDO vertegenwoordigt 

daarin namens de VNG alle gemeen-

ten. Hier zouden ook de waterbedrij-

ven een rol kunnen nemen. Er ligt nu 

een rijksprogramma voor 2013 – 2017: 

‘Sociale innovatie voor een groene 

economie’, dat samen met provincies, 

waterschappen en gemeenten is opge-

steld. Daarnaast kent GDO vijf eigen 

programma’s, met de onderwerpen bio-

diversiteit, grondstoffen, water, voedsel 

en energie. Daarbinnen zoeken we dus 

naar alle mogelijke verbindingen om 

tot concrete projecten te komen. Soms 

lokaal, soms regionaal.’

stroom!
Klein vervolgt: ‘Een voorbeeld is het regi-

onale programma Stroom!, dat projecten 

koppelt aan water- en klimaatbeleid. 

De provincie Zuid-Holland ontwikkelt, 

samen met onder andere gemeenten 

en waterschappen, al jaren energie- en 

water projecten voor basisscholen en 

voortgezet onderwijs. Deze projecten zijn 

direct gekoppeld aan het klimaatbeleid 

van de partners, en dragen zo bij aan het 

behalen van de daarin vervatte doelen.’

‘Behalve Evides zijn de waterbedrijven 

nog niet actief in onze netwerken. Wat 

mij betreft verandert dat snel. Ik nodig 

alle drinkwaterbedrijven uit onze web-

site te bekijken en contact met ons op 

te nemen. Ze zijn ook van harte welkom 

op ons congres van 4 oktober, waar het 

nieuwe programma wordt gepresen-

teerd. Laten we kijken hoe we samen 

Nederland nog sneller duurzaam kun-

nen maken.’  ■

GDO-directeur Henk Klein: ‘Projecten bieden kansen voor drinkwatersector.’
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waternet: de integrale waterketen in de praktijk

‘Het kan echt beter én goedkoper’
Watercyclusbedrijf Waternet in Amsterdam is een praktijkvoorbeeld van integratie in de waterketen. 
Waterschap en gemeenten werken hier al jaren nauw samen (ook met de provincie) bij de uitvoering 
van waterbeheertaken. Dat heeft geleid tot lagere kosten, betere dienstverlening en meer innovatie. 
Dijkgraaf Johan de Bondt en directeur Waternet Roelof Kruize over hun succes: harde afspraken in 
een integrale regionale planning inclusief een investeringsplan. 

Watercyclusbedrijf Waternet 

brengt ketensamenwerking 

al jaren in de praktijk. In 

1997 is een organisatie opgezet voor 

nauwe samenwerking in de waterketen. 

‘De aanleiding was de vorming van ons 

nieuwe waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht’, aldus dijkgraaf Johan de Bondt. 

‘De gemeente Amsterdam had de voor-

uitziende blik om het nieuwe water-

schap voor te stellen alle waterbeheer- 

en zuiveringstaken onder te brengen 

in de Stichting DWR, de voorloper van 

Waternet. In eerste instantie ging het om 

de gemeentelijke diensten Waterbeheer, 

Riolering en Zuivering, en beheerafde-

lingen van het waterschap.’ ‘Later zijn 

ook het Waterleidingbedrijf Amsterdam 

en de afdeling Vaarwegbeheer aangeslo-

ten’, vult Roelof Kruize, directeur van 

Waternet, aan. ‘Toen kon je echt spreken 

van een watercyclusbedrijf. Waternet 

is nu actief in het verzorgingsgebied 

Groot-Amsterdam en heeft zo’n 500.000 

drinkwateraansluitingen. Bij de laatste 

uitbreiding bracht de gemeente Muiden 

in 2009 het rioolbeheer bij ons onder.’

