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Colofon INHOUD

technologie/innovatie 

20 ‘Spinozaprijs voor 
bacterie-doctor’

Microbioloog prof. dr. ir. Mike Jetten bestudeert micro-

organismen tot op het meest gedetailleerde, genetische 

en moleculaire niveau. Hij is gespecialiseerd in lang-

zaam groeiende, zuurstofloos levende bacteriën met 

uitzonderlijke eigenschappen. Deze zomer ontving hij 

de Spinozaprijs voor zijn baanbrekende onderzoek.

waterwoordvoerders

12 ‘vertrouwde én 
nieuwe gezichten’

De (nieuwe) waterwoordvoerders in de Tweede 

Kamer stellen zich kort voor. Verder vertellen zij 

wat zij op watergebied als belangrijkste uitdaging 

zien voor de komende kabinetsperiode en wat zij 

daarbij verwachten van de drinkwatersector zelf.

Ondertussen in Brussel

18 ‘drinkwater : dienst 
van algemeen belang’

Een nieuwe rubriek, waarbij een Nederlands lid van het Europees 

Parlement zijn mening geeft over de stand van zaken in Brussel 

rondom actuele ‘water-zaken’. Dit keer: Dennis de Jong (SP) over 

diensten van algemeen belang en over de zeggenschap van de 

lidstaten versus de bevoegdheden van het Europees Parlement.

Nieuwe OmGeviNGswet

8 Risico voor 
grondwaternormen?

De herziening van het omgevingsrecht kan verschillende  

gevolgen hebben voor de drinkwatervoorziening. Zo ontstaat 

er een risico op achteruitgang van de grondwaternormen. 

Ook voorzien de drinkwaterbedrijven onduidelijkheid bij 

de verdeling van bevoegdheden. Hoogleraar Marleen van 

Rijswick geeft haar visie op dit complexe onderwerp. 
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Cees veerman één jaar voorzitter van vewin

‘De Nederlandse drinkwater
sector is klaar voor de toekomst’
Ruim een jaar geleden trad Cees Veerman aan als voorzitter van Vewin. Hij viel met zijn neus in de 
boter: het Bestuursakkoord Water, een nieuwe Drinkwaterwet, de invulling van de nieuwe Deltawet 
en de Omgevingswet en verdere bezuinigingen, om maar een paar actuele uitdagingen te noemen. 
Het eerste jaar stond dus niet alleen in het teken van een kennismaking, maar vooral ook van 
visiebepaling, op weg naar een gezonde toekomst voor de Nederlandse drinkwatervoorziening.

Als (onder andere) voormalig 

minister van Landbouw en 

voorzitter van de vereniging 

Natuurmonumenten kende Cees 

Veerman de drinkwatersector al langer. 

Toch was hij verrast bij de nadere ken-

nismaking met de drinkwaterbedrijven, 

het afgelopen jaar. ‘Dat klopt’, aldus 

Veerman. ‘Wat mij nog het meest opviel, 

is de grote mate van professionaliteit en 

toewijding in de sector. Je merkt echt 

dat dit goed geleide organisaties zijn, 

die in stilte een belangrijke publieke 

taak vervullen, op een bedrijfsmatige 

en efficiënte manier. Met als resultaat: 

het beste drinkwater ter wereld, dat 

duurzaam wordt geproduceerd en tegen 

de laagst mogelijke kosten overal in 

Nederland uit de kraan komt.’

toekomstvisie
Veerman heeft zijn eerste jaar als voor-

zitter niet alleen gebruikt voor een 

nadere kennismaking, maar vooral ook 

voor het bepalen van een gezamenlijke 

toekomstvisie van de drinkwatersector. 

Er speelt een groot aantal ontwikkelin-

gen die het noodzakelijk maken dat de 

sector zijn positie nauwkeurig bepaalt 

en zijn standpunten helder uitdraagt. 

Veerman maakt onderscheid tussen 

externe en interne factoren: ‘Het zijn 

spannende tijden voor de drinkwater-

bedrijven. Ik noem enkele onderwerpen 

die ‘van buiten’ op ons afkomen: de 

nieuwe Drinkwaterwet, de invulling 

van de nieuwe Deltawet, de ontwik-

keling van het nieuwe omgevings-

recht, de uitvoering van de Europese 

Kaderrichtlijn Water, meer samenwer- Cees Veerman: ‘Snel inspelen op de actuele ontwikkelingen’.
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king in de waterketen als gevolg van het 

Bestuursakkoord Water, nieuwe bezui-

nigingen. Voorwaar niet de minste uit-

dagingen: daar moet je als organisatie 

goed op voorbereid zijn.’

Positionering
Bij de positiebepaling speelt ook de struc-

tuur van de vereniging een rol, aldus 

Veerman. ‘Door de combinatie ‘over-

heidstaak’ en ‘bedrijfsmatig’ heeft onze 

organisatie een apart karakter. In Vewin 

moeten twee werelden elkaar vinden: 

die van de dagelijkse business van de 

drinkwaterproductie, en die van de lobby 

en de politieke gevoeligheden. De drink-

waterbedrijven worden bedrijfs matig 

geleid door directeuren, die op zekere 

afstand opereren van de wereld van poli-

tiek en beleid. Tegelijkertijd vormen deze 

directeuren het bestuur van Vewin, met 

als taak: het behartigen van de gemeen-

schappelijke belangen van de sector in 

Den Haag en Brussel. Dat kan soms best 

lastig zijn, dus daar hebben we eerst sa-

men eens goed naar gekeken.’

Er kwamen de afgelopen jaren al 

grote veranderingen op de drink-

watersector af. Zo werd in 2011 de 

nieuwe Drinkwaterwet van kracht, met  

onder andere een nieuwe rol van  

de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(NMa) en een veranderende rol van 

de Inspectie van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu. Dat betekent 

dat de sector een nieuwe positie moet 

zoeken. ‘Daarbij moeten de individuele 

belangen van de drinkwaterbedrijven 

en het collectieve belang van de sector in 

overeenstemming zijn’, aldus Veerman. 

Duurzaamheid 
Hij vervolgt: ‘Een ander aspect aan de 

samenwerking binnen Vewin zijn de 

schaalverschillen tussen de leden. De 

basis voor vruchtbare samenwerking 

is vertrouwen. Vertrouwen dat er op 

zakelijke gronden kan worden samen-

gewerkt. Het afgelopen jaar hebben we 

met de Vewin-bestuurders uitgezocht 

waar onze verschillende en gezamen-

lijke belangen liggen. Niet alleen om er-

achter te komen waar we elkaar kunnen 

versterken, maar ook om de belangen 

samen te brengen in een gemeenschap-

pelijke strategie. Daarbij kwamen ook 

vragen aan de orde zoals ‘Hoe ver gaat 

onze verantwoordelijkheid: tot de meter 

of tot aan het tappunt? Je hebt het dan 

bijvoorbeeld over duurzaamheid: is het 

de taak van een waterbedrijf om consu-

mentengedrag te beïnvloeden? Een uit-

vloeisel hiervan is een merkdiscussie: 

is het nuttig om ons drinkwater via het 

creëren van merken onderscheidings-

kracht en meerwaarde te geven?’

toekomstbeeld
Veerman: ‘Een parallelle discussie is 

die over de toekomst van de drink-

watersector. De afgelopen decennia 

stonden in het teken van fusies tussen 

de drinkwaterbedrijven, maar dat lijkt 

nu in rustiger vaarwater te zijn geko-

men. Aan de andere kant; de opgave 

van het Bestuursakkoord Water ligt 

er wel. Hoe zijn de relaties met andere 

stakeholders in de waterketen: de wa-

terschappen en de gemeenten? Gaan we 

op weg naar een beperkt aantal watercy-

clusbedrijven, á la Waternet? Hoe gaan 

we om met duurzaamheid, hergebruik 

van water of gebruik van grijs water? 

Hoe zit het met bescherming van de 

bronnen en de uitvoering van Europese 

regelgeving? Waar kan zuivering het 

beste plaatsvinden? Kortom, hoe ziet 

de waterketen er over 20 jaar uit? Dat 

is uiteraard afhankelijk van de wensen 

vanuit de landelijke politiek en van de 

andere ketenpartners. Vewin hoeft niet 

leidend te zijn bij die discussie, maar wij 

moeten er wel een visie over hebben als 

we daarover gaan praten.’ 

‘Ik beschouw het als een zeer positieve 

opbrengst van het afgelopen jaar dat we 

een heldere toekomstvisie hebben gefor-

muleerd. Want we moeten alert blijven 

en snel kunnen inspelen op de actuele 

ontwikkelingen.’

internationaal
U gaf al aan dat het Nederlandse drink-

water tot het beste van de wereld be-

hoort. Hoe ziet u in dat kader de mogelijk-

heid die de nieuwe Drinkwaterwet geeft om 

1% van de omzet te besteden aan projecten 

in ontwikkelingslanden? Veerman: ‘De 

waterproblematiek in Nederland valt 

Brief aan informateurs

Vewin heeft de informateurs Kamp en Bos begin 

oktober een brief gestuurd met vier aandachts-

punten van de drinkwatersector. 

Als eerste wordt naar voren gebracht dat de drink-

watervoorziening – als dwingende reden van 

groot openbaar belang – een publieke taak is, die 

vraagt om een duurzame zoetwaterstrategie met 

een primaire verantwoordelijkheid voor het rijk.

Daarnaast vraagt Vewin aandacht voor de bescher-

ming van de bodem tegen mogelijke vervuiling 

van drinkwaterbronnen, ten gevolge van bijvoor-

beeld opslag van kernafval, winning van schalie-

gas en koude-warmteopslag. 

Het derde aandachtspunt is de noodzaak om in 

de nieuwe Omgevingswet duidelijke verantwoor-

delijkheden op te nemen op basis van nationale 

normen voor waterkwaliteit.

Tot slot wil Vewin een lans breken voor algemene 

verduurzaming van Nederland, met het oog op 

nieuwe groeimogelijkheden en het versterken van 

de economie.
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in het niet bij de situatie in veel ont-

wikkelingslanden. Het is prachtig als 

Nederlandse kennis of technologie el-

ders het verschil kan betekenen tussen 

leven en dood. Een goed voorbeeld is een 

project in de Mekong-delta in Vietnam 

waar ik onlangs op werkbezoek was. 

Hier is een teruggekeerde bootvluchte-

ling een eigen waterbedrijf begonnen 

– met kennis die hij in Nederland op-

deed bij een drinkwaterbedrijf en met 

door onze sector gesponsorde techniek. 

