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Colofon INHOUD

Limburg aLs kweekvijver voor integratie in de waterketen?

16 samenwerking 
in volle gang

Het feit dat de verzorgingsgebieden van het Waterschapsbedrijf 

Limburg en drinkwaterproducent WML samenvallen is één van de 

succesfactoren voor hun goede samenwerking. Gezamenlijk riool-, 

terrein- en geodata-beheer, samen software aanbesteden en aan-

schaffen: in Limburg doen ze het gewoon. En het werpt vruchten af, 

voor alle betrokken partijen, inclusief de burger. Een interview met 

de direct betrokkenen: Ria Doedel, Jan Schrijen en Guus Pelzer.

ONtWeRp-StRUCtUURvISIe INfRaStRUCtUUR eN RUImte (SvIR)

14 Integrale benadering
de kabinetsplannen voor infrastructuur en 

ruimte, zoals neergelegd in de ontwerp-Svir, zetten in op het 

versterken van de stedelijke regio’s, o.a. door decentralisatie en 

deregulering. vewin is bezorgd over de mogelijkheid dat nationale 

belangen, zoals de drinkwaterwinning, in het gedrang komen bij 

lokale afwegingen op het gebied van ruimtelijke ordening.

‘De KRW-Doelen móéten We geWoon halen’

6  Vervuilers hard 
aanpakken

Waterwoordvoerder Rik Grashoff (GroenLinks) over de gevolgen  

van de kabinetsplannen voor het milieu en de kwaliteit van 

water. Hij ziet mogelijkheden om resultaten te boeken zonder 

veel geld uit te geven: duidelijke regels en strenge handhaving. 

Maar: ‘Er wordt niet goed geluisterd naar de watersector.’

NOtItIe ‘effeCteN vaN Het KabINetSbeleID vOOR mIlIeU eN KlImaat’

4  bezuinigen op natuur 
én water

naar aanleiding van de motie Halsema kreeg het Planbureau voor 

het leefmilieu (PBl) de opdracht de effecten van het kabinetsbeleid 

voor klimaat en energie door te rekenen, in het licht van bestaande 

internationale verplichtingen, zoals de KrW-doelstellingen. PBl-

onderzoekers Kruitwagen en ligtvoet geven hun visie op het rapport 

en lichten de conclusies toe. ‘geen win-win, maar dubbelmin.’
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vOORWOORD

Theo Schmitz

durban 2011
Kopenhagen, Cancun, Durban: allemaal stappen op weg naar een betere, meer duurzame 

samenleving. Conferenties met als centraal thema dat de temperatuur op aarde maximaal  

met 2% mag stijgen. 

Durban is van belang om de afspraken van Kyoto (het Kyoto Protocol) te verlengen. Zonder 

verlenging komen oude afspraken, zoals definities, normen en mechanismen (carbon credits) 

in het luchtledige te hangen. Er zweeft echter nogal wat onrust en ‘oud zeer’ in de imposante 

congreszalen. ‘Climate-gate’ leeft nog steeds, IPCC is sowieso taboe. Intussen verandert de wereld 

in hoog tempo. Het mag dan misschien geen klimaatverandering heten, maar op alle continenten 

worden rivieren onrustiger. Ook Nederland dobbert op en neer tussen hoog water en recordlaagtes 

op de Rijn. Gelukkig hebben wij voldoende financiële middelen om onze infrastructuur aan te 

passen, dijken te verhogen en rivieren weer te verbreden (‘Ruimte voor de Rivier’). Maar kom 

daar maar eens mee in Thailand (Bangkok), India, Pakistan en Vietnam, met hun steeds zwaarder 

bevolkte rivieroevers.

Langzaam breekt op de conferenties het besef door dat water een key element is en dat adaptatie-

maatregelen sowieso nuttig zijn. Je kunt je beter goed voorbereiden op een ramp dan de schade  

(= kosten x 5) ervan lijden. Verdween ‘water’ in Kopenhagen op de slotdag nog uit de eindteksten, 

in Cancun bleek er ruimte voor acties tegen ontbossing (REDD+), een groen adaptatiefonds met 

zelfs een fast start mechanisme.

Inmiddels is Durban begonnen. EU-Milieucommissaris Connie Hedegaard zet hoog in (CO2: - 30%). 

Nederland heeft een meer langetermijnvisie: doelen als 40% in 2030 en 80 à 95% in 2050. Van groot 

belang zal zijn wat de Verenigde Staten inzetten, wat China zal doen en hoe andere landen als 

Brazilië, India en Zuid-Afrika daarop zullen reageren. Voor Nederland staan water en adaptatie 

hoog op de agenda. Zeker gezien de enorme kennis die wij in huis hebben, zal water het export-

product van de 21ste eeuw van onze topsectoren worden.

Conferenties kunnen alleen succesvol zijn als de verwachtingen reëel zijn. In Kopenhagen waren 

de verwachtingen duidelijk te hoog gespannen, in Cancun was het ambitieniveau laag, maar 

kwamen er doorbraken. Laten wij van deze twee uitersten leren: stel reële verwachtingen voor 

Durban, anders raken de millenniumdoelen alleen maar verder uit het zicht.
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Eind 2010 vroeg de oppositie in 

de motie Halsema aan de rege-

ring hoe de kabinetsplannen 

zich verhielden met de internationale 

verplichtingen van Nederland op het 

gebied van klimaat en energie. Naast 

een duidelijke visie van het kabinet 

werd gevraagd om een onderbouwing 

door onder andere het Planbureau voor 

de Leefomgeving (PBL). Dit rapport 

zag op 19 september jl. het daglicht.  

Dr. ir. Sonja Kruitwagen, plaats-

vervangend Sectorhoofd Duurzame 

Ontwikkeling, en drs. Willem Ligtvoet, 

plaatsvervangend Sectorhoofd Water, 

Landbouw & Voedsel, waren beiden 

nauw betrokken bij het tot stand komen 

van de notitie. Zij vertellen iets over de 

voornaamste conclusies op het gebied 

van water en natuur.

De geplande kortingen op het water-

kwaliteitsbeleid kunnen volgens het PBL 

tot gevolg hebben dat het percentage 

wateren dat voldoet aan het waterkwali-

teitsdoel uit de Europese Kaderrichtlijn 

Water (KRW), daalt tot 10%. Bij voort-

zetting van het oude beleid zou dat nog 

40% zijn. Tegelijkertijd handhaaft het 

kabinet de ambitie om de KRW-doelen 

in 2027 te halen. Door de bezuinigingen  

op het budget voor waterkwaliteits beleid 

lijkt het kabinet een voorschot te nemen 

op onzekere en nog niet gerealiseerde 

doelmatigheidswinsten. ‘Aangezien het  

Bestuursakkoord Water – en straks 

het Bestuursakkoord Natuur/ILG – nog 

verder moet worden uitgewerkt, is de 

inschatting van effecten met veel on-

zekerheid omgeven’, aldus Ligtvoet, ‘Je 

moet dit rapport daarom zien als een 

tussenstand, een risicoduiding: de uit-

eindelijke effecten zijn afhankelijk van 

nog te maken politieke keuzes.’

Het Bestuursakkoord Water is erop gericht de 

efficiency te verbeteren; welke consequenties 

kan dit hebben voor de waterkwaliteit?

Kruitwagen: ‘Er is in het verleden al va-

ker gesteld dat er flinke efficiencywinst 

te behalen is, tot enkele honderden 

miljoenen. Tot nu toe is het vaag hoe dat 

moet worden georganiseerd. Wij heb-

ben eigenlijk geen empirische grondslag 

om er iets over te kunnen concluderen.’ 

Ligtvoet vult aan: ‘We zijn in opdracht 

van het ministerie van I&M bezig met 

het opstellen van een Waterbalans, die 

in 2013 wordt gepubliceerd. Als onder-

deel daarvan gaan we ook ‘ex-ante’ 

uitgebreid kijken naar de mogelijke ef-

fecten van het Bestuursakkoord Water. 

Op dit moment is het nog te vroeg om 

iets te zeggen over de effecten van een 

bestuursakkoord op de waterkwaliteit.’

Het regeerakkoord en andere kabinets-

plannen worden altijd geëvalueerd door 

het Centraal Planbureau, om de plannen 

financieel-economisch te onderbouwen. 

Moeten grote kabinetsplannen daarnaast ook 

pbl: ‘Inzetten op inrichtingsmaatregelen is effectieve strategie’

Bezuinigen op natuur én water: 
geen ‘win-win’, maar ‘dubbel-min’
Vlak voor Prinsjesdag presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de notitie ‘Effecten 
van het kabinetsbeleid voor milieu en klimaat; verkenning voor de motie Halsema.’ Voornaamste 
conclusie: veel beleid is nog te weinig concreet om harde uitspraken te doen over de gevolgen voor 
de internationale verplichtingen. Maar duidelijk is dat het regeringsbeleid vooral op het gebied van 
water niet positief gaat uitpakken. Een gesprek met Sonja Kruitwagen en Willem Ligtvoet van PBL  
over inrichtingsmaatregelen en keuzes maken.

Sonja Kruitwagen (l) en Willem Ligtvoet: ‘Grote bandbreedte bij effecten voor water.’
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niet standaard door het PBL worden doorge-

rekend?

Kruitwagen: ‘In feite doen wij dat al. Tot 

2009 brachten wij jaarlijks een Balans 

uit, waarin we het regeringsbeleid op 

het gebied van milieu, natuur, klimaat 

en ruimte evalueren. Inmiddels gebeurt 

dit eens per twee jaar.’ Ligtvoet: ‘In 

2008 hebben wij de ‘Ex-ante evaluatie 

Kader Richtlijn Water’ gepubliceerd, 

op het verzoek van het ministerie van 

I&M. Daarbij hebben we zeer uitgebreid 

gekeken naar de gevolgen van de imple-

mentatie van de KRW. Samen met mi-

nisteries en stakeholders is intensief on-

derzocht hoe de maatregelenpakketten 

in elkaar zitten en welke rendementen 

ze zouden opleveren. Daarmee hebben 

we veel kennis opgebouwd, die bij deze 

notitie goed van pas kwam.’

 

Hoe kijken jullie zelf tegen de uitkomsten van 

jullie onderzoek aan? 
Ligtvoet: ‘Wij doen onderzoek en trekken 

feitelijke conclusies; het oordeel laten we 

aan de politici en de maatschappelijke 

partijen over. Wat we zien, is dat er met 

name bij de effecten voor ‘water’ een gro-

te bandbreedte is, doordat nog veel niet is 

ingevuld. Wat opviel, is dat waar natuur, 

milieu, klimaat en energie tegenwoordig 

meestal in één adem worden genoemd, 

het kabinet dat niet doet. Zo krijgt her-

nieuwbare energie wel aandacht, maar 

wordt geld weggehaald bij water.’

Er wordt wel eens gezegd dat dit kabinet 

meer oog heeft voor economie dan voor 

ecologie. Blijkt dat ook uit jullie bevindin-

gen? En is een vergroening van de economie 

met het huidige beleid mogelijk?

Kruitwagen: ‘De kwestie ‘economie ver-

sus ecologie’ viel niet binnen de scope 

van dit onderzoek. We hebben wel kort 

stilgestaan bij vergroening van de eco-

nomie als gevolg van het kabinetsbeleid. 

Onder vergroening verstaan we dan het 

slimmer en efficiënter omgaan met na-

tuurlijke hulpbronnen. We zien dat met 

deze plannen het aandeel hernieuwbare 

energie in 2020 toeneemt. Het dilemma 

is dat internationale verplichtingen 

meestal zijn gericht op de middellange 

termijn, bijvoorbeeld 10 jaar. Maar 

vergroening van de economie is een 

langetermijnontwikkeling, die in een 

periode van zo’n 40 jaar zijn beslag moet 

krijgen. We waarschuwen dat je met een 

focus op de korte termijn niet automa-

tisch aankoerst op een vergroening van 

de economie op lange termijn. Het kan 

zelfs averechts werken.’