De belangrijkste aanleidingen voor de 

oprichting van Waternet waren: grotere 

doelmatigheid, verbeterde dienstverle-

ning en meer innovatief vermogen. Op 

al deze terreinen zijn de doelstellingen 

ruim gehaald. Zo moest de eerste vijf 

jaar alleen al door de integratie met 

drinkwater 8 miljoen worden bespaard; 

dat werden er in de praktijk 17 miljoen. 

integrale regionale planning
De Bondt: ‘In ons verzorgingsgebied be-

vinden zich 22 gemeenten. Daarvan la-

ten Amsterdam en Muiden hun rioolbe-

heer door ons uitvoeren. Met de andere 

gemeenten voeren we wel gesprekken, 

maar die hebben tot nu toe niet geleid 

Roelof Kruize (l) en Johan de Bondt: ‘Regionaal toetsingskader door integrale planning.’
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tot concrete afspraken. Wij vinden dat 

jammer, want er is zoveel winst te be-

halen, voor alle betrokkenen inclusief 

de inwoners. Onze filosofie daarbij is 

duidelijk: voor echte schaalvoordelen 

zal er een integrale regionale planning 

voor de gehele afvalwaterketen moeten 

komen. Daar hoort ook een investerings-

plan bij, dat je in hoge mate met elkaar 

moet afstemmen.’

Kruize: ‘Dat gaat duidelijk verder dan 

alleen afspraken over wanneer de stra-

ten worden opengebroken en ieder zijn 

eigen werkzaamheden mag uitvoeren. 

We zien dat veel gemeenten dat te ver 

vinden gaan, omdat ze huiverig zijn 

om zeggenschap te verliezen. Dat is 

niet terecht. Wij zijn een uitvoerende 

organisatie en de uiteindelijke zeggen-

schap over het riool blijft altijd bij de 

gemeente. Maar je hebt dan in ieder 

geval een regionaal kader waaraan je de 

beslissingen kunt toetsen.’

De Bondt: ‘Het grote voordeel van de 

constructie van Waternet ligt in het feit 

dat je geen nieuwe wettelijke structuur 

nodig hebt. De verschillende partners 

houden hun verplichtingen en bevoegd-

heden, je voegt alleen de planning en 

uitvoering samen.’

schaalvoordelen
Kruize: ‘Wij zijn van mening dat je zo’n 

regionale planning vervolgens moet 

laten uitvoeren door één organisatie, 

die daarvoor goed is uitgerust. De voor-

delen zitten immers ook duidelijk in de 

schaalgrootte. Waternet heeft nu zo’n 

2.000 medewerkers, waaronder een 

eigen r&d-afdeling van 40 mensen. Er 

is een enorme hoeveelheid kennis en 

ervaring binnen onze organisatie, die 

ter beschikking staat aan onze partners. 

Kleinere gemeenten hebben niet meer 

voldoende kennis in huis om bijvoorbeeld 

planvorming goed uit te voeren, doordat 

het voor hen moeilijker is voldoende ge-

kwalificeerd personeel aan te trekken. 

Waternet heeft als werkgever een inte-

ressante propositie voor werknemers, 

vooral op technisch gebied. Dat zal zeker 

op de lange termijn ook een belangrijk 

argument worden voor de vorming van 

robuuste watercyclusbedrijven.’

rationele afweging
De Bondt: ‘De gemeenten hebben tot nu 

toe de belastingtarieven voor rioolrecht 

laag gehouden. Vaak is er niet voldoen-

de gereserveerd voor investeringen. 

Door integraal waterketenbeheer wor-

den de reële kosten van beheer en de 

benodigde investeringen zichtbaar. De 

beslissing om te investeren wordt dan 

een stuk rationeler. De autonomie van 

gemeenten staat daarbij als een paal 

boven water. Het staat hen natuurlijk 

altijd vrij om het rioolbeheer aan te be-

steden. Wij zeggen: laat ons meedoen, 

wij zijn er van overtuigd dat we het 

beste bod kunnen neerleggen.’