Daarmee verschaft hij de allerarmsten 

in het gebied voor het eerst toegang tot 

drinkwater en sanitatie. Ik ben er trots 

op dat wij een bijdrage mogen leveren 

aan dat soort initiatieven.’

Bescherming van de bronnen
Een belangrijke discussie op dit moment 

is de bescherming van de bronnen van 

de drinkwaterproductie: grondwater en 

oppervlaktewater. Hierbij speelt Europa 

een grote rol, vooral omdat het water in 

Nederland voor een groot deel afkom-

stig is van neerslag die in andere landen 

is gevallen en door internationale rivie-

ren bij ons terechtkomt. De Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt hoge 

eisen aan waterkwaliteit en het belang 

van schone rivieren. Veerman: ‘De KRW 

heeft het over de productie van drink-

water door een ‘eenvoudige zuivering’. 

Dat betekent dat je bronnen dus al rede-

lijk schoon moeten zijn. Daarom is het 

niet goed dat de uitvoering van de KRW 

nu wordt vertraagd onder de invloed van 

de bezuinigingen. Er zijn grote verbete-

ringen bereikt op het gebied van het 

aantal overschrijdingen door pesticiden 

en nutriënten, maar we zijn er nog niet. 

Daarnaast lijken stoffen zoals medicij-

nen, drugs en nanodeeltjes steeds vaker 

voor te komen. Het uitgangspunt daarbij 

moet blijven: ‘De vervuiler betaalt’. Hoe 

dichter bij de vervuiler er kan worden 

gezuiverd, des te beter.’

Rol overheid
Bescherming van de bronnen is bij 

uitstek een rol van de overheid, die de 

basisvoorwaarden moet scheppen voor 

een betrouwbare drinkwatervoorzie-

ning. Behalve de KRW speelt hier ook de 

invulling van de nieuwe Deltawet en de 

Omgevingswet een rol. Er zal voldoende 

zoet water van goede kwaliteit beschik-

baar moeten blijven voor de productie 

van drinkwater. Veerman: ‘Dat betekent 

dat de overheid het belang van een 

ongestoorde drinkwatervoorziening 

altijd goed in het oog moet houden. In 

dat kader is de nieuwe Omgevingswet 

een belangrijk instrument. Nu is het 

nog zo dat een drinkwaterbedrijf voor 

de aanleg van bijvoorbeeld een nieuwe 

leiding een baaierd aan vergunningen 

van verschillende overheden moet ver-

krijgen. De theorie achter het nieuwe 

omgevingsrecht is dat deze bureaucra-

tische wirwar kleiner wordt, waardoor 

het eenvoudiger wordt om aan een ver-

gunning te komen; een kans dus voor de 

watersector. Tegelijkertijd kan dat een 

bedreiging vormen voor de drinkwater-

bedrijven, omdat ook anderen sneller of 

makkelijker een vergunning kunnen 

krijgen, die wellicht niet strookt met de 

belangen van de drinkwaterproductie. 

Daarom is het van groot belang dat de 

sector alert blijft bij het beschermen 

van zijn belangen. Ook moet altijd hel-

der zijn wie verantwoordelijk is voor het 

uitgeven van welke vergunning. Ik heb 

er het volste vertrouwen in dat dit goed 

wordt geregeld’.

Tot slot, u noemde al het belang van 

Europa op het gebied van waterkwali-

teit. U bent lid van de Stuurgroep van 

het Europese Innovatie Platform Water. 

Wat kunnen we op dat gebied de komende 

jaren verwachten?

Veerman: ‘Op initiatief van de Europese 

Commissie is het Innovatie Platform 

Water opgericht, met als doel het bun-

delen en sturen van kennis en kunde op 

het gebied van water. Eurocommissaris 

Potoçnik heeft vervolgens een brede 

Stuurgroep samengesteld om de pri-

oriteiten vast te stellen, en een Task 

Force om te zorgen voor de uitvoering. 

De Stuurgroep heeft drie speerpun-

ten benoemd voor de komende jaren: 

zuivering van water, distributie van 

water en uitwisseling van best prac-

tices. Met name dat laatste is volgens 

mij zeer belangrijk. Het is zaak om in 

Europa met elkaar te praten en naar 

elkaar te luisteren. Het hoeft niet altijd 

te gaan om geld voor duur onderzoek 

naar innovatieve oplossingen; soms 

is het probleem door de buren al lang 

opgelost. Een voorbeeld is ‘chlorering’: 

In Nederland gebeurt dat al jaren niet 

meer, maar dat bleken veel andere lan-

den niet te weten. Dat betekent dat wij 

hen kunnen helpen om de kwaliteit 

van hun drinkwater te vergroten met 

bestaande en in de praktijk bewezen 

technologie. Een prima kans dus voor 

de export van Nederlandse kennis en 

techniek, en tegelijkertijd een inte-

ressante en relatief goedkope kwali-

teitsverbetering voor de inwoners van 

Europa. En wellicht kunnen wij nog 

iets opsteken van andere landen, bij-

voorbeeld op het gebied van integratie 

in de watercyclus.’  ■

‘Bescherming van de bronnen vraagt permanente aandacht.’
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Theo Schmitz
Directeur Vewin

Het waterspoor naar  
een werelds Nederland 
Onlangs toonde het programma Andere Tijden beelden van Nederland in de periode 

1900-1950. De tijd dat Koningin Wilhelmina (1898-1948) ons land door een moeizame 

fase loodste. De beelden kwamen uit de gedigitaliseerde filmbestanden van het Instituut 

Beeld en Geluid. U weet wel, dat bontkleurige gebouw in het Hilversumse Media Park. 

Imponerende flitsen waren het, van een arm land met nog veel armere mensen in 

kale steden, dorpen, stegen en kelders zonder licht en lucht, waar waterziekten welig 

tierden. Een land in crisis na crisis, massale werkloosheid, volksopstanden (Jordaan) en 

twee wereldoorlogen met bombardementen, vluchtelingenstromen en hongersnood. 

Een volk dat na vele worstelingen met water ook in staat bleek er vriendschap mee te 

sluiten. 

De creativiteit en doorzettingskracht van die generaties waren ongekend. Men gaf 

water toegevoegde waarde: de aqua-agri-nexus als basis voor competitieve landbouw, 

tuinbouw en veeteelt, die in de wereld zijn gelijke niet kent. Met forse exportgroei als 

gevolg, waarop andere sectoren (voedsel) voortbouwden, zodat ons land een grondlegger 

van het naoorlogse Europa kon zijn.

Dwars door armoe en tegenslag legden de filmcamera’s haarscherp de levenslust van 

jong tot oud vast. Broodmagere kinderen die in weeshuizen pap verorberen, ouderen die 

uit volle borst meezingen op revue-avonden en de Majesteit op Prinsjesdag toejuichen. 

Turf graven met grappen en grollen. Eindeloze rijen voor uitkeringsbureaus, man-

moedig gedragen onder de korte gelukzaligheid van shaggies tabak.

Water dus in de innovatieve hoofdrol. Duizenden plattelanders trokken met handkarren 

en overvolle trekschuiten naar de Randstad. Barrevoets gingen ze, plaveiden ze modder-

paden, braken zij met innovatieve eggen nieuwe polderklei open en kwamen er riolen 

en waterleidingen voor de volksgezondheid. Allemaal op hoop van zegen.

Nederland Waterland; een successtory door te knokken voor innovaties en vooruitgang.

Aan ons die innovaties door te zetten, weer een nieuwere samenleving neer te zetten. 

Door de eurocrisis naar een werelds Nederland 2050.
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JOGG-campagne Drinkwater richt zich op jongeren

‘Water drinken wordt 
weer gewoon’
Nederlanders worden steeds dikker. In 2010 had de helft van 
de mannen en vier op de tien vrouwen overgewicht. Ook onder 
jongeren is er een onmiskenbare toename van lichaamsgewicht en 
BMI (Body Mass Index). De campagne DrinkWater moet daarom 
vooral de jeugd overhalen om minder frisdrank en meer water 
te drinken. Turnheld Epke Zonderland gaf op een Amsterdamse 
basisschool het startsein.

Overgewicht en obesitas (zieke-

lijk overgewicht) kunnen leiden 

tot gezondheidsklachten, waar-

onder diabetes, schade aan nieren en 

hart- en vaatziekten. De maatschappelij-

ke kosten hiervan lopen in de miljarden 

euro’s per jaar, als gevolg van stijgende 

ziektekosten en verminderde arbeids-

productiviteit. Om deze trend om te ke-

ren, hebben 27 organisaties, waaronder 

Vewin, in 2010 het Convenant Gezond 

Gewicht ondertekend. Een van de deel-

convenanten hiervan is JOGG, ofwel 

Jongeren Op Gezond Gewicht.

Overal is water
Een gezonde omgeving en een gezonde 

jeugd, dat is het doel van JOGG. Op 

momenten dat jongeren dorst hebben, 

drinken ze nu vaak frisdrank of sap. 

Onbewust krijgen ze zo veel calorieën 

binnen, wat overgewicht kan veroorza-

ken. Daarom wil JOGG water drinken ge-

makkelijk en aantrekkelijk maken. Met 

de aanpak DrinkWater kunnen jongeren 

niet meer om het drinken van water 

heen. Kranen, waterkoelers, watertap-

punten en waterflesjes zijn overal zicht-

baar en toegankelijk. Op school, op het 

werk, in de wijk, tijdens het sporten of in 

de kantine wordt water drinken gestimu-

leerd. Lekker en schoon drinkwater is in 

Nederland immers overal beschikbaar. 

water-estafette
Turner Epke Zonderland en JOGG-

ambassadeur Paul Rosenmöller waren 

op dinsdag 9 oktober aanwezig bij de 

Drink Water Run op de Fiep Westendorp 

School in Amsterdam. Eerder al trok een 

groep skatende, steppende, rennende en 

skeelerende kinderen door de wijk om 

met een water-guerrilla aandacht te  

vragen voor DrinkWater. 

De Amsterdamse kinderen lieten wa-

terflesjes achter bij supermarktbezoe-

kers en voorbijgangers, en bestormden 

daarna hun klaslokaal. Deze ‘water-

guerrilla’ is mede georganiseerd door 

JOGG en vormde onderdeel van de 

start van de campagne DrinkWater. De 

JOGG-gemeenten gaan, in samenwer-

king met bedrijven en instellingen, in 

woonwijken laten zien dat het drinken 

van water noodzakelijk is voor een 

goede gezondheid.