Waarom gaat het realiseren van de KRW-

doelen niet lukken met dit kabinetsbeleid?
Ligtvoet: ‘Wij baseren ons op inzichten 

die we uit ons eerdere KRW-onderzoek 

hebben verkregen. We weten alleen 

niet precies wáár de bezuinigingen 

gaan neerslaan, en dat verklaart de 

grote marge van onzekerheid. Wat we 

wél weten, is dat bijvoorbeeld inrich-

tingsmaatregelen zeer effectief zijn om 

de ecologische kwaliteit te verbeteren 

tegen relatief lage kosten. In het door-

gerekende maatregelpakket ging twee 

derde van het budget naar het verbete-

ren van de waterkwaliteit, onder ande-

re door het optimaliseren van de rwzi’s, 

maar dat leverde maximaal 20% van de 

kwaliteitswinst op. Ruwweg 80% van 

de kwaliteitsverbetering kwam voort 

uit de voorgenomen inrichtingsmaat-

regelen, terwijl die maar een derde 

van het budget vergden. Daar zit dus 

ook de link tussen natuur en water. De 

inrichtingsmaatregelen in het kader 

van het Investeringsbeleid Landelijk 

Gebied (ILG) en de KRW, zoals natuur-

vriendelijke oevers, waterberging, her-

meandering en vistrappen, versterken 

elkaar en leiden gezamenlijk tot een 

flink betere waterkwaliteit. Als er veel 

op inrichtingsmaatregelen bezuinigd 

zal worden, zal dat dus ongunstig uit-

pakken voor de ecologische kwaliteit 

van de wateren. Het gaat dus straks 

echt om de nog te maken keuzes bin-

nen zowel de KRW als het ILG: wáár leg  

je de bezuinigingen? Dat gaat uit-

eindelijk de impact van de kabinets-

plannen bepalen.’ 

Kruitwagen vult aan: ‘Synergie-effecten 

zoals bij ILG en KRW zijn natuurlijk erg 

mooi, maar als je er een factor tussenuit 

haalt, kan het geheel als een kaarten-

huis in elkaar storten. En we spreken 

hier niet over een kleine vermindering, 

maar over een echt forse ingreep: bij 

de KRW-gelden wordt tot 80% gesnoeid. 

Als je dat dan ook nog aan twee kanten 

doet, maak je van win-win al snel een 

‘lose-lose’-situatie. Het draait dus al-

lemaal om de keuzes die het kabinet 

straks gaat maken. En daar zijn ook wij 

heel benieuwd naar.’

Inrichtingsmaatregelen: veel effect voor weinig geld.
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Rik Grashoff: vervuilers hard aanpakken

‘combineer bescherming bij de 
bron met strenge handhaving’

Sinds 2008 is Rik Grashoff lid van 

de Tweede Kamerfractie van 

GroenLinks, met onder andere 

water in zijn portefeuille. Op zich niet 

onlogisch voor een civiel ingenieur, 

hoewel hij zelf aangeeft dat er tussen 

waterbouw en zijn huidige politieke 

werkterrein wel enig verschil is. ‘Mijn 

periode als wethouder in Delft is wat 

dat betreft relevanter. Ik ben daar van 

1998 tot 2006 verantwoordelijk geweest 

voor ruimtelijke ordening en milieu. Na 

de grote wateroverlast in het Westland 

in 1998 en 2000 ben ik intensief betrok-

ken geweest bij de gezamenlijke aanpak 

van gemeente, provincie, waterschap 

en rijk. Ik vond het mooi om concreet 

te kunnen werken aan oplossingen van 

vraagstukken waarbij waterkwantiteit 

en -kwaliteit aan de orde kwamen.’

Hoe is dat nu in de Kamer; is de politiek zich 

wel voldoende bewust van de samenhang tus-

sen milieu, klimaat en water? 

‘Wel in kwantitatieve zin, maar voor de 

waterkwaliteit is momenteel te weinig 

aandacht. Als je kijkt naar de discussie 

over – en ik gebruik dat woord expres – 

landbouwgif, dan zijn de gevolgen in 

Nederland echt anders dan in andere 

landen. Puur door de geologische op-

bouw van onze bodem en de inrichting 

en het gebruik van ons landschap. Dat 

betekent dat het ingewikkelder is om de 

KRW-doelen te halen in ons land en dat 

je dus extra je best moet doen. Dat haal 

je niet met een ‘nationale kop’: we heb-

ben hier een kwetsbaar watersysteem 

met heel specifieke eigenschappen, en 

daar moet je zuinig op zijn. Ik heb het 

idee dat de coalitiepartijen daar geen 

rekening mee houden.’

U toont een zekere bevlogenheid met het 

onderwerp: bent u tevreden met de manier 

waarop momenteel wordt omgegaan met 

waterkwaliteit?

Grashoff is resoluut: ‘Nee, eigenlijk niet. 

Als je verstandig kijkt naar een aantal 

van de bronnen van waterverontreini-

ging, kun je volgens mij met een beperk-

te set van logische en strenge regels heel 

veel bereiken. Als je dat dicht bij de ver-

vuilingsbron doet, hoeft het niet zo veel 

te kosten en dat is belangrijk in deze 

tijd. De neiging bestaat in Nederland om 

mooie, maar dure milieuprojecten uit te 

voeren en daar is nu dus geen geld meer 

voor. Ik ben heel trots op die projecten, 

Tweede Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks) heeft een uitgesproken mening over de noodzaak van  
het behalen van de KRW-doelen en de manier waarop dat kan, zelfs nu er bezuinigd moet worden. 
Over naar elkaar luisteren en de harde aanpak.

Rik Grashoff: ‘KRW-doelen rechtsom of linksom halen.’
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maar ik begrijp dat het kabinet zegt: 

‘Er moet overal worden bezuinigd, dus 

ook op natuur.’ Alleen de mate waarin 

dat vervolgens gebeurt, is absurd: 70% 

bezuinigen op de natuurbegroting gaat 

echt enorme gevolgen hebben voor de 

waterkwaliteit. De bereidheid om via 

regelgeving slagen te maken is nu één 

van de kansen die we nog hebben. Maar 

helaas zie ik nog weinig bereidheid bij 

de coalitiepartijen op dit gebied.’

Kunt u een voorbeeld geven van het soort 

regel geving, dat u bedoelt?

‘Als je als harde regel stelt dat in de 

tuinbouw geen uitspoeling van water 

met bestrijdingsmiddelen naar buiten 

mag plaatsvinden, maak je in één keer 

een enorme stap. We weten dat het kan: 

er bestaan nu al kassen die vrijwel niets 

meer lozen op openbaar water. De sector 

is zeer innovatief en de voorhoede van 

de telers heeft de laatste jaren al laten 

zien tot welke ontwikkelingen ze in 

staat zijn. Als we de grote middengroep 

kunnen bewegen de koplopers te vol-

gen, kunnen we de strenge handhaving 

concentreren op de kleine groep achter-

blijvers; de harde kern van vervuilers. 

Want voor ons gelden nog steeds de 

principes: ‘Zuiveren bij de bron’ en ‘De 

vervuiler betaalt’.’

Dat laatste is toch ook het uitgangspunt van 

de Kaderrichtlijn Water (KRW) waaraan 

Nederland is gebonden? 

‘Dat klopt in theorie, maar in de praktijk 

werkt het nog steeds niet zo. GroenLinks 

vindt dat je vervuiling moet meenemen 

in het totale economische plaatje, door 

er ‘waarde’ aan toe te kennen. Op die 

manier moeten bedrijven betalen voor 

het uitvoeren van vervuilende werk-

zaamheden. Dan bouw je meteen een 

stimulans in voor innovatie richting 

schonere productiemethoden.’

Grashoff vervolgt: ‘Inmiddels is zo’n 

beetje iedereen, inclusief de hardcore-

economen van de OESO, het erover eens 

dat economie en milieu onlosmakelijk 

aan elkaar zijn verbonden en dat de 

belangen samenvallen, of in ieder geval 

parallel lopen. De korte termijnfocus op 

winst en aandeelhouders is uit; het gaat 

nu om het ontwikkelen van een slui-

tende langetermijnvisie. De vraag is of 

politici het lef hebben om op dit gebied 

leiderschap te tonen; ik zie dat helaas 

nog niet. Nederland doet het sinds 2008 

heel slecht op het gebied van milieu en 

waterkwaliteit.’

Uw partij vroeg vorig jaar aan het kabi-

net hoe het dacht te gaan voldoen aan de 

Europese normen uit de Kaderrichtlijn 

Water (KRW), in het licht van de voorge-

nomen bezuinigingen. Dit heeft geleid 

tot een rapport van het Planbureau voor 

de Leefomgeving. Hoe kijkt u daar tegenaan?

‘Het gaat om harde Europese regelge-

ving waar  aan Nederland gewoon moet 

voldoen. Het kabinet beaamt dat ook. 

Sterker nog: oorspronkelijk hadden we 

in 2015 moeten voldoen aan 100% van 

de KRW-doelstellingen. Vervolgens is 

het plan ontstaan om uitstel te vragen 

tot 2027 en om dan 40% van de doelen te 

bereiken. En met de laatste bezuinigin-

gen erbij gaat dat nu 10% worden. Dat is 

écht fors! En ik heb ook nog steeds geen 

plan van de regering gezien over hoe ze 

de doelen denken te halen.’

Het lijkt wel of de Europese richtlijnen 

doel zijn geworden in plaats van middel? 

Grashoff: ‘Dat klopt, de focus ligt 

verkeerd. Ook zonder regels uit 

Europa moeten wij zorgen voor een 

gezond leefklimaat en een beter 

milieu voor nu en later. Dat is geen 

luxe, maar noodzaak. En daar hoort 

schoon en betrouwbaar drinkwater 

ook bij. De drinkwaterbedrijven én 

de waterschappen laten regelmatig 

horen dat ze zich grote zorgen 

maken over de waterkwaliteit en de 

drinkwaterbronnen. Zij zijn de experts 

op dit gebied, dus als verantwoordelijk 

bewindsman zou ik heel goed luisteren 

naar deze professionals. Maar ik 

zie in de praktijk het tegendeel. De 

vanzelfsprekendheid waarmee de sector 

zijn zaken voor elkaar heeft, werkt 

averechts. ‘Het gaat tot nu toe goed, 

dus waarom zouden we iets doen?’ Een 

klassieke politieke valkuil: pas als het 

kalf verdronken is, gaat men nadenken 

over het al dan niet dempen van de put.’

‘Drinkwater hoort geen onderwerp van 

politiek debat te zijn. Het is een eerste 

levensbehoefte voor iedereen. Het is een 

overheidstaak bij uitstek om ervoor te 

zorgen dat de drinkwatervoorziening 

veilig, betrouwbaar en betaalbaar blijft. 

Ik kan me dan ook behoorlijk kwaad 

maken als ik zie hoe de regering er nu 

mee omgaat!’

 ‘Met strenge regelgeving is het nog steeds 
Mogelijk oM resultaten te behalen.’

‘Milieuregels strenger handhaven’.
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Het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) heeft becij-

ferd dat door de bezuinigingen 

op het budget voor de Kaderrichtlijn 

Water (KRW) in 2027 nog maar 10% van 

de wateren voldoet aan het KRW-doel 

‘Goede Toestand’. Het onderzoek vond 

plaats naar aanleiding van een motie 

van GroenLinks waarin de regering 

werd gevraagd een visie te ontwikkelen 

op de te behalen kabinetsdoelstellingen 

voor milieu, klimaat, water en natuur. 

Vewin maakt zich zorgen over de con-

clusies van het PBL.