Zeggenschap
De Bondt: ‘Er gebeurt nu in de regio te 

weinig op het gebied van integratie van 

de waterketen. Praten is prima, maar er 

zal ook echt actie moeten worden geno-

men, anders staan we straks met de rug 

tegen de muur. Wij hebben geprobeerd 

een opening te creëren richting de ge-

meenten, door een quick scan voor te 

stellen. Gewoon samen kijken waar je 

winst kunt behalen. Zo eenvoudig is 

het begin namelijk; een keer samen een 

schouw houden of je tekeningen naast 

elkaar leggen. Maar zelfs voor zo’n low 

cost middel heb je budget nodig, en dat is 

er niet altijd. Bij de gemeente Hilversum 

berekenden we dat een besparing van 

14 miljoen per jaar mogelijk was. Maar 

men durfde het toch niet aan.’

De Bondt: ‘Als wij met gemeenten, het 

waterschap en de provincie afspraken 

maken in een integrale planning, geef 

je volgens mij geen zeggenschap weg. 

Je stelt je wel bloot aan controle. Je komt 

er dan moeilijker mee weg om te zeggen 

‘We houden ons even niet aan de afspra-

ken’. Dat kan partijen kopschuw maken.’

‘Verbeterde dienstverlening door één-loketfunctie.’
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samenwerkingsslag
De Bondt vervolgt: ‘Ik weet niet of we er met z’n allen in zullen 

slagen vóór het einde van het jaar de resultaten te bereiken, 

die het BAW van ons eist. Misschien dat er toch eerst een wets-

voorstel moet komen met enkele duidelijke verplichtingen. 

Dat hoeft geen complete blauwdruk voor samenwerking te 

bevatten, maar bijvoorbeeld zoiets als een minimum aantal  

rioleringsaansluitingen of een gecombineerd tarief voor 

drinkwater, riolering en zuivering.’

Kruize: ‘Ik denk dat ‘de stok’ er wel aan te pas zal komen. 

Vroeger waren er 500 drinkwaterbedrijven, nu 10. Ook in onze 

sector werd de grote samenwerkingsslag pas gemaakt toen er 

een wettelijke verplichting lag voor minimaal 100.000 aanslui-

tingen. Maar dat heeft wel geleid tot veel grotere transparan-

tie, lagere prijzen en een betere dienstverlening.’

innovatie is belangrijk
Kruize vervolgt: ‘Ik heb wel eens geroepen dat je uiteindelijk 

naar zo’n vijf watercyclusbedrijven voor het hele land moet. 

Op die manier heb je ook de juiste schaalgrootte om optimaal 

gebruik te maken van de kansen die er in het buitenland lig-

gen. Innovatie is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfs-

voering en essentieel voor onze sector. Dat blijkt ook uit het 

BAW, dat innovatie noemt als de motor voor integratie in de 

keten. Maar dan moet het niet al te versnipperd gebeuren, zo-

als nu wel enigszins het geval is in Nederland.’

De Bondt: ‘Ik weet niet of het er vijf moeten worden, maar 

ik ben het ermee eens dat je zaken moet combineren en 

krachten moet bundelen. Een geografisch logische indeling is 

daarbij handig: als de grenzen van verzorgingsgebieden over-

eenkomen, kan dat veel praktische voordelen hebben. Je ziet 

zo’n zelfde vraagstuk nu ook spelen bij het afstemmen van het 

aantal veiligheids- en politieregio’s.’

investeringen
Het BAW eist resultaten vóór het eind van 2012. Hoe kijkt u naar 

de toekomst? 

De Bondt: ‘Volgens mij moet het initiatief nu van de gemeenten 

komen. Daarbij kunnen de provinciale koepels van gemeen-

ten een belangrijke rol spelen. Veel kleine gemeenten zien de 

voordelen wel; sommige middelgrote en grotere steden moe-

ten nog wat wennen aan de veranderende situatie. Bestuurlijk 

gezien was rioolbeheer nooit erg interessant, dat speelde zich 

af in een niche van de gemeentelijke organisatie waar de poli-

tiek zich niet intensief mee bezighield. Sinds het BAW moest 

men zich opeens bestuurlijk verdiepen in het onderwerp, en 

dat blijkt nog even wat tijd te kosten.’