Rosenmöller: ‘JOGG richt zich op jon-

geren tussen 0 en 19 jaar. Dat doen we 

via hun omgeving, vooral de ouders, de 

scholen en de gemeenten. Inmiddels 

hebben wij met ruim 20 gemeenten een 

JOGG-contract gesloten. Om in 2020 de 

gezondste jeugd van Europa te hebben, 

streven we naar 75 JOGG-steden in 2015.’

Drinkwaterbedrijven 
Rosenmöller: ‘De drinkwaterbedrijven  

zijn belangrijke partners binnen JOGG. 

Water drinken in plaats van zoete 

dranken is een goede manier om over-

gewicht tegen te gaan en hoort dus 

bij een gezonde leefstijl. Wij staan er 

altijd voor open om geïnteresseerde 

drinkwaterbedrijven te koppelen aan 

gemeenten of andere organisaties, om 

ons gezamenlijk in te zetten voor een 

gezonde jeugd.’  ■
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stelselherziening te belangrijk om ‘er snel doorheen te jassen’

Omgevingswet: risico voor 
grondwaternormen 
De stelselherziening van het omgevingsrecht kan op verschillende gebieden gevolgen hebben voor de 
drinkwatervoorziening. Zo zetten de drinkwaterbedrijven vraagtekens bij het gebruik van open normen 
en vrezen ze onduidelijkheid bij de verdeling van bevoegdheden. Hoogleraar Marleen van Rijswick 
geeft haar visie op dit complexe onderwerp. ‘Essentieel is een goede analyse van wat wel en niet tot  
de taken van de overheid behoort en hoe de overheid publieke belangen goed wil beschermen.’

De voorbereiding van de her-

ziening van het Nederlandse 

omgevingsrecht is ook onder 

het demissionaire kabinet gewoon door-

gegaan. Maar er is nog veel onduidelijk-

heid, vooral op het gebied van taken 

en verantwoordelijkheden. Professor 

mr. Marleen van Rijswick – hoogleraar 

Europees en Nationaal Waterrecht aan 

de Universiteit Utrecht en o.a. lid van 

de Commissie van Advies inzake de 

Waterstaatswetgeving – plaatst enkele 

kanttekeningen bij de wetswijziging. 

Kern van haar betoog: het gaat om een 

zeer fundamentele discussie over de rol 

van de overheid bij het omgevingsbeleid 

en de wijze waarop de overheid publieke 

belangen het beste denkt te kunnen 

behartigen. Een discussie die wat haar 

betreft in het parlement moet worden 

gevoerd.

De Tweede Kamer heeft de herziening 

van het omgevingsrecht niet controversi-

eel verklaard. Is dat terecht? Van Rijswick: 

‘Voor zo’n complexe wetgevingsoperatie 

vind ik dat men wel erg snel doorstoomt. 

Ik denk dat nog niet alle problemen 

goed zijn geanalyseerd. Er zou grondiger 

moeten worden gekeken naar wat men 

wil met het omgevingsrecht. Wat is een 

typische overheidstaak, welke belangen 

moeten bijzonder beschermd worden en 

hoe gaan we dat doen? Hoe moet de ver-

houding zijn tussen publieke en private 

verantwoordelijkheden?’

‘Door hier duidelijkheid in te scheppen, 

kunnen mensen inzien dat zaken te-
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recht beschermd worden. Of beter door 

de overheid behartigd kunnen worden 

dan ze aan de markt of de eigen verant-

woordelijkheid over te laten. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor de bescherming tegen 

overstromingen, de drinkwatervoorzie-

ning, het beheer van watersystemen en 

de natuur. Zo creëer je meer draagvlak 

in de maatschappij. Nu lijkt het vooral 

om de snelheid te gaan. Maar je kunt 

een complex wetsontwerp als dit er niet 

in twee jaar doorheen jassen, daar is het 

te belangrijk voor. Ik roep de Tweede 

Kamer op om de minister kritisch te 

volgen en eerst te focussen op de ach-

terliggende discussie: wat is de taak van 

de overheid en waarom dient de over-

heid op delen van het omgevingsrecht 

een grotere verantwoordelijkheid te 

nemen?’

Aanleiding
De politiek wil het omgevingsrecht 

herzien om drie redenen: versnelling, 

vereenvoudiging en verbetering. Van 

Rijswick: ‘De praktijk geeft aan dat het 

huidige omgevingsrecht te complex is, 

te veel regels bevat. Herziening moet 

volgens de wetgever zijn gericht op inte-

gratie van regels, in de veronderstelling 

dat het daarmee ook eenvoudiger wordt. 

Maar de literatuur op dit gebied heeft 

al vaker aangegeven dat integratie niet 

altijd leidt tot meer eenvoud en ook niet 

per se tot betere wetgeving.’

‘Daarnaast gaat men uit van een maat-

schappelijke wens om meer eigen 

verantwoordelijkheid voor het omge-

vingsbeleid. Ik geloof best dat mensen 

voor bepaalde activiteiten minder regels 

willen en dat ze vaker hun eigen ver-

antwoordelijkheid kunnen nemen. Ik 

denk dan aan het aanbouwen van een 

serre aan een huis of het kappen van 

een boom in een stadstuintje. Maar of 

zaken van nationaal belang, zoals de be-

scherming tegen overstromingen of de 

drinkwatervoorziening, daar ook onder 

vallen, waag ik te betwijfelen. De gemid-

delde burger heeft weinig mogelijkhe-

den om zijn ‘eigen verantwoordelijkheid 

te nemen’ op zo’n gebied.’

‘Een andere aanleiding voor de herzie-

ning is dat onze huidige wetgeving ei-

genlijk niet goed is toegerust om nieuwe 

opgaven in te passen, zoals het omgaan 

met klimaatverandering, het sluiten 

van kringlopen, verduurzaming en dat 

soort zaken.’ 

Hoe kun je het omgevingsrecht zó inrichten 

dat het innovatie stimuleert?

Van Rijswick: ‘Wanneer de doelen en 

normen helder zijn vastgelegd, kan 

daarna veel ruimte worden gelaten voor 

het vinden van innovatieve oplossingen. 

Een goed voorbeeld is het ‘Ruimte voor 

de Rivier’-proces. Daar bleken door de 

inbreng van lokale partijen nog veel an-

dere oplossingen mogelijk dan de over-

heid in eerste instantie had bedacht. Een 

technisch-juridische variant is het op-

nemen van een experimenteer bepaling. 

Die schept voor een beperkte duur de 

vrijheid om nieuwe ontwikkelingen te 

testen. Overigens wel onder de voor-

waarde dat moet worden aangetoond 

dat er geen achteruitgang optreedt.’

‘Ook kun je denken aan uitzonderings-

bepalingen gericht op innovatie. Daar 

zal dan wel een zware motiverings-

plicht aan vast moeten zitten. Zo wordt 

duidelijk waarom men verwacht dat 

een bepaalde innovatieve werkwijze 

beter is voor de fysieke leefomgeving. 

Dit kan eventueel worden gecombi-

neerd met opname van beginselen in de 

Omgevingswet, waarbij deze richting-

gevend kunnen zijn bij beleid en besluit-

vorming. Zo wordt het voorzorgsbegin-

sel vaak uitgelegd op een wijze dat men 

bij nieuwe ontwikkelingen een ‘hand 

aan de kraan’-verplichting heeft.’

minimumnormen garanderen
Van Rijswick vervolgt: ‘Men zegt dat 

lokale besturen grote behoefte hebben 

aan meer bestuurlijke afwegingsruimte 

bij het nemen van allerlei beslissingen, 

meer flexibiliteit. Maar het is ondui-

delijk of men een minimumbescher-

mingsniveau wil garanderen, of dat 

deze ruimte ook gebruikt moet kunnen 

worden om af te wijken van de normen. 

Dat laatste is zorgelijk als het gaat om de 

delen van het omgevingsrecht die zich 

richten op bescherming van nationale 

of publieke belangen, zoals de veiligheid 

of de gezondheid van de Nederlanders. 

Dat soort waarden moet niet uitwissel-

baar zijn met andere belangen. Het gaat 

om minimumnormen die gegarandeerd 

moeten blijven.’

‘Bij de drinkwatervoorziening en ook 

de rest van het waterbeleid gaat het om 

langetermijnbelangen, terwijl lokale 

bestuurlijke afwegingen vaak op korte 

termijn spelen. Er is een probleem, een 

crisis, en we hebben een oplossing no-

dig. Als er op een lager niveau te veel 

bestuurlijke afwegingsruimte bestaat, 
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ben ik bang dat de lange termijn het 

gaat verliezen van de korte termijn.’

U pleit voor het vastleggen van de belangrijk-

ste normen in de wet zelf? 

Van Rijswick: ‘De kwaliteitseisen worden 

momenteel niet vastgelegd in de wet, 

maar in een AMvB: dat is op zich prima. 

Als je de doelstellingen en de belangrijk-

ste normen maar garandeert in de boven-

liggende wet. Het lastige is alleen dat die 

normen wel moeten doorwerken naar 

de besluitvorming. Het is de vraag of dat 

lukt door normen te koppelen aan grote 

beleidsplannen en dan te vragen of men 

vervolgens bij de lokale besluitvorming 

weer rekening wil houden met die plan-

nen. Al die stappen scheppen mogelijkhe-

den om af te wijken van de norm. In de 

concrete besluitvorming zul je de normen 

van de belangen die je echt wilt bescher-

men, strikter moeten laten doorwerken. 

Zodat je zeker weet dat die belangen met 

het omgevingsbeleid voldoende behar-

tigd worden. Dat betekent: vastleggen in 

de wet en zorgen voor goede doorwerking 

in de verdere besluitvorming.’

U bent geen aanhanger van zogenoemde ‘open 

normen’? 

Van Rijswick: ‘De bedoeling van een 

norm is dat hij richtinggevend is voor 

de besluitvorming. Dat kun je zeer ge-

detailleerd doen, zoals vaak gebeurt bij 

kwaliteitsnormen of vergunningver-

lening. Dat biedt veel duidelijkheid en 

dus zekerheid. Het andere uiterste is de 

open norm. Dat kan een omschrijving 

zijn zoals: ‘een besluit op grond van de 

Omgevingswet moet in het belang zijn 

van de fysieke leefomgeving’. Dat is 

erg vaag en biedt te weinig houvast en 

sturing bij de concrete besluitvorming. 