De korting op het KRW-budget 

Rijkswateren en de doelmatigheids-

winsten in het Bestuursakkoord Water 

hebben een direct effect op de water-

kwaliteit, doordat minder budget be-

schikbaar is voor maatregelen gericht 

op de verbetering van de ecologische 

waterkwaliteit. 

Vooral de maatregelen om de kunstma-

tige en sterk veranderde inrichting van 

wateren te verbeteren, worden hierdoor 

geraakt. Tussen 2011 en 2015 neemt het 

KRW-budget voor de rijkswateren met 

150 miljoen euro af, van 340 miljoen 

naar 190 miljoen euro. Na 2015 wordt 

er structureel nog eens 50 miljoen euro 

per jaar gekort op het eerder voorziene 

KRW-budget van 60 miljoen euro. Dit 

jaarlijkse budget is gereserveerd voor 

de periode 2015-2020. Na 2020 is er geen 

KRW-budget meer voorzien, terwijl de 

KRW een looptijd heeft tot en met 2027.

Het Bestuursakkoord Natuur kan een 

indirect negatief effect hebben op de 

waterkwaliteit. Zo’n 30 tot 50% van  

de KRW-inrichtingsmaatregelen wordt 

namelijk genomen in integrale projec-

ten. De mogelijke bezuinigingen op het 

budget hebben ook nadelige effecten 

voor de waterkwaliteit, vanwege de  

synergie-effecten tussen verschillende 

beleidsterreinen, zo als het natuur-, 

landschaps-, recreatie-,  waterbergings- 

en waterkwaliteitsbeleid, Vewin is be-

zorgd over het verder achteruit ploegen 

met de KRW-doelstellingen en pleit  

voor het terugdraaien van de geplande 

bezuinigingen. 

Een situatie waarin de drinkwatercon-

sument opdraait voor de kosten van 

vervuiling en van het niet voldoen 

aan KRW-doelen, staat haaks op het 

KRW-principe ‘de vervuiler betaalt’. 

Vervuilers moeten ook in de toekomst 

verantwoordelijk worden gesteld voor 

door hen veroorzaakte vervuiling. 

Overheden – regionaal en (inter)natio-

naal – behoren het voortouw te nemen 

om vervuilingen tegen te gaan, vooral 

waar het gaat om diffuse bronnen. Bij 

onvoldoende emissiebeperkende maat-

regelen zullen in de drinkwaterbron-

nen van de toekomst méér moeilijk te 

verwijderen stoffen voorkomen. Dit 

dwingt drinkwaterbedrijven tot extra 

inspanningen.

Meer informatie:  

Arjen Frentz: frentz@vewin.nl

percentage water dat in 2027 aan KRW-doelen voldoet, neemt af

Behalen KrW-doelen belangrijk 
voor waterkwaliteit
Volgens de Ex-ante evaluatie Kaderrichtlijn Water zou bij het uitvoeren van de ingediende stroom-
gebiedsbeheerplannen 40% van de Nederlandse wateren in 2027 aan het KRW-doel ‘Goede Toestand’ 
voldoen. Inmiddels staat dit percentage onder druk door de bezuinigingsplannen van het kabinet.
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Roelof Kruize, directeur Waternet, over de eerste Nederlandse editie van IWW:

‘Waterweek interessant voor  
professionals én amsterdammers’
Roelof Kruize is naast directeur van het Amsterdamse waterbedrijf Waternet ook lid van verschillende 
‘waterbesturen’. Hij is een van de initiatiefnemers van het eerste grote internationale waterevenement 
in ons land: International Water Week Amsterdam of IWW. Waarom wierp hij zich op voor dit 
‘waterpodium’? Hoe beleefde hij de week van 29 oktober tot 4 november? En smaakt dit naar meer? 

Roelof Kruize is op verschil-

lende manieren verbonden met 

de vier organisaties die IWW 

hebben vormgegeven. Hij zet zijn re-

latie met het evenement als volgt uit-

een: ‘Allereerst ben ik directeur van 

Waternet. Als Waternet zijn we lid van 

Netherlands Water Partnership (NWP) 

dat vooral probeert buitenlandse dele-

gaties naar Nederland te halen. Sinds 

twee jaar ben ik voorzitter van het 

Koninklijk Nederlands Waternetwerk 

(KNW). Daarnaast ben ik sinds vijf-

tien jaar voorzitter van het Aquatech-

adviescomité. Dit comité adviseert de 

RAI, de organisator van deze beurs, over 

de ontwikkelingen in de markt. Tussen 

al die organisaties ben ik de linking pin.’ 

‘Er bestaat een Singapore Water Week, 

een Stockholm Water Week... Anderhalf 

jaar geleden hebben we de koppen bij 

elkaar gestoken om te kijken of en hoe 

we als Nederlandse waterwereld geza-

menlijk een interessante week kunnen 

neerzetten. Het antwoord van alle vier 

partijen was: ‘Ja, dat gaan we doen!’

Is er een relatie tussen de IWW en het 

Topgebied Water?

‘Het kabinet heeft met het Topgebied 

Water de ambitie om de export, op dit 

moment 17 miljard euro, te verdubbelen 

naar 34 miljard. Dat het kabinet waarde 

hecht aan deze week, bleek wel uit de 

opening door staats secretaris Atsma en 

de aanwezigheid van de premier. Dat 

belang bleek ook uit de bijdrage van het 

ministerie van Milieu en Infrastructuur 

om dit evenement te organiseren. De 

relatie is er dus wel degelijk.’

Waterambitie
‘Met IWW creëren we voor de Topsector 

Water een podium om de internationale 

watersector te ontmoeten en door lezin-

gen, excursies, congressen en de beurs te 

laten zien wat Nederland te bieden heeft. 

Ik hoop dat we met IWW een bijdrage 

leveren aan de waterambitie van dit kabi-

net. Maar ik hoop ook dat de ruim 1.200 

Nederlandse watertechnologie bedrijven 

profiteren van IWW Amsterdam. En dat 

alle drinkwaterbedrijven zich positief 

hebben kunnen profileren tijdens deze 

week. Niet alleen aan het Nederlandse 

publiek, maar ook internationaal. Je ziet 

in toenemende mate dat waterbedrijven 

internationaal aan de gang zijn. Zoals 

Vitens en Wereld Waternet.’

Welk belang hebben de drinkwaterbedrijven  

bij IWW? 

‘Dat we onszelf en het product drinkwa-

ter voor het voetlicht kunnen brengen. 

En tegenwicht kunnen bieden aan de ne-

gatieve berichten in de media dat we als 

waterbedrijven te veel winst zouden ma-

ken, door inzicht te geven in onze activi-

teiten en doelstellingen, en onze missie 

en visie voor het voetlicht te brengen.  

Waternet is een van de organisatoren van 

IWW. Waarom doet uw bedrijf mee?

‘We willen laten zien dat we een vooruit-

strevend bedrijf zijn. Daarnaast willen 

we de betekenis van water duidelijk ma-

ken. Kijk om je heen. Italië loopt onder 

water, terwijl in de Hoorn van Afrika 

hongersnood heerst omdat er te weinig 

water is. Water is een mondiaal issue. 

Daarnaast willen we als Waternet laten 

zien dat we een geïntegreerd waterbe-

drijf zijn. Dat we zuivering, riolering en 

drinkwater in huis hebben en dat je als 

geïntegreerd bedrijf nieuwe innovaties 

kan ontdekken én toepassen.’

Roelof Kruize: ‘Ik hoop dat er dankzij de IWW nieuwe allianties ontstaan’.

Lees verder op pagina 10
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Naast professionals richtte IWW zich ook op 

de eindgebruikers. Waarom?

‘We merken dat er meer aandacht is voor 

water, waterwinning en waterveilig-

heid, ook bij het publiek. Daar wilden 

we op inspelen. We hebben excursies 

en lespakketten voor scholen, waar-

voor veel belangstelling bestaat. En als 

Amsterdams waterbedrijf willen we ook 

de Amsterdammers betrekken bij deze 

breed opgezette waterweek. Daarom heb-

ben we veel publieksevenementen georga-

niseerd. Zo stond er op het Koningsplein 

een grachtenwaterbar. Amsterdammers 

konden daar direct water uit de gracht 

drinken. Met een installatie van PWN 

pompten we grachtenwater op, dat ter 

plekke werd gezuiverd. Vewin onder-

steunde deze actie met de slogan Je eigen 

kraan is de beste bron.’

Nap-klimmuur
‘Op het Leidseplein hadden we samen 

met de Unie van Waterschappen een 

NAP-klimmuur gebouwd. Zo konden 

kinderen ervaren hoe diep Nederland 

ligt. Met vijf Amsterdamse musea heb-

ben we, naast gratis toegang, speciale 

‘waterexpo’s’ georganiseerd. Zo gaf het 

Stadsarchief in een tentoonstelling 

tekst en uitleg over de herkomst en be-

tekenis van Amsterdamse straatnamen 

die met water te maken hebben. In het  

wetenschapsmuseum NEMO was een wa-

terroute, mogelijk gemaakt door Vewin.’

Hoe was het programma van IWW opgebouwd?

‘We hebben gestreefd naar een afwis-

selend programma rondom de beurs 

Aquatech en het congres Aquaterra. Die 

zijn normaliter nooit in dezelfde week, 

maar dankzij IWW dit jaar dus wel. RAI 

organiseerde daarnaast een ‘industrial 

leaders forum’ waarin directeuren van 

Shell, Akzo Nobel en Unilever met el-

kaar in debat gingen over water. KNW 

organiseerde vijf congressen: water en 

energie, water cities in transition, in-

ternationale benchmarking, innovatie 

in watertechnologie en water operated 

partnerships. Er was ook een speciaal 

jongerenprogramma van KNW, met de 

verkiezing van een nieuwe waterambas-

sadeur: de Young Water Professional. 

Waternet organiseerde in samenwer-

king met anderen twaalf excursies; 

van waterwinning in de duinen en een 

bezoek aan PWN tot een tocht over de 

grachten. Maar er was ook vertier en 

ontspanning.’ 

Is de IWW geslaagd? Komt er een vervolg?
‘De beurs is geslaagd: hij was uitver-

kocht. En de tien congressen samen tel-

den 3.000 bezoekers. Ook het bezoekers-

aantal van het totale evenement was 

met 30.000 groot. Maar niet alleen het 

aantal telt. De kwaliteit van de bezoe-

kers is misschien nog wel belangrijker. 

Door het brede totaalpakket hebben we 

ervoor kunnen zorgen dat er bijvoor-

Over International Water Week
Dit jaar is de eerste Nederlandse edi-

tie van International Water Week 

Amsterdam (IWW) georganiseerd. 

De oorsprong van dit evenement 

ligt in Rotterdam, waar de eerste 

beurs Aquatech werd georgani-

seerd. Inmiddels is RAI eigenaar 

van deze beurs en daarnaast orga-

nisator van het congres Aquaterra.  

Door samenwerking van RAI, NWP, 

KNW en Waternet zijn de waterbeurs 

en de verschillende (internationale) 

watercongressen dit keer in één 

week gepland, tussen 29 oktober en 

4 november. Er kwamen zo’n 30.000 

bezoekers naar Amsterdam voor de 

IWW: de helft daarvan betrof interna-

tionale gasten uit meer dan 70 landen.

beeld meer decision makers kwamen, 

uit meer dan 70 landen.’

Nieuwe allianties
‘Wat ik hoop, is dat er dankzij de 

IWW nieuwe allianties ontstaan. Het 

thema van deze week was niet voor 

niets ‘Integrated Water Solutions’. Of er 

een vervolg komt? Er komt zeker een 

tweede editie. In 2013. Dan bestaan de 

Amsterdamse grachten 400 jaar. We 

hebben het voornemen om de IWW elke 

twee jaar in Amsterdam te organiseren.’