Kruize: ‘Maar veel tijd is er niet. Er komen flinke investerings-

uitdagingen op ons af, in de vorm van méér dan noodzake-

lijke vervanging van riolen en drinkwaterleidingen. Extra 

probleem voor de gemeenten is daarbij dat rioolaanleg altijd is 

betaald uit de grondexploitatie, waardoor er geen vrijvallende 

kapitaalslasten zijn. Dat betekent een flink hogere rioolbelas-

ting om de miljarden te kunnen opbrengen die nodig zijn voor 

vervanging. Reden te meer om efficiënter te werken.’

samen is beter dan alleen
De Bondt: ‘Daarbij komen nog de mogelijke gevolgen van de 

voortdurende economische malaise, en dus nog meer bezui-

nigingen. Plus de extra opgave als gevolg van de klimaatver-

anderingen, met grotere extremen in waterafvoeren en neer-

slag, bodemdaling en grondwaterproblematiek. Volgens mij 

kun je problemen van een dergelijke, bijna Bijbelse omvang 

altijd beter samen te lijf gaan dan apart. Die samenwerking 

zoeken we immers in Nederland al eeuwen en dat heeft ons 

geen windeieren gelegd. Dus: samen op de bres voor een 

hechte waterketen!’  ■

watercyclusbedrijf
Waternet is een uitvoerende organisatie die zich richt 

op de hele watercyclus, van drinkwater tot afvalwater. 

In het hele werkgebied zorgt Waternet voor: productie 

en levering van drinkwater (in vijf gemeenten); riolering 

(in twee gemeenten) en schoonhouden van de grachten 

(in Amsterdam); zuivering van afvalwater; schoon opper-

vlaktewater; bescherming tegen overstroming; waterpeil-

beheer en het bevaarbaar houden van watergangen. 

waterschap
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk 

voor veilige dijken, het waterpeil, het zuiveren van afval-

water, de kwaliteit van het oppervlaktewater en goede 

doorgang van vaarwegen in het stroomgebied van de 

Amstel, de Vecht en in het Gooi. Het waterschap heeft de 

beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken uitbesteed 

aan Waternet.



21w a t e r s p i e g e l  /  s e p t e m b e r  2 0 1 2

Haast is geboden; de watercrisis groeit met de dag

‘Nederland voorop bij aanpak 
mondiale waterproblemen’
De financiële en economische crises van de afgelopen jaren ontnemen ons het zicht op een veel 
existentiëler probleem: de groeiende watercrisis. Nederland bevindt zich daarbij vanuit haar 
historisch gegroeide rol als waterland in een unieke positie. Beter dan welk ander land kunnen wij 
helpen de bewustwording over de ernst van de problematiek te vergroten. Ons bedrijfsleven moet 
meer kunnen profiteren van de grote deskundigheid die Nederland in huis heeft. Vewin-directeur 
Theo Schmitz pleit voor visie en durf, bij politici, ingenieurs én het nieuwe kabinet.

De groeiende wereld-watercrisis 

is een resultante van de kli-

maatveranderingen en de 

steeds sneller groeiende wereldbevol-

king, aldus Schmitz. ‘Nu wonen er 7 

miljard mensen op aarde, in 2050 zijn 

dat er 9 tot 10 miljard. Elke dag komt er 

wereldwijd een stad van 250.000 men-

sen bij. De bevolkingsgroei is het grootst 

in de rivierdelta’s. Daar concurreren 

stadsbewoners en landbouw om grond 

en water. Daar zijn ook de risico’s voor 

overstromingen vanuit de rivieren en de 

zee het grootst. En daar klinkt het land 

het snelst in, door de vaak slappe bodem 

en het steeds intensievere gebruik van 

de grond.’

meer nadruk op adaptatie
‘Er is geen tijd meer te verliezen. Binnen 

20 jaar woont het merendeel van de 

wereldbevolking in zulke rivierdelta’s. 