Dan is er dus veel ruimte voor ‘lokale’ 

invulling. Het probleem is dat een lokale 

beslisser in de praktijk vaak eigenlijk 

helemaal niet weet wat precies de be-

doeling is. Welke voorschriften moet je 

bij zo’n vage norm aan een vergunning-

verlening verbinden, of hoe kun je daar 

een verandering van een bestemmings-

plan aan toetsen? Men zal dit invullen 

door veel beleidsregels op te stellen. 

Daarnaast zal het bevoegd gezag elke 

beslissing dan apart moeten motiveren, 

op basis van onderzoeken. Handhaving 

wordt erg ingewikkeld, omdat het moei-

lijk is om mensen aan te spreken op de 

overtreding van zulke vage normen.’

Vewin vindt dat waterkwaliteitsnormen 

niet flexibel moeten zijn. Niet alleen 

vanuit Nederlands oogpunt, maar ook 

omdat dat niet past in Europese regel-

geving, zoals de Kaderrichtlijn Water 

(KRW). ‘Dat klopt’, aldus Van Rijswick, 

‘Sterker nog, ik denk dat de normen 

voor drinkwater en de KRW nog beter 

op elkaar moeten worden afgestemd 

dan nu het geval is. De kwaliteits-

normen moeten dan ook zeker niet 

flexibeler worden, want het gaat om 

minimum normen. Naast ‘harde’ mini-

mumnormen zou men wel aanvullende 

streefnormen kunnen hebben, maar die 

hebben een ander juridisch karakter.’

Rechtszekerheid prevaleert
Van Rijswick: ‘Je hoort vaak dat flexi-

biliteit nodig is, om nieuwe (technolo-

gische) ontwikkelingen of onvoorziene 

omstandigheden te kunnen inpassen. 

Maar de rechtszekerheid is er niet bij 

gebaat. Mensen en organisaties moeten 

weten waartoe ze gehouden worden. 

Daar kunnen ze hun handelen op af-

stemmen en daar worden ze op afgere-

kend. Ze weten wanneer ze fout zitten 

en wanneer er gehandhaafd zal worden, 

op basis van ingevulde, heldere normen. 

Natuurlijk wordt ook een open norm uit-

eindelijk ingevuld. Niet in de wet of een 

AMvB, maar lokaal, door veel beleids-

regels, waarnaar iedereen dan weer op 

zoek moet. Uiteindelijk krijg je dus het 

tegenovergestelde van wat de overheid 

beoogde met de integratie van het om-

gevingsrecht: het wordt ingewikkelder 

en ondoorzichtiger.’

‘De doelstellingen en de algemene 

normstelling van een wet mogen best 

gebruikmaken van open normen. Maar 

uiteindelijk moet een wet voldoende 

sturend zijn om richting te geven aan 

het handelen van mensen. Dus concrete, 

duidelijke normen die nageleefd en ge-

handhaafd kunnen worden.’

Achteruitgang grondwaternormen
Van Rijswick: ‘De nieuwe Omgevingswet 

herbergt het risico voor achteruitgang 

van de grondwaternormen. Voor zover 

de grondwaternormen zijn gebaseerd op 

Europese normen, zullen ze als zodanig 

op grond van de Omgevingswet moeten 

worden vastgesteld. Voor de nationale 

grondwaternormen ligt dit anders, mits 

men blijft binnen de beleidsvrijheid die 

de Grondwaterrichtlijn hiervoor biedt. 

Voor een deel van de normen (zeker 

de puur nationale kwaliteitsnormen) 

bestaat er dus zeker een risico. Dat 

kan doordat soepeler normen worden 

vastgesteld, maar ook omdat men bij de 

concrete besluitvorming makkelijker 

van de normen kan afwijken. Dat laat-

Bevoegdheidsverdeling voor de drinkwaterbronnen nog onduidelijk.
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ste is het geval als de doorwerking van 

de norm in de concrete besluitvorming 

onvoldoende is gegarandeerd, omdat 

er meer bestuurlijke afwegingsruimte 

wordt gecreëerd.’

Provincies gaan straks omgevingsvisies op-

stellen: hebben ze wel voldoende instrumenten 

om op basis van die visies te kunnen handha-

ven, bijvoorbeeld bij activiteiten door derden 

die inbreuk doen op grondwaterbronnen?

Van Rijswick: ‘Nee, absoluut niet. Daar 

zijn omgevingsvisies ook niet voor 

bestemd. Het zijn strategische beleids-

documenten, die nadrukkelijk niet be-

doeld zijn om bindende werking te heb-

ben. Wil men zaken juridisch regelen 

in de zin dat ze ook handhaafbaar zijn, 

dan moet dit gebeuren door middel van 

verordeningen of vergunningverlening.’

Bescherming van de bronnen
Ze vervolgt: ‘Juist wanneer je als over-

heid hamert op eigen verantwoordelijk-

heid, moeten mensen weten wat die ver-

antwoordelijkheid inhoudt. ‘Tot hoe ver 

zorgt de overheid voor mij, en wat moet 

ik zelf regelen?’ Dat is ook belangrijk 

bij verzoeken om handhaving. Stel dat 

een drinkwaterbedrijf de indruk heeft 

dat activiteiten van een derde een risico 

inhouden voor de drinkwaterwinning. 

Als niet duidelijk is wat wel en niet mag, 

wordt het lastig om bij het bevoegde 

gezag om handhaving van de regels 

te verzoeken. De bescherming van de 

bronnen kan dan in het geding komen.’

Er bestaat vrees voor onduidelijkheid, 

niet alleen door open normen, maar ook 

doordat vele wetten, regelingen, taken 

en bevoegdheden op één hoop worden 

gegooid. Wie is straks verantwoordelijk voor 

wat? Hoe ziet u dit? 

Van Rijswick: ‘Het uitgangspunt is dat 

de gemeente het bevoegde gezag wordt. 

Bij grotere projecten zal dit de provin-

cie of het rijk zijn. Op dit moment is 

er nog grote onduidelijkheid over hoe 

men de bevoegdheidsverdeling voor de 

drinkwaterbronnen en het watersys-

teem precies wil gaan regelen en wat 

de exacte verantwoordelijkheden en 

bevoegd heden van de waterbeheerders 

worden bij beleid, normstelling, vergun-

ningverlening en handhaving.’

Kamerdiscussie
Van Rijswick sluit af: ‘Misschien krijgen 

waterbeheerders een adviesrecht bij ver-

gunningverlening, misschien krijgen ze 

nog een handhavingsbevoegdheid. Maar 

het gevaar is aanwezig dat er veel ken-

nis en ervaring, die is opgebouwd bij de 

waterschappen, minder goed gebruikt 

gaat worden of wellicht zelfs genegeerd 

kan worden. Dit is geen goede zaak voor 

de drinkwatersector. Mijn pleidooi blijft 

daarom: reflecteer met z’n allen nog 

eens goed over wat je met het omge-

vingsrecht wilt bereiken en wat je daar-

bij als rol voor de overheid ziet. Ik denk 

dat de Tweede Kamer daar wel eens een 

debat aan mag gaan wijden.’  ■

standpunten vewin
-  Verantwoordelijkheden duidelijk be-

leggen en borgen

-  Ruimtelijke bescherming van drink-

waterbronnen is een rijkstaak

-  Toetsingskaders op rijksniveau kop-

pelen aan kwaliteitsdoelstellingen

-  Bevoegd gezag voor grondwater-

onttrekking drinkwater is de provincie 

-  Nationale (rijks)normen voor opper-

vlaktewater, grondwater en bodem 

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

Kleine wasjes, grote wasjes,  
doe ze in de... douche?

Vier Turkse design-studenten willen de wereld bewuster laten om-

gaan met water. Dit heeft geleid tot een baanbrekend concept: de 

Washit, een geïntegreerde douchecabine/wasmachine. De Washit 

bespaart water en tijd – en dus geld. 

Het duurzame apparaat bestaat uit een cabine waarin je kunt dou-

chen, terwijl je kleren door hetzelfde systeem worden gewassen, 

zonder extra waterverbruik! Dit is mogelijk door een pompsysteem 

dat het water direct na het douchen zuivert en hergebruikt voor het 

wassen van de kleren. 

Er zit een gesloten leidingsysteem in de cabine, die verder gebruik-

maakt van twee pompen en drie filters: chemisch, organisch en op 

basis van koolstof. Daarnaast bevat de cabine een verwarmings-

installatie, UV-filters en een watertank. De Washit geeft zelf aan 

wanneer de filters moeten worden vervangen. 

De recyclende douchecabine wordt gezien als een belangrijke 

doorbraak en heeft de prestigieuze internationale iF Concept 

Design Award gewonnen. ‘Washit is een product dat verantwoor-

delijk omgaat met onze belangrijkste grondstof; water. Bergen 

vuile kleren behoren tot het verleden, want bij elke douche krijgt 

de gebruiker de kans om wat kledingstukken te wassen’, aldus de 

uitvinders zelf. 
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verkiezingen zorgen voor reshuffle

Vertrouwde én nieuwe gezichten
De Tweede Kamerverkiezingen van 12 september hebben ervoor 
gezorgd dat wij afscheid hebben moeten nemen van enkele 
waterwoordvoerders. Gelukkig mogen we op de portefeuille ‘water’ 
ook weer enkele nieuwe Kamerleden verwelkomen, waaronder die 
van de partij 50PLUS. 

Wij vroegen de kersverse waterwoordvoerders wat zij als belangrijkste uitdaging 
zien voor de komende kabinets periode en wat zij daarbij verwachten van de 
drinkwatersector zelf. Bij het ter perse gaan van deze Waterspiegel had de partij 
50PLUS helaas nog geen beleid op het gebied van water op papier staan. Hieronder 
in alfabetische volgorde hun reacties.

w a t e r p a s p o o r t

Roelof Bisschop (SGP)

‘Een belangrijk thema is de 
samenwerking in de waterketen. 
Met het Bestuursakkoord Water 
hebben drinkwaterbedrijven, 
waterschappen en gemeenten zich 
gecommitteerd aan harde afspraken 
over samenwerking en de daarbij 
behorende efficiencyslag. Ik ben 
benieuwd naar de uitkomsten van 
de voor 2013 afgesproken evaluatie 
van het bestuursakkoord. Immers, 

de beoogde doelmatigheidswinst zal voor een groot deel weer geïnvesteerd 
worden in het waterbeheer. Deze investeringen zijn hard nodig.  Ik denk aan het 
recente bericht dat in de toekomst in droge tijden problemen kunnen ontstaan 
bij de drinkwatervoorziening, omdat de kwaliteit van het oppervlaktewater dan 
onvoldoende is.’