–  K o r t  n i e u w s  – 

Grachtenwater is zeker geen slootwater

Tijdens de IWW hebben de drinkwaterbedrijven de eerste grachten-

waterbar geopend om te bewijzen dat grachtwater drinkbaar te 

maken is. De Perfector-E, een mobiele zuiveringsinstallatie, leverde 

ter plekke gezuiverd drinkwater aan het toegestroomde publiek.

Met deze actie wil de drinkwatersector onderstrepen dat water 

uit de kraan heel bijzonder is. Iedere dag stroomt uit elke kraan in 

Nederland het beste drinkwater van Europa, iets waar te weinig 

aandacht voor bestaat. De Perfector-E is een compacte mobiele 

waterzuivering die onder andere door PWN is ontwikkeld om uit 

(zoet) oppervlaktewater 100% betrouwbaar drinkwater te maken. 

Het apparaat wordt gebruikt bij rampen waarbij de kwaliteit van het 

reguliere drinkwater, en dus de veiligheid van de bevolking, ernstig 

onder druk staat. De Perfector-E is onder meer succesvol ingezet na 

de tsunami in Zuidoost Azië en bij overstromingen in Pakistan.

Zwemmen in de oudezijds
Het water in de Amsterdamse grachten is nog nooit zo schoon ge-

weest als nu. In de afgelopen jaren heeft het Amsterdamse water-

cyclusbedrijf Waternet de lozingen aangepakt en zijn woonboten 

op de riolering aangesloten. En Waternet is nog steeds bezig met 

het verbeteren van de kwaliteit. In de zomer van 2011 is met een 

meetboot onderzocht hoe schoon het grachtenwater is en welke 

maatregelen nodig zijn om het water schoon te houden. De ambitie 

is dat er uiteindelijk gezwommen kan worden in de grachten.
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Theo Lingmont is tevreden over 

de succesvolle eerste editie van 

IWW: ‘Het thema, integrale op-

lossingen voor de gehele watercyclus, 

is goed ontvangen door zowel expo-

santen als beurs- en congresbezoekers. 

Drinkwaterbedrijven en industriële 

eindgebruikers zijn op zoek naar slim-

mere oplossingen en konden hier een 

kijkje in de toekomst nemen.’ 

Aquatech Amsterdam, ’s werelds meest 

toonaangevende vakbeurs op het ge-

bied van proces-, drink- en afvalwater, 

was onderdeel van IWW en is daarmee 

uitgegroeid tot een volwaardig evene-

ment. De beurs telde 881 exposanten 

en werd meer dan 21.500 keer bezocht: 

een recordgroei van maar liefst 17%. 

De combinatie met IWW verrijkte het 

programma met negen congressen, 

vele seminars, uitgebreide activiteiten 

voor Young Water Professionals en een 

aantal excursies naar spraakmakende 

waterprojecten en installaties.

De helft van de bezoekers kwam uit 

Nederland, een groei van 3% ten opzich-

te van 2008. Dit bevestigt de positie van 

Aquatech als het grootste vakevenement 

voor de Nederlandse waterbranche.

Op welke wijze heeft de Nederlandse watersec-

tor zich tijdens de IWW Amsterdam interna-

tionaal geprofileerd?
Lingmont: ‘De IWW was ook internati-

onaal zeer succesvol. Met steun van de 

Nederlandse overheid en het Partners 

voor Water-programma zijn officiële  

delegaties uit 40 landen naar de RAI ge-

haald. Het ging onder andere om afvaar-

digingen uit Egypte, Panama, Colombia, 

Vietnam, Bangladesh en het Midden-

Oosten, met vertegenwoordigers op mi-

nisterieel en subministerieel niveau.’ 

‘Onder leiding van het Netherlands 

Water Partnership (NWP) werden de 

delegaties ontvangen in de prach-

tige Holland Hospitality Lounge en 

hebben ze het congresprogramma van 

Aquaterra, AquaIndustry en Aqua-

Innovation gevolgd en een speciale 

rondleiding over de Aquatech-beurs ge-

had. Het was een uitmuntende promotie 

van de Nederlandse kennis en kunde op 

het gebied van water. Naast de officiële 

delegaties heeft het evenement in totaal 

meer dan 70 verschillende nationali-

teiten naar de RAI getrokken, o.a. uit 

Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, 

Spanje, Italië, Rusland en Amerika.’

Welke positie neemt Amsterdam in tussen de 

andere internationale watercongressen?

Lingmont: ‘Aquatech Amsterdam be-

staat al sinds 1964 en is in de loop van 

de jaren uitgegroeid tot de belangrijkste 

waterbeurs in Europa. Het is het enige 

vakevenement in Europa dat zich 

toespitst op louter water. De IWW werd 

dit jaar voor het eerst in Amsterdam 

gehouden, maar heeft een zeer 

veelbelovende start gemaakt. De IWW 

onderscheidt zich doordat we tijdens 

deze week het zakendoen centraal 

stellen.’ 

Wat is volgens u de belangrijkste opbrengst 

van deze conferentie voor de Nederlandse 

watersector? 

Lingmont: ‘De watersector heeft een 

unieke kans gehad om zich internatio-

naal te profileren. De sector vermarkt 

voor € 6,6 miljard aan Nederlandse ken-

nis en kunde aan het buitenland, ofwel 

2% van onze totale export. Nederland 

heeft al een uitstekende reputatie op 

het gebied van watermanagement, maar 

bezoekers hebben nu kunnen zien dat 

we ook op het gebied van watertechno-

logie en integrale oplossingen veel in 

huis hebben. Ik verwacht dat er zeker 

enkele interessante mogelijkheden voor 

de Nederlandse watersector voortkomen 

uit de IWW.’

Dus wat u betreft over twee jaar weer een 

IWW Amsterdam? 
Lingmont: ‘We gaan de komende 

periode deze eerste editie van de 

IWW evalueren met alle partners 

en betrokken partijen. Maar wat ons 

betreft staat de volgende IWW al op 

de agenda, tegelijk met de volgende 

Aquatech Amsterdam, eind 2013.’

RaI-directeur theo lingmont over de International Water Week amsterdam

‘iWW is unieke kans voor  
internationale profilering’

Begin november vond in Amsterdam RAI de vakbeurs Aquatech 
Amsterdam plaats, als onderdeel van de International Water Week 
Amsterdam (IWW). Theo Lingmont, directeur RAI Exhibitions en 
voorzitter van de stuurgroep IWW, blikt terug. ‘De volgende IWW 
staat bij ons al op de agenda.’
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Deze belastingen zijn Vewin al 

jarenlang een doorn in het oog: 

de drinkwaterbedrijven zijn 

dan ook blij met deze ontwikkeling. 

Het overleg met het parlement over het 

Belastingplan 2012 is nu afgerond en 

kan worden gezien als de eerste stap 

in uitwerking van de Fiscale agenda.  

 

Hoe ervoer de staatssecretaris het overleg 

met de Tweede Kamer? Weekers: ‘Ik kijk 

tevreden terug op de behandeling 

van het Belastingplan, dat met alge-

mene stemmen is aangenomen door 

de Tweede Kamer. We hebben een 

goede discussie gehad, van in totaal  

30 uur. De Kamer heeft een paar kleine 

aanpassingen gedaan, maar de hoofd-

moot van mijn plannen is overeind  

gebleven.’

Grondwaterbelasting
In 2007 concludeerde een interdeparte-

mentale werkgroep op basis van eigen 

onderzoek dat de milieufunctie van 

de grondwaterbelasting niet is hard te 

maken. Vewin had dit reeds eerder aan-

gegeven en is dan ook verheugd dat deze 

belasting nu wordt afgeschaft. Maar 

Weekers vindt een andere reden voor 

afschaffing belangrijker: ‘Het eventu-

ele milieueffect is niet het belangrijkste 

argument om een belasting te heffen. 

Ik ben geen voorstander van dergelijk 

instrumentalisme. Een van mijn speer-

punten is eenvoud. Voor de grondwa-

terbelasting was mijn conclusie, net als 

voor zes andere kleine belastingen, dat 

het sop de kool niet meer waard was. 

Dat is een politieke keuze, maar voor de 

grondwaterbelasting heeft het rapport 

van de interdepartementale werkgroep 

daarbij wel een rol gespeeld. Overigens 

waren bij die werkgroep destijds mede-

werkers van zes ministeries betrokken, 

dat zegt misschien ook wel wat over de 

complexiteit van dit soort processen.’

belasting op leidingwater
De Belasting op leidingwater heeft niet 

geleid tot minder waterverbruik, in-

novatieve apparaten zoals besparende 

douchekoppen en zuinige wasmachines 

gelukkig wel. 

Betekent dit dat watergebruik zich niet laat 

sturen door prijsprikkels? Weekers: ‘Als 

je iets maar duur genoeg maakt, gaan 

mensen vast wel proberen er minder 

van te gebruiken. Wie weet of het water-

gebruik zou dalen als je het tarief ver-

tienvoudigt. Maar dat is wat mij betreft 

niet de bedoeling: drinkwater is een 

eerste levensbehoefte.’ 

prijs drinkwater
De Tweede Kamer wil garanties dat de 

afgeschafte Belasting op leidingwater 

volledig ten goede komt aan de drink-

waterconsument. Hoe gaat u dat doen? 

Weekers: ‘Dat is natuurlijk ook het uit-

gangspunt van het kabinet. De afschaf-

fing van waterbelastingen moet door de 

drinkwaterbedrijven één op één worden 

doorgegeven. In de Drinkwaterwet is 

vastgelegd dat de prijs van het water 

kostendekkend moet zijn. Dat betekent 

dus dat afschaffen van deze waterbelas-

tingen volledig terug te zien moet zijn 

in de prijzen. Het kabinet zal er nauw-

lettend op toezien dat dit ook gebeurt. 

Staatssecretaris Weekers schaft waterbelastingen af

‘voordeel lagere waterbelastingen 
doorgeven aan consument’
Afgelopen donderdag 17 november is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het Belastingplan 2012,  
dat net als het regeerakkoord en de Fiscale agenda is gericht op vereenvoudiging, soliditeit en 
fraudebestrijding. In het plan van staatssecretaris Frans Weekers verdwijnen zeven kleine, hinderlijke 
belastingen, waaronder de grondwaterbelasting en de belasting op leidingwater.

Frans Weekers: ‘Afschaffen van waterbelastingen moet volledig zijn terug te zien in de prijzen’.
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Aan de Tweede Kamer heb ik toegezegd 

dat we hierover ook expliciet afspraken 

zullen maken met de drinkwaterbedrij-

ven. Vewin zal daarin een belangrijke 

rol spelen.’

fiscale agenda
Uw Fiscale agenda bevat meer voorne-

mens dan nu in het Belastingplan 2012 

staan. Wat kunnen we de komende tijd nog 

verwachten? Weekers: ‘Er is nog veel te 

doen. Zo kom ik nog met een voorstel 

rondom het zogeheten Bosal-gat, om 

excessieve aftrek van deelnemingsrente 

te beperken. Het wetsvoorstel voor een 

bankenbelasting stuur ik voor het einde 

van het jaar naar de Kamer. En volgend 

jaar kom ik met meer voorstellen om het 

belastingstelsel verder te vereenvoudi-

gen, een verkenning voor een winstbox 

voor ondernemers en een nadere uitwer-

king van de loonsomheffing.’

–  K o r t  n i e u w s  –  K o r t  n i e u w s  – 

tweede Kamer bruist weer

Vanaf eind oktober kunnen ook Kamerleden weer bruisend water 

drinken. Het gemis van water met bubbels, als gevolg van de motie 

Verburg, is opgelost door het installeren van watertappunten. 