Sinds het formuleren van de Millennium 

Development Goals zet de internatio-

nale gemeenschap in op twee thema’s: 

verminderen van de probleemveroor-

zakende ontwikkelingen (mitigatie) en 

ontwikkelen van alternatieven (adapta-

tie). Tot nu toe ging de meeste aandacht 

naar mitigatie, zoals bijvoorbeeld het 

terugdringen van de CO2-uitstoot. Hoe 

noodzakelijk ook: inmiddels is duidelijk 

dat je daarmee de oorlog niet wint!’

méér adaptatie
‘Van grote internationale conferenties 

over klimaat en duurzame ontwikke-

ling, zoals onlangs nog in Rio, komen 

onvoldoende antwoorden. Ook daar ging 
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het weer over de mitigatieproblemen 

die op ons afkomen. Natuurlijk moeten 

we het daarover hebben. Uiteraard zijn 

maatregelen nodig om het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen te verminde-

ren. Bij voorkeur via het principe ‘cradle 

to cradle’: afval omzetten in grondstof. 

Maar dat is allemaal niet voldoende. We 

zullen ons ook moeten aanpassen aan 

de veranderende omstandigheden. Voor 

een adequate aanpak van de mondi-

ale waterproblemen is een innovatiever 

adaptatiebeleid noodzakelijk. Het motto 

wordt ‘Adapt or perish!’.’

‘We moeten nú plannen maken en maat-

regelen nemen tegen het overal stijgen-

de water. Het adaptatiefonds dat werd 

ingesteld bij de klimaattop in Durban 

(eind 2011) is een te bescheiden begin. 

Er moet veel en veel meer gebeuren. In 

veel deltagebieden is de dreiging van het 

water nu al onaanvaardbaar groot. Maar 

nog niet alle politieke leiders zien de 

dreigende toekomst, of willen het niet 

zien. Terwijl er ook veel kansen liggen, 

met name voor de early adopters.’

schoon water is mensenrecht
Wereldwijd worden de problemen als 

gevolg van bodemdalingen, hogere 

zeespiegels, meer regen, debietverschil-

len van rivieren en een snelgroeiende 

bevolking steeds urgenter. Schmitz: 

‘Afgezien van de toenemende risico’s 

bij overstromingen vraagt zo’n hoge 

bevolkingsdruk ook steeds meer inven-

tiviteit en investeringen in de zuivering 

Nederland, toon leiderschap!
Nederland is bekend met het adagium ‘blijven investeren in water’. In het laag-

gelegen westen van het land worden steeds vaker extra noodpompen geplaatst 

om het overtollig water weg te krijgen. Tegelijk vertonen de waterstanden in de 

rivieren grotere variaties. Het ene moment liggen de woonarken scheef op de 

bodem door de droogte, het volgende moment moet versterkte dijkbewaking 

worden afgekondigd. En lang niet altijd in seizoenen waarin dat vroeger ge-

beurde. 

Mede door de niveauverschillen lukt het ons minder goed het zoute zeewater 

buitengaats te houden. Gevolg: de verzilting neemt toe en vormt een groeiend 

probleem voor de agrarische sector en voor onze zoetwatervoorraad. Rivierwater 

omtoveren in schoon drinkwater vraagt steeds complexere inspanningen.

Grote Projecten
In Nederland zijn we eeuwen terug begonnen met de aanpak van waterproble-

men die een bedreiging vormden voor ons bestaan. Dat deden we met vallen 

en opstaan, keihard werken en met aanvankelijk zeer primitieve middelen. 

Gaandeweg richtte de innovatiekracht van ons land zich in volle hevigheid op 

het waterprobleem. Er meldden zich ingenieurs en politici met visie en durf, 

die de Nederlandse ‘Grote Projecten’ vorm en inhoud gaven. Stevin verbeterde 

het ontwerp voor de watermolen. Leeghwater legde de eerste polders droog. 

Cruquius ontwierp uitwateringsluizen en pleitte voor de aanleg van de Nieuwe 

Waterweg, die later door Caland werd gerealiseerd. Lely nam het initiatief voor 

de bouw van de Afsluitdijk en de IJsselmeerpolders. Later lag de kern van zijn 

visie – verhogen van de veiligheid door verkorten van de kustlijn – ten grondslag 

aan het Deltaplan.