>>>>waterpaspoort<<< >>>>waterpaspoort<<<

Woonplaats:  

Veenendaal 

Leeftijd: 55 jaar 

In de Kamer sinds:  

september 2012

w a t e r p a s p o o r t

André Bosman (VVD)
‘De VVD vindt schoon drinkwater 
belangrijk en is trots dat de 
Nederlandse drinkwatersector 
tot de top van de wereld behoort. 
Er zijn echter sterke signalen dat 
de drinkwaterinfrastructuur aan 
veroudering onderhevig is. We 
staan daarom voor de uitdaging om 
veroudering tegen te gaan zodat het 
Nederlands drinkwater van de beste 

kwaliteit blijft. De VVD gaat zich inzetten om de stand van zaken met betrekking 
tot de drinkwaterinfrastructuur op de agenda te krijgen. Mochten daadwerkelijk 
maatregelen nodig zijn om veroudering tegen te gaan, dan wil de VVD met de 
drinkwatersector afspraken maken hoe deze maatregelen uitgevoerd gaan worden.’

>>>>waterpaspoort<<< >>>>waterpaspoort<<<

Woonplaats:  

Middelburg 

Leeftijd: 47 jaar 

In de Kamer sinds:  

Juni 2010 

Vewin zet de aandachtspunten 
in het regeerakkoord tussen 
VVD en PvdA op een rijtje.

Hoofdstuk XII. Ruimte en Mobiliteit

water
Nederland leeft met water. Zorg voor wa-

terbeheer en waterkwaliteit zal daarom 

altijd een essentiële overheidstaak blij-

ven. Nederland heeft unieke kennis en 

kunde op het gebied van waterbeheer 

en waterkwaliteit en verdient daar veel 

geld mee. Deze kennis kunnen we ook 

gebruiken voor verduurzaming van de 

waterketen, waardoor de leefomgeving 

verbetert.

•  Het Rijk beperkt zich tot de norm

stelling en het toezicht op de primaire 

waterkeringen; de provincie tot de 

secundaire keringen en zijn rol als 

gebiedsregisseur.

•  Water en natuuropgaven raken 

steeds meer met elkaar vervlochten. 

Rijkswaterstaat, de dienst landelijk 

gebied en de waterschappen krijgen de 

opdracht om met voorstellen te komen 

die de efficiency bij beheer en onder-

houd verhogen. 

Aandachtspunten   regeerakkoord
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w a t e r p a s p o o r t

Henk van Gerven (SP)
‘De grootste uitdagingen op het 
gebied van drinkwater zijn voor 
ons de borging van de kwaliteit 
die door ver droging, verzilting en 
vervuiling onder druk staat. Klimaat-
veranderingen zorgen voor meer 
pieken in de wateraanvoer via 
rivieren. Ondergrondse verplaatsing 
van vervuiling en vervuiling van 
water met medicijnen en afval zijn 

helaas nog geen verleden tijd. Het is zaak de waterwingebieden te vrijwaren van de 
schadelijke effecten ervan. De sector zelf speelt een belangrijke rol in het signaleren 
van mogelijke dreigingen. Hoe eerder zicht is op schadelijke effecten die dreigen op 
te treden, des te eerder maatregelen genomen kunnen worden.’

>>>>waterpaspoort<<< >>>>waterpaspoort<<<

Woonplaats:  

oss 

Leeftijd: 57 

In de Kamer sinds:  

November 2006

w a t e r p a s p o o r t

Jaco Geurts (CDA)

‘De belangrijkste uitdagingen voor de 
komende kabinets periode en daarna 
zijn: zorgen voor voldoende zoet 
water om Nederlandse huishoudens 
en bedrijven te blijven voorzien 
van drinkwater en zorgen dat het 
water van goede kwaliteit is. Ook de 
land- en tuinbouwsector is voor zijn 
productie afhankelijk van kwalitatief 
goed water. De drinkwatersector 
denkt op dit moment al mee over 

de problemen waar Nederland in de toekomst mee te maken krijgt. Het is van 
belang dat dit voortgezet wordt om tot oplossingen te komen om de problemen in 
de toekomst te ondervangen. Verder moet het Bestuursakkoord Water uitgevoerd 
worden om efficiëntie in de waterketen te bereiken.’

>>>>waterpaspoort<<< >>>>waterpaspoort<<<

Woonplaats:  

Voorthuizen 

Leeftijd: 42 

In de Kamer sinds:  

september 2012

w a t e r p a s p o o r t

Carla Dik-Faber (CU)
‘De ChristenUnie ziet als 
belangrijkste uitdaging het 
waarborgen van de beschikbaarheid 
van goed en zoet water. Hiermee wil 
de ChristenUnie de gevolgen van 
de bezuinigingen op waterkwaliteit 
van de laatste paar jaren herstellen, 
om ervoor te zorgen dat er 
voldoende zoet water van hoge 
kwaliteit is. Hierbij moet ook door de 

overheden worden gewerkt aan een effectiever en efficiënter waterbeheer. Van de 
drinkwatersector verwachten wij een langetermijnvisie op de drinkwatervoorziening. 
Ook deze sector heeft de verantwoordelijkheid de kwaliteit en toevoer van het 
drinkwater te beschermen, dit in nauw verband met de betrokken overheden.’

>>>>waterpaspoort<<< >>>>waterpaspoort<<<

Woonplaats:  

Veenendaal 

Leeftijd: 41 

In de Kamer sinds:  

september 2012

•  Het in stand houden van de 

bestaande infrastructuur voor 

waterveiligheid krijgt bij het 

waterbeleid prioriteit. In een pro-

gramma waterveiligheid zullen de 

verschillende opgaven optimaal en 

innovatief worden gecombineerd.

•  Uitgaven voor waterveiligheid en 

de zoetwatervoorziening worden 

gefinancierd uit het Deltafonds. 

Dit fonds wordt met ingang 

van 2014 afgesplitst van het 

Infrastructuurfonds.

•  De uitvoering van de programma’s 

Ruimte voor de Rivier en 

Maaswerken wordt voortgezet.

•  Het kabinet zet zich in voor de 

export van producten, kennis en 

kunde van de watersector.

Landbouw
•  De agrarische sector is een 

belangrijke economische motor. 

Nederland is de tweede exporteur 

van agrarische producten ter we-

reld. Boeren en tuinders verdienen 

dus de ruimte om te ondernemen 

en een fatsoenlijke beloning voor 

hun bijdragen aan het cultuur-

landschap en de natuur.

•  Door verlaging van landbouw 

en cohesiebudgetten wordt de 

Europese begroting gemoderni-

seerd ten gunste van investeringen 

in innovatie en duurzaamheid.

•  Het kabinet streeft naar een circu-

laire economie en wil de (Europese) 

markt voor duurzame grondstoffen 

en hergebruik van schaarse materi-

alen stimuleren.

Aandachtspunten   regeerakkoord
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w a t e r p a s p o o r t

Lutz Jacobi (PvdA) ‘Ons drinkwater is van zeer hoge 
kwaliteit en de drinkwatervoorziening 
is van hoog niveau. Dit niveau 
vasthouden wordt steeds lastiger, 
omdat het schoonhouden van het 
water nu vooral op het einde van de 
productie van drinkwater plaatsvindt 
in plaats van te voorkomen dat het 
water (nog meer) vervuilt. Op deze 

manier betalen de eindgebruikers de rekening voor schoon water, maar blijven 
degenen die de bron vuilgemaakt hebben, buiten schot. Dat moet anders: hoog tijd 
dus voor een aanpak vanaf de bron.’

>>>>waterpaspoort<<< >>>>waterpaspoort<<<

Woonplaats:  

wergea 

Leeftijd: 56

In de Kamer sinds:  

November 2006

w a t e r p a s p o o r t

Norbert Klein (50PLUS)
Bij het ter perse gaan van deze 
Waterspiegel had de partij 50PLUS 
nog geen beleid op het gebied van 
water op papier staan.

>>>>waterpaspoort<<< >>>>waterpaspoort<<<

Woonplaats:  

Hoevelaken 

Leeftijd: 56

In de Kamer sinds:  

september 2012

w a t e r p a s p o o r t

Machiel de Graaf (PVV) ‘Nederland heeft misschien wel 
het beste en schoonste drinkwater 
ter wereld. Dat moet Nederland 
samen met alle actoren behouden. 
Samenwerking is van groot belang 
en de overheid moet daar zijn 
verantwoordelijkheid in nemen. 
Zeker niet doorslaan in allemaal 
doemscenario’s. Nederland is een 

deltaland en komt niet zonder (drink)water te zitten. Net zoals de Sahara niet zonder 
zand komt te zitten. Eén opmerking daarbij is wel dat drinkwater altijd betaalbaar 
moet blijven. Van de drinkwatersector zelf verwacht ik dat zij zich inzetten voor hun 
kerntaak.’

>>>>waterpaspoort<<< >>>>waterpaspoort<<<

Woonplaats:  

‘s-Gravenhage 

Leeftijd: 43 

In de Kamer sinds:  

september 2012 Natuur
Bij het natuurbeleid is de rijksover-

heid verantwoordelijk voor de kaders 

en ambities. De provincies zijn ver-

antwoordelijk voor het invullen en 

uitvoeren van het beleid, zoals in het 

Natuurakkoord is afgesproken.

•  De ecologische hoofdstructuur 

wordt uitgevoerd, inclusief de ver-

bindingszones, maar we nemen er 

meer tijd voor. Daarom maken we 

afspraken met provincies en natuur-

beheerorganisaties over prioriteiten, 

tijdpad en de inzet van middelen. 

Bij een evaluatie in 2016 betrekken 

we de effecten van planologische 

claims.

•  Het beheren en beschermen van 

bestaande natuurgebieden krijgt 

voorrang. Hiervoor is 200 miljoen, 

die in het begrotingsakkoord 2013 

voor natuur is bestemd, geoormerkt 

beschikbaar.

•  De Natuurbeschermingswet die in 

behandeling is, wordt aangepast. 

Waar mogelijk worden de ver-

schillende beschermingsniveaus 

geharmoniseerd en waar relevant in 

overeenstemming gebracht met de 

Vogel- en Habitatrichtlijn en andere 

relevantie regelgeving. Zo zal de wet 

bijdragen aan de biodiversiteit in 

Nederland.