Hiermee wordt kraanwater desgewenst gekoeld en van koolzuur 

voorzien. De tappunten zijn aangeboden door Vewin en Dunea, en 

door leverancier Ological. 

In juni nam de Tweede Kamer de motie van Gerda Verburg (CDA) 

aan om ‘de inkoop van flessenwater te staken en voortaan 

kraanwater (Haags duinwater) te serveren, omdat flessenwater 

gemiddeld 650 maal milieubelastender is dan kraanwater en 325 

maal zo duur is’. Dit had tot onbedoeld gevolg dat de Kamerleden 

nu alleen nog ‘plat’ water konden drinken. Koolzuurhoudend 

water in flessen kwam het Kamergebouw niet meer in, zo hadden 

de Kamerleden immers zelf besloten. Dat gemis viel sommige 

Kamerleden zwaar, reden voor Vewin en Dunea om aan te bieden 

de voorziening van gekoeld en bruisend kraanwater in de Kamer 

te organiseren. In overleg met de Tweede Kamer is de keuze 

gevallen op installaties van Ological, leverancier van milieu-

vriendelijke en duurzame leidingwaterkoelers. Kamerleden 

hebben daarbij de keus uit water direct uit de kraan, gekoeld 

kraanwater of gekoeld kraanwater met koolzuur. 

Er is besloten om watertappunten in twee restaurants van de 

Kamer en in de Statenhal te installeren. In de restaurants kan 

worden gekozen tussen plat of bruisend kraanwater. Het tappunt 

in de hal biedt alle bezoekers van de Tweede Kamer gekoeld 

kraanwater.

Op donderdag 27 oktober heeft Sybrand van Haersma Buma 

in het Ledenrestaurant van de Tweede Kamer het eerste glas 

bruisend kraanwater getapt. Namens de drinkwatersector waren 

daarbij Theo Schmitz (directeur Vewin) en Piet Jonker (directeur 

Duinwaterbedrijf Dunea) aanwezig en namens Ological directeur 

Robbert de Jong.
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Het kabinet kiest er in het 

 regeerakkoord voor om meer 

verantwoordelijkheden over te  

dragen aan provincies en gemeenten 

(decentralisatie) en minder in regels 

vast te leggen (deregulering). Ook de 

ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte (SVIR) volgt deze beleidslijn. 

Mede daarom organiseerde Vewin begin 

september een seminar om met verte-

genwoordigers van het ministerie van 

I&M, de Unie van Waterschappen, LTO, 

VNO-NCW en het IPO te praten over 

deze structuurvisie van de minister van 

Infrastructuur & Milieu.

minder nationale belangen
In de ontwerp-Structuurvisie Infra-

structuur en Ruimte geeft het rijk 

haar visie op de ruimtelijke en mobili-

teitsopgaven voor Nederland richting 

2040. De SVIR vervangt onder meer 

de Nota Ruimte, de Nota Mobiliteit, de 

Structuurvisie Randstad 2040 en de 

Mobiliteitsaanpak. Verschillende natio-

nale ruimtelijke belangen zijn opge-

nomen in de AMvB Ruimte, die met de 

structuurvisie naar de Tweede Kamer is 

gezonden. Het rijk gaat er op basis van 

vertrouwen van uit dat regionale over-

heden de nationale belangen goed laten 

meewegen in hun beslissingen. Vewin 

heeft op dit gebied enkele duidelijke 

standpunten.

Nederland waterland
Een toekomstbestendig ruimtelijk be-

leid is onmogelijk zonder erkenning van 

het belang van drinkwater. De drinkwa-

tervoorziening is onderdeel van de vita-

le infrastructuur en niet voor niets door 

de Drinkwaterwet benoemd als een 

‘dwingende reden van groot openbaar 

belang’. Het is dan ook noodzakelijk de 

drinkwatervoorziening als een natio-

naal ruimtelijk belang te kwalificeren, 

zoals tot nu toe het geval was in de Nota 

Ruimte. Ook in het Deltaprogramma 

wordt de zoetwatervoorziening als na-

tionaal belang gekwalificeerd. De SVIR 

moet de beschikbaarheid en de bescher-

ming garanderen van voldoende ruimte 

voor de winning van schoon grond- en 

oppervlaktewater.

Drinkwatervoorziening is 
nationaal ruimtelijk belang
Decentralisatie en vereenvoudiging 

van de regelgeving is de basis van de 

SVIR. Verschillen in regeling van het 

drink waterbelang tussen bestemmings-

plannen leiden tot onduidelijkheid. 

Landelijke uniformering is onontbeer-

lijk om tot een effectieve en efficiënte 

ruimtelijke bescherming te komen. 

Hierbij moeten boven- en ondergrondse 

activiteiten integraal worden bekeken. 

De bescherming van grondwater heeft 

gevolgen voor bovengronds ruimte-

gebruik. Het is van belang om drink-

waterbedrijven in een vroeg stadium te 

betrekken bij het watertoetsproces.

Uit evaluaties van het rijk blijkt dat de 

bescherming van drinkwater winningen 

in de dagelijkse praktijk van ruimte-

lijke afwegingen onvoldoende aandacht 

krijgt. In het kader van de Europese 

Kaderrichtlijn Water worden gebieds-

dossiers opgesteld. Deze dossiers borgen 

de doorwerking van ruimtelijk beleid 

op de bescherming van drinkwaterwin-

ningen. Gerelateerd aan de gebiedsdos-

siers zijn beschermingszones. In deze 

zones voor grond- en oppervlaktewater 

kunnen beschermingsmaatregelen ver-

plicht gesteld worden en beperkingen 

opgelegd worden aan risicovolle activi-

teiten. Hierdoor is een goede waterkwa-

liteit bij de winningen voor drinkwater 

gewaarborgd. Ze moeten door provin-

cies en gemeenten in hun ruimtelijke 

plannen worden opgenomen.

Integrale benadering boven- en ondergrond essentieel  
in Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

‘Ruimtelijk beleid moet 
drinkwater belang erkennen’
De kabinetsplannen voor infrastructuur en ruimte zetten in op het versterken van de 
stedelijke regio’s. Onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat het kabinet 
te weinig aandacht heeft voor andere belangen, zoals internationale waterverplichtingen. 
Ook uit de samenleving klinken oproepen om de kwaliteit van de leefomgeving niet uit het 
oog te verliezen, zo bleek uit een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. 
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Standpunten vewin 
*  Wijs drinkwatervoorziening aan 

als nationaal ruimtelijk belang in 

SVIR, AMvB Ruimte en PlanMER.

*  Geef gebiedsdossiers en bescher-

mingszones een basis in de SVIR 

en AMvB als ruimtelijk instrument 

voor bescherming drinkwater.

*  Drinkwaterbelangen moeten aan 

de orde komen in gemeentelijke 

bestemmingsplannen, al dan niet 

getrapt via de provinciale ruimte-

lijke verordeningen, met een 

formele adviesfunctie voor het 

drinkwaterbedrijf.

*  Integrale benadering van boven- en 

ondergrond.

Drinkwatervoorziening belangrijk 
in zoetwaterstrategie
Voldoende zoet water van goede kwa-

liteit is een primaire levensbehoefte 

en dient gegarandeerd te zijn. Hiertoe 

moet de drinkwaterfunctie van het 

IJsselmeer, de rivieren, het grondwater 

en de zoetwaterbekkens als nationaal 

belang worden aangemerkt. 

Droogteperioden kunnen leiden tot 

knelpunten in de waterkwaliteit voor de 

bereiding van drinkwater. Bij droogte 

vormen hogere concentraties milieu-

vreemde stoffen, verzilting en ver-

warming risico’s voor oppervlakte- en 

grondwater. Specifieke vraagstukken 

vanuit de drinkwatersector in relatie 

tot klimaatverandering en zoetwater-

voorziening moeten aandacht krijgen. 

Om de drinkwatervoorziening klimaat-

bestendig te maken en te houden, moet 

rekening worden gehouden met toe-

komstige ruimtelijke claims.

Standpunten vewin 
*  De drinkwaterfunctie van het 

IJsselmeer, de rivieren, het grond-

water en de zoetwaterbekkens moet 

behouden blijven en als nationaal 

belang expliciet worden opgenomen.

Water prioriteit in ondergronds 
ruimtegebruik
Een ongestoorde ligging van grote 

watertransportleidingen is van nati-

onaal belang. De continuïteit van de 

drinkwatervoorziening is sterk afhan-

kelijk van provincie-overschrijdende 

waterleidingen. Deze leidingen zorgen 

ervoor dat voorgezuiverd water uit 

het IJsselmeer, de Rijn, de Maas en de 

Biesbosch naar de duinen en Zeeland 

wordt getransporteerd voor infiltratie 

en verdere opwerking tot drinkwater. 

Vele grote bedrijven zijn voor hun 

proceswater direct afhankelijk van dit 

voorgezuiverde water, waarmee deze 

leidingen ook een nationaal econo-

misch belang dienen.

De SVIR besteedt ook aandacht aan 

ruimte voor buisleidingen voor gevaar-

lijke stoffen. Deze leidingen mogen niet 

door grond water beschermingsgebieden 

en beschermingszones voor oppervlakte-

water lopen en niet belemmerend zijn 

voor de drinkwater infrastructuur.

Standpunten vewin 
*  Provincie-overschrijdende drink-

waterinfrastructuur opnemen als 

nationaal belang. 

*  Buisleidingen voor gevaarlijke stof-

fen niet door grondwaterbescher-

mingsgebieden en beschermings-

zones voor oppervlaktewater, en 

niet belemmerend voor drinkwater-

infrastructuur.

Drinkwatersector van grote 
betekenis voor natuur
In de SVIR wordt de Ecologische Hoofd 

Structuur (EHS) genoemd als een bij-

drage aan de KRW-doelen. Door de 

combinatie van het herijken van de 

EHS, versobering van de inspanningen 

voor het halen van de KRW-doelen en 

externe invloeden, zoals klimaatveran-

dering, kunnen negatieve effecten op-

treden op de waterkwaliteit en de door 

drink waterbedrijven beheerde Natura 

2000-terreinen. In het ruimtelijk beleid 

moeten zoveel mogelijk compenserende 

of mitigerende maatregelen worden 

opgenomen. De drinkwatersector on-

dersteunt de verduurzaming van de 

landbouwproductie via het Gemeen-

schappelijk Landbouwbeleid (GLB). 

De drinkwaterbedrijven zijn een part-

ner in het natuurbeheer (23.000 ha in 

beheer) en bij het bereiken van doelen 

voor een goede leefomgeving. De duinen 

zijn van belang voor de drinkwatervoor-

ziening en ook hier zijn drinkwater-

bedrijven een belangrijke natuur-

beheerder. Drinkwaterbedrijven kunnen 

voor provincies en gemeenten adviseurs 

zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen en 

kunnen ook beheertaken overnemen.

Standpunten vewin 
*  Compenseer in het RO-beleid de 

gevolgen van de herijkte EHS door 

maatregelen in GLB. 

*  Kwalificeer drinkwaterbedrijven als 

natuurbeheerder.
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Succesfactoren voor samenwerking: geografie en een persoonlijke klik

‘limburg op weg naar integrale 
aanpak waterketen’

Ria Doedel (WML), en Jan Schrijen 

en Guus Pelzer (beiden WBL) 

vertellen iets meer over de 

 achtergronden van hun opmerkelijke 

samenwerking. Maar daarvoor moeten 

we eerst terug naar 2002. 

Ria Doedel is directeur van Waterleiding 

Maatschappij Limburg (WML). 

Jan Schrijen is voorzitter van het water-

schap Roer en Overmaas en daarnaast 

– in afwisseling  met zijn collega van 

Waterschap Peel en Maasvallei – voorzitter 

van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). 

 

Guus Pelzer is waarnemend directeur van 

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL).