Visionairs gevraagd
Deze indrukwekkende voorgeschiedenis heeft inmiddels geleid tot een Delta-

wet, het Deltaprogramma en de Deltacommissaris, mede dankzij de Commissie 

Veerman in 2007. Het parlement zal in 2015 besluiten over de nieuwe koers op 

weg naar 2050/2090 en over de benodigde budgetten. Daarbij is visie nodig, en 

durf. Naast de veiligheid is de zoetwatervoorziening van ons land een van de 

belangrijkste items. Er moet worden gewoekerd met beschikbare middelen. De 

budgetten staan onder druk, er wordt gewikt en gewogen over elke euro. We 

hebben behoefte aan politici en ingenieurs die de beslissingen kunnen nemen 

om Nederland veilig naar de tweeëntwintigste eeuw en verder te loodsen. Het 

is niet te hopen dat een ramp nodig is om iedereen wakker te houden. Laten 

we niet vergeten dat watersnoodrampen – afgezien van al het menselijk leed – 

zeker driemaal zoveel kosten als het bedrag van de investeringen die nodig zijn 

om ze te voorkomen.
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–  K o r t  n i e u w s  –  K o r t  n i e u w s  – 

van drinkwater en afvalwater. Schoon 

drinkwater – tegenwoordig erkend als 

mensenrecht – is geen luxe, maar een 

essentiële bestaansvoorwaarde. Gebrek 

aan schoon drinkwater is een van de 

ernstigste ziekteverwekkers op aarde. 

Malaria, cholera en dysenterie zijn 

vaak het directe gevolg van gebrek aan 

schoon water.’

‘Schoon water is niet gratis, kan ook 

niet gratis zijn: om drinkwatervoor-

zieningen duurzaam te onderhouden 

zijn elk jaar investeringen nodig. Met 

name in ontwikkelingslanden is dat een 

enorme opgave. Maar problemen zijn er 

niet alleen in Afrika en Azië. Door de 

watersnood in New Orleans realiseert 

men zich in de Verenigde Staten dat 

het bij waterproblemen om nationale 

verantwoordelijkheden gaat – naast 

een regionale, decentrale aanpak. En 

ook Europa kent nog volop uitdagingen. 

Oost- en Zuid-Europa snakken naar wa-

terveiligheid en gegarandeerde levering 

van continu schoon drinkwater.’

sleutelrol Nederland 
Overal ter wereld is dus adaptatie nodig. 

Nederland kan hierbij een sleutelrol spe-

len, volgens Schmitz. Ten eerste door in 

te zetten op bewustwording: overal elke 

kans grijpen om het probleem indrin-

gend op de kaart te zetten. Vervolgens 

heeft Nederland de techniek en de ken-

nis in huis om water te temmen en in 

goede banen te leiden. ‘Opleiding van 

mensen en technische assistentie voor 

deltabouw en schoon water moeten 

mijns inziens een veel groter deel vor-

men van ons ontwikkelingsbudget. 

Besteding van ontwikkelingsgeld via 

extra inzet van het bedrijfsleven kan 

voor alle partijen hoge rendementen 

 opleveren.’

europa moet sneller
Hij vervolgt: ‘Te midden van alle po-

litieke gekrakeel maak ik mij zorgen 

over Europa, in het bijzonder de EU-

interventiekracht, intern en extern. 

Brussel deed goed analysewerk voor de 

Kaderrichtlijn Water (KRW) en stelt ook 

prioriteiten. De implementatie ervan 

verloopt echter traag. Kwaliteitseisen 

aan rivierwater als drinkwaterbron 

moeten sneller worden geïmplemen-

teerd. De KRW moet groeien tot een 

louterend voorbeeld. De Brusselse inzet 

voor Rio+20 moet een vervolg krijgen. 

Wie koers bepaalt, kan leider zijn.’