Aandachtspunten   regeerakkoord
vervolg
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w a t e r p a s p o o r t

Liesbeth van Tongeren (GL)

‘Het terugdringen van verspilling 
en het ervoor zorgen dat onze 
waterwingebieden niet vervuilen, 
vinden wij de belangrijkste doelen op 
het gebied van waterbeleid. Hierbij 
denk ik aan een verbod op de opslag 
van kernafval en op bijvoorbeeld 
schaliegasboringen. Geen 
buitenlandse avonturen met een 
essentiële nutsinstelling zoals onze 
nationale drinkwatervoorziening.’

‘De drinkwaterbedrijven zullen hun standpunten actief moeten blijven agenderen, 
en keer op keer de gevolgen van grondwatervervuiling duidelijk maken. Mede 
met burgers en bedrijven zouden ze ook innovatieve manieren kunnen zoeken om 
verspilling tegen te gaan.’

>>>>waterpaspoort<<< >>>>waterpaspoort<<<

Woonplaats:  

amsterdam 

Leeftijd: 54 

In de Kamer sinds:  

Juni 2010

w a t e r p a s p o o r t

Stientje van Veldhoven (D66)
‘De belangrijkste uitdaging die 
D66 ziet voor de drinkwatersector, 
is het werken naar één prijs voor 
water. Dus geen vastrecht of 
zuiveringsheffingen. Alle kosten 
moeten verwerkt worden in de prijs 
die je voor een liter betaalt. Dit is de 
enige manier om echt de vervuiler te 
laten betalen. Nu maken alle vaste 
kosten het relatief goedkoper om veel 

water te gebruiken, terwijl dit andersom zou moeten zijn. Ook moeten de schotten 
tussen drinkwaterzuivering, rioolzuivering, waterschappen en drinkwaterbedrijven 
weg. Dit kan door samenwerking of zelfs integratie. En door af te stappen van de 
vaste kosten bij watergebruikers.’

>>>>waterpaspoort<<< >>>>waterpaspoort<<<

Woonplaats:  

rijswijk 

Leeftijd: 39 

In de Kamer sinds:  

Juni 2010

w a t e r p a s p o o r t

Esther Ouwehand (PVDD)

‘Om onze drinkwaterbronnen 
te beschermen is het van groot 
belang om de vervuiling vanuit de 
landbouw terug te dringen. We zullen 
echt het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen en meststoffen 
moeten terugbrengen: daar ligt 
voor het nieuwe kabinet een heel 
belangrijke uitdaging.’
 
‘De drinkwatersector behartigt 

het belang van bijna 17 miljoen mensen die willen kunnen vertrouwen op schoon, 
veilig en betaalbaar drinkwater. Als de sector aandringt op een ‘de vervuiler 
betaalt’-systeem in plaats van de stijgende kosten voor drinkwaterzuivering door 
te berekenen aan de consument, geeft zij een krachtig signaal af aan het nieuwe 
kabinet.’

>>>>waterpaspoort<<< >>>>waterpaspoort<<<

Woonplaats:  

Leiden 

Leeftijd: 36 

In de Kamer sinds:  

November 2006•  Om een grotere private betrok-

kenheid mogelijk te maken, 

bezien we de positionering van 

Staatsbosbeheer. Voor alle natuur-

beheerorganisaties geldt dat zij 

zo veel mogelijk eigen middelen 

moeten genereren.

•  Binnen het natuurbeleid streven 

we naar synergie met andere 

maatschappelijke belangen zoals 

waterveiligheid, recreatie, onder-

nemerschap, gezondheid, energie 

en klimaat.

•  Alle alternatieven voor natuur

compensatie rondom de verdieping 

van de Westerschelde zijn zorgvul-

dig gewogen op kosten en effecten. 

Op grond daarvan besluiten we 

de volledige ontpoldering van de 

Hedwigepolder zo spoedig moge-

lijk ter hand te nemen.

Ruimtelijke ordening
•  Het kabinet kiest bij de ruimtelijke 

inrichting voor economische groei 

die geen afbreuk doet aan ecologie 

en omgevingskwaliteit.

•  De besluitvorming over ruimte-

lijke projecten moet eenvoudiger 

en sneller, daarom wordt  de 

ruimtelijke wet- en regelgeving 

gestroomlijnd. In 2013 komt een 

wetsvoorstel Omgevingswet ter 

vervanging van onder meer de wet 

op de Ruimtelijke Ordening en de 

Waterwet.

•  Er komt een databank voor  

ruimtelijke gegevens, waardoor 

informatie makkelijker kan  

worden ontsloten.

Aandachtspunten   regeerakkoord
vervolg
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terrAgenda 2012: ondergrondse verbindingen, bovengrondse coalities

Wie stuurt op functie
combinaties bij bodemgebruik?
Ruim 250 mensen waren op 11 oktober aanwezig bij TerrAgenda 2012. Op dit congres komen alle 
Nederlandse stakeholders, die iets met de ondergrond te maken hebben, bij elkaar om kennis en 
ideeën uit te wisselen. Uiteraard was ook de drinkwatersector vertegenwoordigd. Zo presenteerde 
Brabant Water een workshop over de bescherming van de drinkwatervoorraden en nam de voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Vitens deel aan de paneldiscussie. De bijeenkomst stond vooral  
in het teken van het zoeken van verbindingen.

De bodem is ontdekt. Wat heet: 

de bodem is big business! Er zijn 

volop partijen die activiteiten 

in de ondergrond willen gaan ontwik-

kelen of al uitvoeren. Gelukkig krijgt 

de bodem ook bestuurlijk steeds meer 

aandacht. 

In de aanloop naar de Structuurvisie 

voor de Ondergrond werden de 25-jarig 

jubilea van de Wet Bodembescherming 

én de Technische Commissie Bodem 

(TCB) tijdens het TerrAgenda-congres 

2012 aangegrepen voor de presentatie 

van cijfers over het economische belang 

van de bodem. Een onderzoek van CE 

Delft en Tauw geeft aan dat de onder-

grond substantieel bijdraagt aan de 

Nederlandse economie: zo’n 5% van het 

bruto binnenlands product komt voor 

rekening van deze sector, met een netto 

omzet van 75 miljard. In de bodem-

sector werken 25.000 mensen: 3% van 

het aantal fulltimebanen in Nederland. 

structuurvisie voor de Ondergrond
Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu Joop Atsma kondigde aan dat het 

ministerie werkt aan een Structuurvisie 

voor de Ondergrond. Deze visie zal voor 

het eerst ordening gaan brengen in 

het gebruik van de ondergrond, waar 

de drukte inmiddels flink toeneemt. 

Daarbij moet er oog zijn voor de zaken 

van nationaal belang én voor decentrale 

overheden en bedrijven. Al deze partijen 

hebben belang bij behoud van kwaliteit 

van de leefomgeving en de bodem- en 

watersystemen. Vewin bepleit in dit ka-

der een duurzame benutting van de on-

dergrond, gecombineerd met een betere 

bescherming van de drinkwaterbron-

nen. De drinkwatersector biedt zich ook 

nadrukkelijk aan als partner bij ontwik-

kelingen in de ondergrond.

Bestuurdersmanifest
Op 11 oktober gaven alle partijen aan 

actief te willen meedenken met het 

bodem beleid voor de toekomst. Zo bo-

den gedeputeerde van Drenthe Tanja 

Klip-Martin, wethouder van Leeuwarden 

Isabelle Diks en dijkgraaf van Aa en 

Maas Lambert Verheijen namens lokale 

bestuurders een ‘Bestuurdersmanifest’ 

aan. Zij menen dat de behoefte aan ver-

nieuwing van het bodembeleid urgent 

is en dringen aan op het ontwerpen van 

samenhangend beleid voor ondergrond 

en grondwater, een conclusie die ook 

door Vewin wordt onderschreven. 

Blijvende aandacht voor sanering
Ook op dit congres werd weer naar 

voren gebracht dat in de toekomst blij-

vende aandacht nodig is voor bodem-

verontreiniging. Bodemsanering en rei-

niging van vervuild grondwater blijven 

op sommige plaatsen noodzakelijk, ook 

na 2015 en mogelijk ook buiten de nu 

bekende spoedlocaties.

Functiecombinaties
In de workshops werden de contouren 

van nieuwe gebruiksfuncties en com-

binaties daarvan steeds scherper. De 

ondergrond als leverancier van energie 

of als grondstoffenbron, bijvoorbeeld. 

Daarbij is een belangrijke vraag: wie 

stuurt er op functiecombinaties? De 

conclusie van de aanwezigen: denken 

over de bodem gebeurt nog erg sec-

toraal, daar moet snel verandering in 

komen.  ■

Ali Edelenbosch (voorzitter TCB) snijdt met staatssecretaris Atsma de verjaardagstaart aan.
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–  K o r t  n i e u w s  –  K o r t  n i e u w s  – 

vitens onderzoekt integratie datastromen 

Nederland loopt internationaal voorop bij het ontwikkelen en 

implementeren van nieuwe toepassingen voor de drinkwatersector. 

Zo doet drinkwaterbedrijf Vitens proeven met online sensoring om 

de doelmatigheid en betrouwbaarheid van de watervoorziening te 

verhogen. Het gaat hierbij om een pilot van een jaar.

Eerder al zijn verschillende soorten sensoren getest die de kwaliteit 

van en de vraag naar drinkwater meten. Nu neemt Vitens een be-

langrijke volgende stap door deze meetgegevens en data over het 

leidingnetwerk en de bedrijfsvoering te integreren in één systeem. 

Dit maakt het mogelijk voorspellingen te doen over veranderende 

omstandigheden en daar direct op in te spelen. Daardoor kunnen 

bijvoorbeeld afwijkingen in de waterkwaliteit snel worden gecon-

stateerd en kan energie worden bespaard.

 

Vitens heeft bij deze integratie gekozen voor infrastructuur 

management-software van IMQS. Dit systeem zorgt voor een 

geïntegreerd dataplatform en zet data om in rapportages die altijd 

en overal ter beschikking staan van Vitens-medewerkers. 

Projectleider Eelco Trietsch van Vitens is enthousiast over de nieu-

we aanpak: ‘Geïntegreerde beschikbaarheid van informatie biedt 

ons allerlei mogelijkheden die tot voor kort ondenkbaar waren. Wij 

willen de kwaliteit en betrouwbaarheid van de watervoorziening 

naar een hoger niveau tillen en de kosten zo laag mogelijk houden. 