‘In 2002 is bij de reorganisatie van 

het Limburgs waterschapsbestel ge-

kozen voor twee waterschappen met 

een gezamenlijk uitvoeringsbedrijf: 

Waterschapsbedrijf Limburg of WBL’, 

vertelt Schrijen. ‘Bij WBL werden een 

aantal uitvoerende taken belegd, waar-

onder de zuivering, het laboratorium en 

handhaving.’ De afgelopen jaren zijn en-

kele organisatorische wijzigingen door-

gevoerd, waardoor WBL zich nu geheel 

richt op afvalwaterzuivering. ‘We heb-

ben drie kerntaken: transport en zuive-

ring van afvalwater en slibverwerking’, 

aldus Pelzer. ‘Onze jaarlijkse begroting 

is 72 miljoen euro en we verwerken elk 

jaar 150 miljoen m3 afvalwater in 18 

rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) 

in de gehele provincie Limburg.’ 

Doedel: ‘Daar heb je ook meteen een 

eerste voorwaarde voor het succes van 

onze samenwerking: de verzorgings-

gebieden van WBL en WML zijn pro-

vincie-dekkend en vallen 100% samen. 

We hebben dezelfde klanten en onze 

leidingen lopen in hetzelfde gebied. 

Dat maakt het een stuk eenvoudiger 

om plannen te maken en uit te voeren. 

Onze samenwerking dateert dan ook 

van vóór het Bestuursakkoord Water: 

wij hadden elkaar in Limburg in de ke-

ten al gevonden. Voor de toekomst zien 

we nog veel mogelijkheden voor verdere 

samenwerking, omdat we toch min of 

meer met hetzelfde bezig zijn: het trans-

porteren en zuiveren van water via een 

leidingennetwerk.’

Naar aanleiding van het Bestuursakkoord Water zoeken de partijen in de waterketen naar 
mogelijkheden om meer samen te werken. In Limburg is men daar al heel ver mee. Daar hebben 
twee waterschappen enkele jaren geleden een waterschapsbedrijf gevormd, dat inmiddels nauw 
samenwerkt met het drinkwaterbedrijf WML, gemeenten en commerciële partijen. Zo heeft men 
onlangs gezamenlijk het terreinbeheer en de vernieuwing van procesautomatisering aanbesteed.  
Met als doel: nog hogere kwaliteit van dienstverlening en lagere kosten voor de burger.
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Samenwerking
Doedel vervolgt: ‘Een goed voorbeeld 

is het beheer van onze terreinen, dat 

gezamenlijk is aanbesteed en wordt uit-

gevoerd onder directievoering van WML. 

Verder voeren we het beheer van geo- -

data gecombineerd uit, ook voor enkele 

gemeenten. Een nieuwe stap is het pro-

ject ‘Wauter’; het gezamenlijk aanbeste-

den van de technische standaard voor 

onze nieuwe procesautomatisering. 

Als je de keten wilt sluiten, moeten de 

processen immers op elkaar aansluiten. 

Door nu dezelfde technische standaard 

te kiezen, creëren we mogelijkheden 

om in de toekomst op het gebied van 

onderhoud en beheer beter te kunnen 

samenwerken: we hebben dan in ieder ge-

val dezelfde stekkers en stopcontacten.’

persoonlijke klik
Pelzer valt haar bij: ‘De manier waarop 

die specifieke samenwerking tot stand 

is gekomen, wijst naar een tweede suc-

cesfactor: de ‘klik tussen personen’. Een 

paar jaar geleden hebben we de manage-

mentteams van WBL en WML bij elkaar 

gehaald. Meteen al bleek dat iedereen 

méér dan bereid was er samen de schou-

ders onder te zetten. Als ik terugkijk naar 

die eerste bijeenkomst, dan leek het erop 

alsof we al jaren partners waren. Beide 

bedrijven hebben eenzelfde drive om be-

drijfsmatig te werken en goed te scoren 

in hun respectievelijke benchmark.’

‘Belangrijke succesfactor bij Wauter is 

dat we niets hebben overhaast’, vervolgt 

Pelzer. ‘Als je op korte termijn dingen 

wilt veranderen, stuit dat op weerstand. 

Door de doelen iets verder weg te leg-

gen, hebben we de mogelijke bedreiging 

die vaak uitgaat van dit soort vernieu-

wingen, weggenomen.’

Doedel beaamt dat: ‘Het gaat om soft-

ware waar mensen elke dag mee wer-

ken. Iedereen weet dat je om de zoveel 

jaar de functionaliteit moet aanpassen 

of vervangen. Als je dat in een natuur-

lijke beweging combineert met zo’n 

gezamenlijke aanpak, zien mensen de 

kansen en zijn ze niet meteen bang voor 

hun eigen positie of hun baan.’

Gezamenlijke toekomst
Schrijen: ‘Met een investering als Wauter 

creëer je kansen voor de toekomst. Niet 

alleen op het gebied van middelen, maar 

ook op het gebied van je medewerkers. 

In de uitvoering zijn dat vaak mensen 

met dezelfde typen vooropleiding en 

werkervaring. Mogelijk kun je straks 

naar één gezamenlijke wachtdienst voor 

service en onderhoud. Zeker als je mis-

schien niet meer voldoende geschoold 

personeel kunt vinden, is het poolen 

van medewerkers interessant.’ 

‘Vergeet in dat kader gezamenlijke 

opleidingen niet’, vult Pelzer aan. ‘Ook 

dat is voor alle betrokken partijen in-

teressant, zowel vanuit efficiency als 

vanuit kwaliteitsbewaking.’ Doedel 

knikt instemmend: ‘Voor het bedrijf 

biedt gezamenlijk beheer voordelen op 

het gebied van kwaliteit, kennisborging 

en continuïteit. Maar het schept ook 

kansen voor je mensen: doordat ze in 

een andere organisatie terechtkunnen, 

wordt hun horizon breder en is er meer 

ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

Je hebt dan als werkgever dus meer te 

bieden.’

Pelzer: ‘We zoeken naar een even-

wicht tussen verhogen van kwaliteit 

en arbeidsbeleving aan de ene kant, 

en verlaging van netto kosten aan de 

andere kant. Daarop sturen we ook in 

de samenwerking en dat betekent een 

cultuurverandering ten opzichte van 

het traditionele overheidsdenken. Er is 

een trend naar een meer bedrijfsmatige 

aanpak.’

‘Natuurlijk zie je cultuurverschillen tus-

sen de waterschappen, het waterschaps-

bedrijf en het drinkwaterbedrijf’, aldus 

Schrijen. ‘WBL heeft een duidelijke 

ontwikkeling doorgemaakt richting 

bedrijfsmatig werken. WBL heeft een 

eigen dynamiek, wat het ook juist uit-

dagend maakt. Maar je moet wel steeds 

nauwlettend in de gaten houden of iets 

een publieke taak is, of op meer afstand 

V.l.n.r. Jan Schrijen (WBL), Ria Doedel (WML) en Guus Pelzer (WBL).
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kan worden geplaatst. En daarbij kan de 

ervaring van de waterbedrijven op dit 

vlak zeker helpen.’

Zuivering op afstand?
Schrijen vervolgt: ‘Een heel interessante 

discussie is of je de zuiveringstaak zó op 

afstand kunt zetten dat je er een echt 

bedrijf of bijvoorbeeld een overheids-NV 

van kunt maken. We zijn er nog lang 

niet uit, maar door het voeren van de 

discussie blijven we gericht op de meest 

doelmatige organisatie van de bedrijfs-

matige taken binnen het waterschap.’ 

‘Duidelijk is dat slibverwerking en 

de exploitatie van rwzi’s makkelijker 

op afstand geplaatst kunnen worden. 

Anders gezegd: afgezien van het budget-

recht zijn ze politiek-bestuurlijk minder 

relevant. Bij de transportriolen zit je 

meer in de publieke omgeving van het 

waterschap en komen thema’s als ‘sa-

menwerking met gemeenten’ en ‘terug-

dringen van overstorten op kwetsbare 

beken’ aan de orde. Inmiddels hebben 

wij met verschillende gemeenten 

(Brunssum, Kerkrade, Onderbanken, 

Roermond, Simpelveld en Stein) al 

 samenwerkingsovereenkomsten op het 

gebied van rioolbeheer. De verwachting 

is dat de samenwerking met gemeenten 

de komende tijd zal toenemen. Zeker 

als de gemeenten zich nog meer bewust 

worden van de ontwikkelingen op het 

gebied van stedelijk water, bijvoorbeeld 

in het licht van de klimaatverandering. 

Ook het Bestuursakkoord Water heeft 

een positief effect op de houding van 

de gemeenten. Maar het zal nog wel een 

paar jaar duren voordat iedereen mee-

doet.’

Innovatie
Behalve met het drinkwaterbedrijf en 

de gemeenten werkt WBL ook samen 

met commerciële partijen, zoals ENCI. 

Hun gezamenlijke bv, Biomill, levert ge-

droogd ontwaterd slib in korrelvorm als 

brandstof aan de cementindustrie. ENCI 

gebruikt jaarlijks ruim 30.000 ton van 

deze korrels. Pelzer: ‘Daarnaast hebben 

we een nieuw slibverwerkings procedé 

ontwikkeld, met een hogere biogas-

productie: de thermische slib hydrolyse. 

Vanaf 2012 is daarvoor een innovatieve 

installatie operationeel, die per ton slib 

ongeveer 30% meer biogas oplevert dan 

de huidige methode. Momenteel produ-

ceren wij jaarlijks 5 miljoen m3 biogas.’

Reststoffen
De analogie met de Reststoffenunie van 

de drinkwatersector dringt zich op. 

‘Sterker nog’, beaamt Doedel, ‘op dit 

gebied werken we ook al nauw samen. 

Wij leveren bijvoorbeeld waterijzer, een 

restproduct uit de drinkwaterproductie, 

aan de zuiveringsinstallaties van WBL. 

Eén van onze andere restproducten 

zijn pellets; deze kalkkorrels worden 

gebruikt in de glasindustrie. En we 

gaan steeds verder met innoveren. Door 

bijvoorbeeld de kern van de pellets iets 

te veranderen, maken wij ze geschikt 

voor hoogwaardige papierproductie. En 

dat levert meer op. In onze sector wordt 

inmiddels 98% van de reststoffen herge-

bruikt. Er is wel een grens aan dit soort 

ontwikkelingen; het moet altijd gerela-

teerd blijven aan je kernproces.’

modulair duurzaam zuiveren
Pelzer: ‘Wij zijn momenteel bezig met het 

ontwikkelen van een nieuw concept voor 

zuivering: de Modulaire Duurzame Rwzi 

(MDR). Wij willen af van het oude model 

waarbij je een rwzi neerzet voor 30 tot 50 

jaar en dan alleen renoveert. Zo’n aanpak 

is nogal conservatief en frustreert daar-

mee vernieuwingen. Nederland heeft op 

het gebied van innovatie last van de wet 

van de remmende voorsprong. We gaan 

steeds uit van wat we al hebben, terwijl 

het soms beter is helemaal vanaf nul te 

beginnen. Stel de vraag: ‘Wat zou je doen 

als er niets was?’ En juist dát gaan wij 

nu doen, met een plan voor flexibele, 

modulaire zuiveringsinstallaties, die je 

kunt neerzetten waar je wilt en kunt ver-

plaatsen, uitbreiden of verkleinen als dat 

nodig is. Afhankelijk van waar de vraag 

ontstaat en hoe groot die vraag is. Nu, 

maar ook morgen.’ 

lokale zuivering
‘Per installatie kun je ook bepalen wat 

voor kwaliteit gezuiverd water je wilt 

Waterbekken De Lange Vlieter bij Heel, langs de Maas in Limburg.
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produceren’, vervolgt Pelzer. ‘Zo kun je 

voor bedrijven ‘op maat’ proces water 

produceren. Een voorbeeld: wij halen 

standaard nitraten en stikstof uit het 

afvalwater. Maar voor boeren zijn dat 

juist waardevolle meststoffen: zij heb-

ben dus graag water waar die stoffen 

nog inzitten. Dat zou beregenings-

water kunnen vervangen. Als wij dat 

met een kleine zuiveringsinstallatie  

lokaal voor hen kunnen regelen, scheelt 

ons dat voor een deel van het afval water 

een zuiveringsstap en dus geld. Een 

fraaie win-winsituatie, met voordelen 

voor het milieu, de landbouw en de 

 portemonnee van de burger.’

afkoppelen
‘Lokale zuivering zou ook mooi aan-

sluiten op onze wens om bepaalde ver-

vuilingen al bij de bron aan te pakken, 

bijvoorbeeld bij een ziekenhuis of een 

industrieterrein’, aldus Doedel. ‘Het be-

spaart kosten, omdat dicht bij de bron 

relatief weinig water hoeft te worden 

gezuiverd. Hoe meer verontreiniging ver-

dund is, des te hoger de kosten.’ Schrijen 

beaamt dat: ‘Als je naar het totale systeem 

kijkt, is afkoppeling van regen water een 

goede methode om verdunning tegen te 

gaan. Het water dat wij zuiveren, bestaat 

voor de helft uit afvalwater van gezinnen 

en bedrijven, en voor de helft uit relatief 

schoon regenwater. Als je dat afvangt, 

zou je kunnen besparen op investerings- 

en exploitatiekosten van zuiveringen 

en riolen, want die kunnen dan kleiner 

worden uitgevoerd.’ 