‘Ik hoop dan ook vurig dat Nederland die 

rol wél wil oppakken. De meerderheid 

van de Tweede Kamer heeft besloten 

af te zien van 1 miljard euro Catshuis-

bezuinigingen op ontwikkelingssamen-

werking. Een prima kans dus om dat 

miljard te gebruiken voor technische 

assistentie en capaciteits opbouw op het 

gebied van watervoorzieningen.’  ■

werkbezoek staatssecretaris weekers

Maandag 8 oktober a.s. brengt staatssecretaris Weekers van 

Financiën een bezoek aan de drinkwatersector. Hij wordt bij Brabant 

Water ontvangen door Guïljo van Nuland, directeur Brabant Water, 

en Theo Schmitz, directeur Vewin. Het bezoek vindt plaats op de 

productielocatie bij Seppe (Roosendaal). 

De heer Weekers krijgt tijdens de rondleiding uitleg over de produc-

tie van waterbron tot kraanwater. Er komen verschillende inhoude-

lijke thema’s aan de orde die zowel aansluiten bij het werkterrein 

van de staatssecretaris, als van belang zijn voor de drinkwater-

sector. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals innovatie, fiscale 

zaken en de Topsector Water. De volgende editie van Waterspiegel 

zal nader aandacht besteden aan dit werkbezoek.
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Project: PPP-partnership in mozambique

‘Capaciteitsontwikkeling voor duurzame 
drinkwatervoorziening’

doelstelling
Vanaf 2005 is Vitens Evides Inter-

national (VEI) actief in Mozambique. 

Aanvankelijk werden in samenwerking 

met de Mozambikaanse Water Autoriteit 

(FIPAG) projecten in enkele zuidelijke 

steden uitgevoerd. De bereikte resulta-

ten daar leidden tot meer projecten in 

het gehele land, inclusief de hoofdstad 

Maputo. In het begin ging het vooral 

om basaal technisch opbouwwerk. 

Inmiddels richt de ondersteuning zich 

steeds vaker op meer algemene on-

derdelen van de bedrijfsvoering, zoals 

business planning & control, project-

management en financiën. VEI wil de 

ondersteuning verbreden naar andere 

partners en donoren, en ook aandacht 

besteden aan sanitatie en algemeen 

waterbeheer. Onder andere voert VEI 

hier nu ook projecten uit die worden 

gecofinancierd door de Europese Water 

Faciliteit, en door Nederlandse program-

ma’s zoals ORIO en Niche.

investering
VEI heeft met FIPAG en het Nederlandse 

ministerie van Buitenlandse Zaken voor 

de periode 2003-2012 cofinancierings-

contracten afgesloten met een totale 

waarde van 6,7 miljoen euro. Het aandeel 

van VEI hierin is afkomstig van Vitens 

en Evides zelf, en van het klanten fonds 

Water for Life. Vanuit het veld worden 

projectvoorstellen ontwikkeld van rond 

de 100.000 euro. Het gaat dan om ba-

sale watervoorzieningen inclusief infra-

structuur voor de meest achtergebleven 

gebieden of steden. Voor de komende 

jaren gaan deze investeringen op een-

zelfde schaal verder. Jaarlijks gaan zo’n 

100 medewerkers van Vitens en Evides 

voor drie weken naar Mozambique om 

ter plekke ondersteuning te bieden.

resultaten
Inmiddels is de drinkwatervoorziening 

in vele steden, dorpen en gehuchten op 

poten gezet of verder ontwikkeld. Ook 

bedrijfsmatig zijn enorme sprongen 

voorwaarts gemaakt. Zo is lokaal het 

Non-Revenue Water (‘het verlies’) van 

soms meer dan 60% teruggebracht tot 

20%. Meer mensen betalen voor hun 

water, en de lokale en regionale organi-

saties zijn versterkt waardoor duurzame 

drinkwatervoorziening mogelijk wordt. 

De successen hebben ertoe geleid dat 

VEI nu ook gevraagd is te helpen bij 

soortgelijke projecten op het gebied van 

sanitatie.