Hoe we deze nieuwe technologie daarbij kunnen inzetten, leren we 

in deze pilot. Het project past in het streven van Vitens om voorop 

te lopen in het gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden 

ten dienste van onze klanten.’

Kerngegevens drinkwater 2012

Voor het eerst sinds 2008 publiceert Vewin actuele kerncijfers van 

de drinkwatersector. De publicatie ‘Kerngegevens drinkwater 2012’ 

geeft aan dat de drinkwatersector in grote lijnen stabiel is als het 

gaat om afzet, personeel en investeringen. Er werken momenteel 

5.170 mensen bij de drinkwaterbedrijven. De sector investeert voor 

447 miljoen euro in onder andere: nieuwe technieken, infrastructuur 

en distributie. 

Zachter water: beter voor de portemonnee en het milieu
Een duidelijke vooruitgang is bereikt op het gebied van de hardheid 

van het Nederlandse water. Die is de afgelopen jaren gedaald, van 

9,4 graden Duits in 2009 naar 8,8 graden Duits nu. Waterbedrijven 

ontharden het water bewust in meer gebieden dan voorheen. 

Het voordeel van dit zachtere water is minder kalkafzetting op 

verwarmingselementen van warmwaterapparaten zoals koffiezet-

ters, waterkokers, geisers en boilers. Ook het sanitair en het servies 

hebben door het zachtere water minder last van kalkaanslag. Verder 

is minder waspoeder, schoonmaakmiddel en shampoo nodig en kan 

de vaatwasser zuiniger worden afgesteld.
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Ondertussen in Brussel

Drinkwatervoorziening: 
dienst van algemeen belang
In elke editie van Waterspiegel 
stellen wij een lid van het 
Europees Parlement enkele 
vragen over actuele zaken.  
Dit keer: Dennis de Jong, SP.

Hoe belangrijk zijn de publieke diensten voor 

de economie in de EU, en geeft de EU als ‘vrije 

markt’-organisatie genoeg bescherming aan 

de publieke diensten?

De Jong: ‘Publieke diensten zijn, los 

van de economische aspecten, enorm 

belangrijk, omdat zij bijna altijd de in-

vulling zijn van de grondrechten van 

burgers. Zo heeft volgens art. 25 van de 

Universele Verklaring van de Rechten 

van de Mens iedereen ‘recht op een 

levensstandaard, die hoog genoeg is 

voor de gezondheid en het welzijn van 

zichzelf en zijn gezin’. Veel publieke 

diensten geven uitvoering aan deze 

bepaling. Zo ook de watervoorziening, 

die immers valt onder het recht op 

een adequate levensstandaard. Zonder 

voldoende water van goede kwaliteit is 

hier geen sprake van. In 2010 heeft de 

Algemene Vergadering van de VN het 

recht op water als mensenrecht nog eens 

expliciet bevestigd. Tegelijkertijd verte-

genwoordigen de publieke diensten zo’n 

26% van het BNP van de Europese lidsta-

ten, en zorgen zij voor zo’n 30% van de 

werkgelegenheid. De uitdaging voor de 

Europese Unie is erin gelegen om bij pu-

blieke diensten rekening te blijven hou-

den met de mensenrechtelijke kant en 

deze diensten niet te zien als normaal 

onderdeel van de interne markt.’

Vindt u drinkwater een dienst van algemeen 

belang (zoals in Nederland) of een voorziening 

die kan worden overgelaten aan de vrije 

markt? 

De Jong: ‘Drinkwater moet absoluut 

tot de diensten van algemeen belang 

blijven behoren. Niet alleen is garantie 

van voldoende aanbod essentieel, maar 

even belangrijk is de kwaliteitsbewa-

king. Ongezond water is een recht-

streekse aanval op de volksgezondheid. 

Natuurlijk zijn er voorbeelden van 

multinationale ondernemingen die zorg 

dragen voor de watervoorziening. In die 

zin is er theoretisch dan ook sprake van 

een markt. Tegelijkertijd blijft de over-

heid in alle gevallen verantwoordelijk 

voor voldoende aanbod en kwaliteit. De 

kosten die verbonden zijn met nauwge-

zet toezicht op deze bedrijven, zullen in 

geen verhouding staan tot de kostenbe-

sparing in de bedrijfsvoering. Bovendien 

raak je als nationale overheid toch altijd 

een deel van de controle kwijt, als de 

watervoorziening door bedrijven wordt 

uitgevoerd. Dat is in dit geval extra ge-

vaarlijk, gelet op het belang van schoon 

drinkwater voor de volksgezondheid.’ 

‘Het voorbeeld van de energievoorzie-

ning, inmiddels grotendeels in buiten-

landse handen, spreekt in dat verband 

boekdelen. Protocol 26 is juist toege-

voegd aan het Verdrag van Lissabon om 

het recht van de lidstaten te verankeren 

om diensten van economisch belang te 

verrichten, te doen verrichten of te ga-

randeren.’

Op basis van art. 14 van het nieuwe verdrag 

mag het Parlement meebeslissen bij diensten 

van algemeen belang; de Commissie heeft 

daarentegen op basis van art. 106 het al-

leenrecht om de mededinging te waarborgen. 

Vindt u dat de Commissie dat alleenrecht mag 

blijven uitoefenen, terwijl het nieuwe verdrag 

bevoegdheden toekent aan het Parlement?

De Jong: ‘Het toezicht op naleving van 

de mededingingsregels in concrete 

gevallen leent zich slecht voor toetsing 

door het Europees Parlement. Toch is 

de Europese Commissie voor de wijze 

waarop zij zich van haar taak kwijt, 

altijd verantwoording schuldig aan het 

Europees Parlement. In de praktijk blijkt 

de Commissie ook bereid om uitgebreid 

toelichting te geven op haar uitvoerings-

beleid en is het mogelijk om informeel 

concrete gevallen te bespreken. Juist om 

te voorkomen dat Europarlementariërs, 

geleid door nationale belangen, niet 

objectief staan in individuele gevallen, 

lijkt het verstandig de Commissie dit 

werk ook in de toekomst te laten doen 

zonder dat het EP in ieder afzonderlijk 

geval meebeslist.’

Diensten van algemeen belang vallen onder 
de zeggenschap van de lidstaten. Hoe ver-
houdt zich dit tot de bevoegdheden van het 
Europees Parlement?
De Jong: ‘Het EP kan over het alge-
mene beleid discussiëren en rappor-
ten aannemen. Het kan daarbij echter 
niet op de stoel van de lidstaten of 
van de Commissie gaan zitten. Dit 
is een logisch gevolg van de vrij-
heid die Protocol 26 bij het Verdrag 
van Lissabon aan de lidstaten laat. 
Het Europees Parlement moet op dit 
gebied dan ook geen nieuwe bevoegd-

heden krijgen.’  ■
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Dunea-bezoekerscentrum De tapuit in wassenaar koninklijk geopend

Meijendel bewijst dat duin en 
water goed samengaan
Op zaterdag 15 september jl. verrichtten kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima de officiële 
opening van het informatiecentrum De Tapuit in Meijendel bij Wassenaar. Dunea Duin en Water laat 
hier zien dat duinen en drinkwater heel goed samengaan.

Afgelopen 15 september vond 

op het Wassenaarse landgoed 

Meijendel de officiële opening 

plaats van het geheel vernieuwde 

bezoekerscentrum. Het kroonprinselijk 

paar opende het centrum plechtig 

door gezamenlijk, in één grote 

zwaai, twee grote glazen deuren te 

openen. Ook kreeg het gebouw – een 

gerenoveerde monumentale schuur uit 

1840 – een nieuwe naam: De Tapuit. 

Dat is een bedreigde duinvogel die, 

ook in Meijendel, woont in verlaten 

konijnenholen. 

‘De flora en fauna van het duingebied 

en de drinkwatervoorziening gaan heel 

goed samen’, aldus algemeen directeur 

Piet Jonker van Dunea Duin en Water. 

‘Dat blijkt uit de geweldig goede kwali-

teit van het drinkwater dat hier wordt 

gewonnen. En dat zie je ook terug in de 

zeer hoge natuurwaarden van dit ge-

bied, dat daarom terecht is aangewezen 

als beschermd Natura 2000-gebied.’

Ontdekken
In De Tapuit laat Dunea zien welke die-

ren en planten er in de duinen leven en 

hoe deze beschermd (moeten) worden. 

Ook wordt het proces van winning, 

zuivering en distributie van drinkwater 

uitgelegd. Op het programma van De 

Tapuit staan verder lezingen, workshops 

en excursies. ‘We willen hier het belang 

van natuur en milieu doorgeven aan 

toekomstige generaties’, vertelt Jonker. 

‘Via het centrum dagen wij mensen, 

jong en oud, uit om Meijendel te ont-

dekken. Vertellen we dat er niet alleen 

prachtige natuur is, maar dat er ook 

heerlijk drinkwater wordt gemaakt.’

Dunea voorziet 1,2 miljoen inwoners 

van het westelijk deel van Zuid-Holland 

van drinkwater en combineert de 

drinkwatervoorziening met natuur-

beheer. Het bedrijf beheert de 

duingebieden Berkheide, Meijendel 

en Solleveld, die tussen Monster en 

Katwijk langs de kust liggen. Een deel 

van Meijendel – het grootste van de 

drie gebieden – is vrij toegankelijk voor 

recreanten. Het oude bezoekerscentrum 

trok gemiddeld 35.000 bezoekers per 

jaar; Dunea verwacht met de uitbreiding 

van de faciliteiten in De Tapuit een 

verdrievoudiging van het aantal be-

zoekers. 

Beleven
Na het officiële gedeelte namen de prins 

en prinses ruim de tijd om het nieuwe 

centrum te bezoeken. Beiden wilden op 

deze plek, waar ‘natuur en water bele-

ven’ centraal staan, zelf de interactieve 

attracties uitproberen. Prinses Máxima 

zei na afloop graag een keer terug te 

komen voor een kinderpartijtje met de 

prinsesjes. 

Aansluitend bezochten de koninklijke 

gasten in de Vallei van Meijendel ook de 

informatieve weidemarkt van de vijfde 

Dunea Natuurfeestdag. Ze lieten zich 

onder andere informeren bij de stands 

van Scouting Nederland en de Stichting 

Zuid-Hollands Landschap. 