Doedel: ‘Doordat er meer verharde op-

pervlakken zijn en veel regenwater 

de riolen instroomt, komt er minder 

water in de grond terecht. Als er door 

afkoppeling meer regenwater de grond 

kan intrekken, wordt één van onze 

belangrijke bronnen, het grondwater, 

meer aangevuld dan nu het geval is. Dat 

is een dubbel voordeel, omdat voor de 

drinkwaterproductie grondwater een 

betere en goedkopere grondstof is dan 

oppervlaktewater.’

 

‘En afkoppelen is eigenlijk heel simpel’, 

aldus Schrijen. ‘Voor particulieren is het 

niet meer dan de regenpijp doorzagen en 

er een regenton onder zetten. Wij als wa-

terschappen subsidiëren dat zelfs. Maar 

het zou mooi zijn als de gemeenten, de 

provincie, het drinkwaterbedrijf en de 

waterschappen dit onderwerp nog inte-

graler zouden oppakken, bij ruimtelijke 

ordening en inrichting, ontwikkeling 

van vastgoed, et cetera. Want minder re-

genwater in het systeem komt de gehele 

keten ten goede, vooral in de vorm van la-

gere investeringslasten: de infrastructuur 

hoeft immers minder omvangrijk te zijn.’

Integrale bril
Doedel: ‘Dit soort discussies gaat vaak 

over wie wat gaat betalen, uit welk 

potje. Daar moet je eigenlijk van af: het 

gaat om overheidsgeld en het zou niet 

moeten uitmaken via wie het wordt 

besteed. Een zekere helikopterview en 

een integrale bril zijn hier gewenst. 

Momenteel loopt er een vergelijkend 

onderzoek, om objectief te kijken wáár 

we in de keten tegen de laagste maat-

schappelijke kosten medicijn resten 

uit het water kunnen halen. Als zou 

blijken dat je dat het goedkoopst kunt 

doen bij de afvalwaterzuivering, zou 

ik nog wel bereid zijn in die kosten 

bij te dragen. Het uiteindelijke doel is 

immers schoon en veilig drinkwater 

en goed gezuiverd afvalwater tegen de 

laagst mogelijke kosten.’ ‘Dat klopt’, 

beaamt Schrijen, ‘maar de realiteit is 

dat nog niet iedereen die solidariteit 

kan opbrengen. We werken eraan, 

maar het zal wel even duren voor dit 

gedachtegoed algemeen wordt aange-

hangen.’

Wat heeft de Limburger gemerkt van jullie 

samenwerking?

Schrijen: ‘Onze tarieven zitten lande-

lijk al aan de lage kant van de schaal 

en door onze innovatieve aanpak zal 

dat in de nabije toekomst zeker zo 

blijven. En dat terwijl we juist veel 

meer investeren dan vroeger. De stij-

gende kapitaallasten zijn opgevangen 

met grotere efficiency. Als je dit soort 

processen doorzet, moet dat ertoe lei-

den dat de burger minder kwijt is aan 

waterlasten in de meest brede zin van 

het woord. Dus inclusief de drinkwa-

terproductie, de riolen en de zuivering. 

En dat lijkt dan sterk op een gesloten 

en efficiëntere waterketen waar het 

Bestuursakkoord Water op doelt.’

Doedel concludeert: ‘We hebben hier 

de gelukkige situatie van een overzich-

telijke schaal, waarbij een beperkt aan-

tal partijen met elkaar samenwerken. 

Doordat de verzorgingsgebieden samen-

vallen en de wil om er samen iets van te 

maken sterk aanwezig is, kom je dan al 

snel tot een vruchtbare samenwerking. 

Elders zal de situatie wellicht anders 

zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat 

je overal vormen kunt vinden om de 

waterketen verder te sluiten, met voor-

delen voor alle partijen, en bovenal voor 

de burger.’

Doedel: ‘We hebben straks dezelfde 

stekkers en stopcontacten.’

Pelzer: ‘Innovatie is een motor 

voor samenwerking.’

Schrijen: ‘Zorgvuldig afwegen of 

iets een publieke taak is of niet.’
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Structuurvisie Ondergrond werpt schaduw vooruit

actieve rol voor watersector bij  
invulling nieuwe ondergrondbeleid
Ongeveer 20 vertegenwoordigers van waterbedrijven, provincies, instituten en Vewin discussieerden 
medio september op initiatief van Vewin over de ontwikkelingen in de ondergrond en de rol van de 
drinkwaterbedrijven daarbij. Een impressie van deze bijeenkomst.

Aanleiding voor de gedachtewis-

seling is de aankondiging van 

een Structuurvisie (SV) voor 

de Ondergrond, die eind 2013 klaar 

moet zijn. Deze structuurvisie is een 

vervolg op de Rijksvisie Duurzaam 

Gebruik Ondergrond. Met dit seminar 

wil Vewin met de verschillende stake-

holders in gesprek raken over de positie 

van drinkwater in deze ordening van 

de ondergrond. 

veranderingen
De Structuurvisie Ondergrond zal, vol-

gens Mari van Dreumel (ministerie van 

I&M), veel zaken gaan veranderen. Zo 

verschuift de invalshoek van uitsluitend 

beschermen van bodem en grondwater 

(o.a. voor drinkwater) naar benutten 

van de ondergrond voor andere toepas-

singen zoals CO2-opslag en winning van 

aardwarmte. De bodem zal dus meer 

vanuit ruimtelijke ordening-perspectief 

worden bekeken en niet alleen vanuit 

milieuoogpunt. Ook zal de terugtreding 

van de centrale overheid merkbaar wor-

den, waardoor de regulerende rol van 

de lagere overheden toeneemt. Het rijk 

geeft daarbij wel de kaders aan voor de 

lagere overheden.

Van Dreumel: ‘Ik denk dat deze ont-

wikkelingen belangrijk zijn voor de 

waterbedrijven, omdat ze een wijziging 

inhouden ten opzichte van de hui-

dige omgang met de ondergrond. Dat is 

enerzijds risicovol, want: ‘Hoe bescher-

men we dan onze grondstof?’ Maar het 

geeft anderzijds mogelijk heden om als 

partner mee te doen in de discussie 

over duurzaam ondergronds ruimte-

gebruik.’ 

Inbreng waterbedrijven 
Het ministerie van I&M vraagt de 

drinkwaterbedrijven voor deze struc-

tuurvisie nadrukkelijk de problemen 

aan te dragen die zij ervaren. Ook hoort 

men graag de visie van de sector op   

de gewenste grondwaterbescherming. 

Knelpunten op het vlak van kwaliteit en 

bescherming van het grondwater zijn in 

2007/2008 in beeld gebracht voor de KRW-

stroomgebiedbeheerplannen. Inmiddels 

zijn ook wat gebiedsdossiers opgesteld, 

en kan vanuit die praktijkervaring aan-

gegeven worden waar bedreigingen zijn, 

en welke maatregelen nog nodig zijn.

Kennisvraagstukken
Theo Olsthoorn (Waternet/TU Delft) 

schetste in grote lijnen enkele kennis-

vraagstukken in het omgaan met de  

bodem. Zo vroeg hij aandacht voor mo-

nitoring en terugkoppeling bij ingrepen 

in het grondwater, zoals grote bemalin-

gen. Daarvoor worden wel vergunnin-

gen gegeven, maar daar blijft het dan bij. 

Bij deze werkzaamheden gaat het vaak 

‘Geen afbreuk aan de huidige grondwaterbescherming.’
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mis en doordat hierover niets wordt 

bijgehouden, gaat belangrijke kennis 

verloren. Kennisborging zou via het 

BRO-spoor (Basisregistratie Ondergrond) 

moeten worden afgedwongen.

Langs diezelfde lijn pleitte Olsthoorn 

voor slimme rekenmethoden om ef-

fectief gebruik van de ondergrond voor 

bodemenergie tot stand te laten komen 

(smart grids). Basisgedachte hierbij is dat 

de data openbaar is en in een centraal 

model gebruikt wordt voor optimalisa-

tie en evaluatie. Dit zou kunnen leiden 

tot grotere efficiëntie bij de toepassing 

van bodemenergie. Ook riep Olsthoorn 

op de schaliegaswinning zeer goed te re-

gelen, want hij voorziet grote problemen 

op dat gebied. In de Verenigde Staten is 

er veel misgegaan bij schaliegaswinning 

met grote milieuconsequenties.

e-coli in het grondwater?
Willem Jan Knibbe (Oasen) liet met een 

voorbeeld zien wat het belang van grond-

waterbescherming is. Door een fout van 

een aannemer bij een boring kwam er 

verontreinigd  oppervlaktewater in de 

bodem. Na een aantal weken werden 

ook bij de waterwinning bacteriën 

aangetroffen, die daar normaal niet in 

voorkomen. Dit had grote gevolgen 

voor Oasen:  monsternames, laborato-

riumonderzoek, chloordosering, scha-

kelingen in het leidingnet, reinigen 

van het zuiveringsstation, vervangende 

leveringen en communicatie met de 

eindgebruikers. Knibbe riep daarom ook 

op geen afbreuk te doen aan de huidige 

grond waterbescherming.

belang van data en systeemkennis
Roelof Stuurman (Deltares) ging aan de 

hand van praktijkcases in op wat fout 

kan gaan als er onvoldoende kennis is 

van het bodemsysteem en afstemming 

tussen de verschillende partners in de 

bodem. Hij hield een pleidooi voor be-

tere ontsluiting en beschikbaarheid van 

ondergronddata. ‘Er is heel veel bekend, 

maar het is onvoldoende ontsloten.’ 

Tegelijkertijd signaleert hij een gebrek 

aan systeemkennis over de ondergrond, 

waardoor vaak verkeerde beslissingen 

of maatregelen worden genomen.

Stuurman gaf ook aan een groot voor-

stander te zijn van een verdringings-

reeks voor ondergronds ruimtegebruik, 

zoals al bestaat voor het gebruik van op-

pervlaktewater. Zo’n verdringingsreeks 

geeft aan welke activiteit in de bodem 

voorrang moet krijgen in conflictsitua-

ties. Gebruik voor drinkwaterwinning 

moet daarbij volgens hem vooropstaan.

Samenwerking beleidsterreinen
De kern van de boodschap van Peter 

Ramakers (Provincie Noord-Brabant) 

was dat voor het écht oplossen van pro-

blemen een goede samenwerking met 

andere beleidsterreinen noodzakelijk 

is. Voor (grond)water gerelateerde pro-

blemen is Gebiedsgericht Grondwater 

Beheer de beste aanpak: niet tegenover 

elkaar, maar als partners samenwerken 

om topprestaties te leveren. 

Deze oproep werd onderstreept door 

Merten Hinsenveld, directeur van het 

COB (Centrum Ondergronds Bouwen). 

Zijn oproep aan de waterbedrijven: 

‘Beoefen je vak op een goede manier, 

maar let ook op je omgeving.’

Complexiteit en integraliteit
De bijeenkomst werd afgesloten met 

reflecties uit het veld van Merten 

Hinsenveld, Rob Eijsink (Vewin) en Sander 

Hage (IPO). De kernboodschap was dat het 

hele terrein van ondergrondse ruimtelij-

ke ordening zeer complex is. Dat betreft 

de bodem zelf, maar ook de bestuurlijke 

en maatschappelijke aspecten. De provin-

cies zoeken hun rol in de integraliteit, 

waar ze nadrukkelijk samenwerken met 

andere expertises en beleidsvelden. De 

boodschap voor de waterbedrijven is: 

‘Realiseer je dat het hele beleidsveld van 

de grondwaterbescherming, of dat nu 

2D of 3D is, zeer ingewikkeld is. Er zijn 

geen eenvoudige oplossingen, en de wa-

terbedrijven moeten zich opwerpen als 

partner in dat complexe spel.’

Uitdaging voor de waterbedrijven
Rob Eijsink sloot af met een oproep aan 

de waterbedrijven om de komende twee 

jaar mee te doen in het proces om te ko-

men tot een Structuurvisie Ondergrond. 

De transitie van ‘bescherming’ naar 

‘ruimte geven aan gebruik van de on-

dergrond’ houdt in dat de sector daarbij 

ook moet reflecteren op het eigen ge-

bruik van de bodem en de bescherming 

van de grondstoffen voor drinkwater. 

Duurzame drinkwatervoorziening 

en duurzaam bodemgebruik moeten 

geborgd zijn, maar zonder onnodige 

belemmeringen op te leggen aan andere 

‘nieuwe’ spelers in de ondergrond.
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eIp: ‘Water-efficient europe: every drop counts’

innovatiepartnerschap over  
water-efficiëntie
Innovatie is één van de speerpunten van het toekomstige Europese beleid. Daarom heeft de Commissie in de 
Europa 2020-strategie aangekondigd dat zij Europese innovatiepartnerschappen (EIP’s) in het leven wil roepen. 
Met de EIP wil de Europese Commissie bereiken dat Europese, nationale en regionale, publieke en private 
partijen samenwerken rondom één maatschappelijke uitdaging. Een mogelijke EIP gaat over Water Efficiency. 

Robert Schröder is namens Vewin 

en de Unie van Waterschappen ge-

detacheerd als nationaal expert bij 

de waterunit van DG Milieu in Brussel. Hij 

is actief betrokken bij de totstandkoming 

van het Europees Innovatie Partnerschap 

op het gebied van water: ‘Water-efficient 

Europe: every drop counts’. 

Schröder: ‘Het doel van dit EIP is om de 

bestaande innovatie beter tot zijn recht te 

laten komen. De EU moet innovatie uitda-

gen, zodat banen worden gecreëerd en de 

economie verder kan groeien. Daarvoor 

zijn goede kaders nodig, zodat lidstaten 

niet apart innoveren, maar juist sámen.’

Waterkwaliteit én -kwantiteit
Op dit moment is Schröder bezig met de 

inhoudelijke voorbereiding van de EIP 

Water Efficiency. ‘Deze partnerschap 

kent twee aan elkaar gerelateerde uit-

dagingen. De eerste ligt in de algehele 

waterproblematiek. Het gaat in Europa 

om het juiste evenwicht tussen water-

kwaliteit én waterkwantiteit. Enerzijds 

moeten we zorgen voor een goede eco-

logische toestand van water, anderzijds 

moet waterschaarste worden aangepakt. 

Nu al heeft een derde van het Europese 

grondgebied te maken met droogte en 

dit zal in de toekomst waarschijnlijk 

 alleen maar toenemen.’

benutten innovatiepotentieel
Tegelijkertijd zorgt klimaatverandering 

ook voor overstromingen. Dit heeft 

invloed op de samenleving en de eco-

systemen, maar is ook een veiligheids-

probleem. Schröder: ‘Het is daarom een 

grote uitdaging om de economische kos-

ten, sociale problemen en ecologische 

gevolgen zoveel mogelijk te beperken 

en hier innovatieve oplossingen voor te 

vinden. De tweede uitdaging is daarom 

het zoveel mogelijk benutten van het 

innovatiepotentieel in de watersector. 

Door het stimuleren van innovatie en 

door goede samenwerking, kunnen 

wij dit potentieel optimaal benutten. 

Hierdoor zorgen we tegelijkertijd voor 

meer banen en dus economische groei.’

Drie typen watermanagement
Hij vervolgt: ‘Wij stellen voor om ons 

in dit EIP te richten op drie gebieden: 

stedelijk watermanagement, landelijk 

watermanagement en industrieel water-

management. Een goede coördinatie tus-

sen deze drie gebieden is essentieel. Ons 

voorstel is om voor elk gebied maximaal 

tien ‘European Water Efficiency- en Innovatie-

sites’ op te richten waar innovaties wor-

den getest. Deze sites zouden tot stand 

moeten komen via een bottom up-aanpak. 

Dit houdt in dat een grote rol is wegge-
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–  K o r t  n i e u w s  –  K o r t  n i e u w s  – 

Woensdag 12 oktober vond in het Drijvend Paviljoen in de 

Rotterdamse Rijnhaven het congres Drinkwaterwet plaats. Doel 

van de bijeenkomst: even kort stilstaan bij het heugelijke feit van 

de inwerkingtreding van de nieuwe Drinkwaterwet, maar vooral 

vooruitkijken naar de issues die de komende jaren op het gebied 

van de drinkwatervoorziening op ons afkomen. 

Rond de 120 waterprofessionals van ministeries, waterschappen, 

kennisinstituten, adviesbureaus en drinkwaterbedrijven luisterden 

naar en namen deel aan (panel)discussies over kwaliteit, duur-

zaamheid, samenwerking in de keten en beschikbaarheid   

van voldoende betrouwbaar drinkwater in de toekomst.

Sprekers waren Paula Verhoeven (directeur Duurzaam, Gemeente 

Rotterdam), Wennemar Cramer (oud-coördinator Drinkwaterbeleid, 

ministerie van VROM), Bernard ter Haar (directeur-generaal 

Milieubeheer, ministerie van Infrastructuur en Milieu) en  

Theo Schmitz (directeur Vewin). 

Paneldiscussie
Voor de afsluitende paneldiscussie werd naast de sprekers ook  

Jan Peter van der Hoek (TU Delft/Waternet) en Robert de Graaff 

(ORG-ID) gevraagd te reageren op drie stellingen. Vooral de stelling 

dat bescherming van de bronnen niet nodig is, omdat door zuive-

ring alle stoffen kunnen worden verwijderd, werd unaniem door 

alle aanwezigen weggehoond. Ook was de zaal nogal eensgezind 

over het feit dat de overheid vooral kaders moet stellen, en niet 

te veel moet ingrijpen in de bedrijfsvoering van de drinkwater-

bedrijven. Bij de discussie over welke issues op de sector afkomen, 

werden innovatie en duurzaamheid het meest genoemd.

Congres Drinkwaterwet in teken van duurzaamheid

legd voor de stakeholders, zoals de drink-

waterbedrijven, om aan te geven welke 

problemen zij ervaren. In de innovatie-

sites kan dan vervolgens worden gezocht 

naar concrete oplossingen hiervoor.’

betrokkenheid
De betrokkenheid van de stakeholders, 

waaronder de Nederlandse drinkwater-

sector, is volgens Schröder van groot 

belang: ‘De Nederlandse drinkwater-

sector staat bekend om zijn innovatie 

op het gebied van de kwaliteit. Het is 

voor de Europese Commissie dan ook 

een uitstekende partner om van te le-

ren. In de komende maanden zullen wij 

consultatiebijeenkomsten organiseren, 

waar de Nederlandse watersector ver-

dere input kan leveren. Op basis daar-

van kunnen wij in 2012 een voorstel 

voorbereiden.’

Stakeholdersconferentie 20 oktober
Op 20 oktober organiseerde de Europese 

Commissie een eerste grote stake-

holdersbijeenkomst, waarbij verschillen-

de belanghebbenden konden reageren 

op het eerste voorstel voor een Europees 

innovatiepartnerschap over ‘Water 

efficiency: every drop counts’. 

De stakeholders waren van mening 

dat dit EIP goed moet aansluiten bij de 

reeds bestaande innovatie-initiatieven. 

Ook moet de link worden gemaakt 

met andere innovatiepartnerschappen, 

zoals duurzame landbouw. Hoewel de 

Commissie 2020 als ijkjaar kiest, geven 

de meeste stakeholders het belang aan 

om verder te kijken. Een belangrijke 

link wordt ook gelegd met het stappen-

plan van de Europese Commissie over 

Resource Efficiency, dat tot doel heeft de 

Europese economie tegen 2050 om te 

vormen tot een duurzame economie. 

In dit stappenplan neemt water een 

 belangrijke rol in. 

Koepelorganisatie CEEP pleitte voor een 

grotere focus op innovatie. Daarbij werd 

aangegeven dat de publieke watersector 

niet alleen aan de vraagkant zit (proble-

men oplossen), maar ook aan de aanbod-

kant (het bieden van oplossingen door 

nieuwe technologie). Als voorbeeld werd 

het onlangs door Vewin in het Europees 

Parlement georganiseerde seminar over 

Resourceful Water genoemd, waar aan-

getoond werd dat afvalwaterinstallaties 

straks energie kunnen leveren en grond-

stoffen kunnen terugwinnen uit water.  

Het EIP Water Efficiency zou begin 2013 

in werking moeten gaan treden.
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De gezamenlijke delta van de Ganges en 

de Brahmaputra omvat daarnaast vrijwel 

geheel Bangladesh, met ongeveer 140 

miljoen inwoners. Door het overmatig 

gebruik zit het water vol met menselijk, 

industrieel en chemisch afval, waardoor 

de Ganges een van de meest vervuilde 

rivieren ter wereld is. 

De hindoe-bevolking gelooft dat het wa-

ter van de Ganges reinigend werkt en hun 

zonden wegwast. Om dezelfde reden cre-

meren ze hun doden op de rivier, met als 

gevolg dat er vaak deels verbrande lijken 

in de rivier drijven. Een andere grote bron 

van vervuiling zijn de miljoenen liters 

ongefilterd rioolwater die dagelijks de 

Ganges in stromen vanuit de grote steden 

langs de oevers. Direct aan zij rivieren en 

zijtakken van de Ganges liggen enkele 

miljoenensteden zoals Delhi, Calcutta  

en Dhaka. 

Ganges
De Ganges is een heilige rivier die begint op de Gangotri-
gletsjer, bij de grens met Tibet. Het Gangesdal is uitgestrekt, 
maar dichtbevolkt; hier wonen zo’n 400 miljoen mensen. 

Ganges

Lengte 2.700 km

Debiet 219.000 m3/s

Totaal jaardebiet 7.9 biljoen m3

Stroomgebied 2.165.000 km2

Van Himalaya

Naar  Golf van Bengalen, 
Bangladesh

Stroomt door India – Bangladesh

de levensaders
 van de wereld

India

Tibet

Bangladesh