Doelgroep
Volgens Dunea-directeur Jonker was 

het logisch dat de kroonprins en zijn 

vrouw De Tapuit openden: ‘De kroon-

prins is al lange tijd waterdeskundige 

en Máxima is na haar zwemtocht in de 

Amsterdamse grachten inmiddels er-

varingsdeskundige. Bovendien behoort 

het paar met drie kleine kinderen echt 

tot de doelgroep van De Tapuit.’  ■
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Onmogelijk geachte reacties bieden kansen voor waterzuivering

‘Gouden toekomst voor de  
Twentekanaalbacterie’ 
Begin september ontving microbioloog Mike Jetten de NWO-Spinozapremie voor zijn werk aan 
bijzondere microben die hij ontdekt in soms heel gewone biotopen, zoals in een kanaal in Twente. 
Jetten is gespecialiseerd in langzaam groeiende, zuurstofloos levende bacteriën met uitzonderlijke 
eigenschappen. Sommige hiervan worden inmiddels succesvol ingezet bij afvalwaterzuivering.  
En dat lijkt nog maar het begin.

Prof. dr. ir. Mike Jetten is hoog-

leraar Ecologische microbiologie 

aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen en bijzonder hoogleraar 

Milieu-microbiologie aan de TU Delft. 

Hij onderzoekt micro-organismen tot 

op het meest gedetailleerde, geneti-

sche en moleculaire niveau. En dat 

levert regelmatig verrassingen op. 

De door Jetten en zijn team ontdekte 

Twentekanaalbacterie bijvoorbeeld, 

leeft in zuurstofloze omstandigheden, 

kan methaan verbranden zonder zuur-

stof en is in staat zelf zuurstof te maken. 

Dat er bacteriën bestaan die dat kun-

nen, was voorheen onbekend. Jetten on-

dervond daarom lang veel ongeloof en 

zelfs tegenwerking bij zijn onderzoek.

Anammoxbacterie
Inmiddels hebben zijn bevindingen tot 

radicaal nieuwe inzichten geleid. Hij 

heeft laten zien dat sommige bacte-

riën hun energie halen uit reacties die 

vroeger als ‘onmogelijk’ werden be-

schouwd. Jetten ontdekte bijvoorbeeld 

dat de anammoxbacterie (ANaerobic 

AMMonium OXidizing) onder zuur-

stofloze (anaerobe) omstandigheden 

het schadelijke ammonium samen 

met nitriet omzet in stikstofgas en wa-

ter. Dat betekent dat deze bacterie bij  

afvalwaterzuivering het proces van de-

nitrificatie – het omzetten van nitraat in  

stikstof – kan vervangen. 

Bacteriën zoals anammox blijken een 

essentiële rol te spelen in de wereld-

wijde kringloop van met name stikstof. 

De helft van de totale hoeveelheid stik-

stof in de atmosfeer wordt door deze 

reactie gemaakt. Jettens onderzoek 

naar de stikstof- en methaankringloop 

geeft daarom ook belangrijke inzichten 

in klimaatverandering. De anammox-

bacterie wordt inmiddels wereldwijd ge-

bruikt voor de zuivering van rioolwater 

in meer dan 40 installaties, waarvan zes 

in Nederland. 

Hoe is de stap gemaakt van het laboratorium 

naar de praktijk? 

Jetten: ‘Na enkele jaren van onder-

zoek aan de anammoxbacterie waren 

we in 1998 klaar voor een volgende 

stap. Samen met producent van 

waterzuiverings systemen Paques en 

Technologiestichting STW hebben we 

een aantal projecten opgezet, om de 

bacteriën rijp te maken voor de echte 

wereld. In 2001 is een Europese sub-

sidie aangevraagd voor een pilot. Een 

geschikte praktijksituatie vonden we 

bij waterschap Hollandse Delta. In hun 

rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) 

Dokhaven in Rotterdam had men een 

probleem met het halen van de stikstof-

norm in het effluent. We hebben de pilot 

vervolgens de omvang gegeven van het 

werkelijk noodzakelijke reactorvat bij 

Mike Jetten (l) ontvangt de Spinozaprijs uit handen van staatssecretaris Halbe Zijlstra.



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

deze rwzi: 100.000 liter. Het opstarten 

daarvan bleek in de praktijk echt anders 

dan ons 1 liter-vat in het laboratorium. 

Zaken als strenge vorst en lozingen uit 

chemische toiletten in het afvalwater 

waren niet bevorderlijk voor de gezond-

heid van onze bacteriën. Het duurde 

zo’n twee jaar voor we de zuivering ge-

heel operationeel hadden.’

Wat zijn de concrete voordelen van de  

anammox-methode?

Jetten: ‘De methode gebruikt 60% 

minder zuurstof om stikstof uit het 

afvalwater te verwijderen en er is geen 

methanol nodig om het proces op gang 

te houden. Verder is veel minder ruimte 

nodig en worden substantieel minder 

broeikasgassen uitgestoten. Concreet: 

80% minder energie en 90% minder 

CO2-uitstoot. Nadeel is dat de bacterie 

kieskeurig is qua levensomstandighe-

den en langzaam groeit. Het snel kun-

nen opstarten van nieuwe installaties is 

daarom afhankelijk van de voldoende 

grote biomassa-voorraden. Wat dat 

betreft was het verstandig dat we in 

Rotterdam meteen 100.000 liter eind-

materiaal hebben gemaakt, dan heb je 

een flinke basisstam voor de toekomst.’

‘Voor de eerste anammox-rwzi in China 

hebben we geprobeerd een vat met bac-

teriën per schip van Rotterdam naar het 

Verre Oosten te vervoeren. Dat hebben 

ze helaas niet overleefd vanwege de 

hitte onderweg. De tweede poging ging 

met een geconditioneerd vrachtvlieg-

tuig van de KLM en dat liep beter af. In 

plaats van twee jaar zijn nu nog maar 

twee maanden nodig om een installatie 

operationeel te maken.’

Bacterie vervangt methanol
Naast de anammoxbacterie kan ook 

de Twentekanaalbacterie binnenkort 

aan de slag in afvalwater. Jetten: 

‘Deze bacterie gebruikt methaan als 

energiebron voor denitrificatie. Nu pro-

duceert een afvalwaterzuivering zelf 

methaan in overvloed, dus dat biedt 

kansen. Dat betekent in elk geval dat 

je geen dure methanol hoeft te kopen. 

En je vermindert de uitstoot van de 

broeikasgassen methaan en CO2, doordat 

de bacterie deze stoffen consumeert. Het 

is dus duurzamer én goedkoper.’

Wanneer verwacht u dat deze techniek rijp is 

voor de markt?

Jetten: ‘Zover zijn we nog niet, er moet 

in het lab nog wel wat onderzoek wor-

den gepleegd aan de optimale opera-

tionele condities voor deze bacterie. Ik 

hoop dat dit binnen vijf jaar het geval is.’

Welke gevolgen kan dat hebben voor water-

zuivering?

Jetten: ‘Een aardolieproduct zoals me-

thanol is nu al duur en wordt steeds 

duurder; eigen methaan is een factor 

5 goedkoper. En je vermindert de CO2-

footprint van de zuivering nog eens 

extra doordat het methanol niet per 

vrachtauto hoeft te worden aangevoerd, 

terwijl het methaan gewoon ter plekke 

ontstaat. Al met al wordt het proces een 

stuk duurzamer. Ook voor de nabehan-

deling van te rijk nitraat-water kan de 

Twentekanaalbacterie interessant zijn.’

U gaat de Spinozapremie gebruiken voor 

verder onderzoek; verwacht u nog andere 

bacteriën te vinden met een nuttige toepas-

sing voor waterzuivering? 

Jetten: ‘We gaan nog zeer veel interes-

sante bacteriën vinden, dat weet ik 

zeker. Zo richten we ons nu op zwavel-

stof-afhankelijke micro-organismen. 

Het ligt niet voor de hand dat die iets 

kunnen betekenen voor waterzuivering. 

Maar als mijn onderzoek in het verle-

den één ding duidelijk heeft gemaakt, 

is het dat je nooit ‘nooit’ moet zeggen. 

Zodra we stuiten op een bacterie die 

stikstofverbindingen eet, durf ik wel te 

voorspellen dat die nuttig kan zijn voor 

waterzuivering.’

Kunnen ‘uw’ bacteriën ook voor drinkwater-

bereiding worden gebruikt?

Jetten: ‘Mijn onderzoek richt zich daar 

tot nu toe niet specifiek op. Je vindt deze 

bacteriën overal in de natuur waar te 

weinig zuurstof is en waar via anaerobe 

afbraak methaan en ammonium aanwe-

zig zijn. Dus ook in de ondergrond, in 

het grondwater. Dat hebben wij samen 

met Amerikaanse onderzoekers inmid-

dels ook vastgesteld. De anammox- en 

Twentekanaalbacteriën helpen in de 

bodem gewoon mee om ammonium en 

methaan uit het grondwater te halen. Of 

de bacteriën ook bovengronds kunnen 

helpen bij de drinkwaterzuivering zal 

nader onderzocht moeten worden.’  ■

AnAmmoxbActerie bespAArt 80% energie en 
90% co2-uitstoot bij rioolwAterzuivering
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iwA world water Congress and exhibition, Busan (Zuid-Korea)

Ontmoetingsplek en  
kennisdraaischijf voor de  
internationale waterwereld
Van 16 tot 22 september jl. vond in Busan (Zuid-Korea) het tweejaarlijkse IWA World Water Congress 
and Exhibition plaats. In totaal zo’n 5.000 waterprofessionals uit 130 landen namen kennis van de 
internationale trends op watergebied, onder andere via workshops en presentaties van papers. 
Uiteraard werd er ook volop genetwerkt tijdens het congres en op de beurs. En Nederland viel 
driemaal in de prijzen bij de IWA Awards.

Het tweejaarlijkse IWA World   

Water Congress and Exhibition 

is dé plek voor ontmoeting en 

kennisuitwisseling voor de internatio-

nale waterwereld. Ook dit jaar was de 

Nederlandse drinkwatersector goed 

vertegenwoordigd om de kennis en in-

novatiekracht van de sector internatio-

naal te promoten. Dat gebeurde vooral 

in het Netherlands Water Pavilion, 

dat Vewin en NWP met steun van de 

Nederlandse overheid ook bij deze edi-

tie van de beurs weer hadden gereali-

seerd. Bovendien vestigden maar liefst 

drie IWA Awards die Nederlandse par-

tijen ontvingen voor baanbrekende, 

duurzame projecten of concepten, nog 

eens extra de aandacht op de innova-

tieve rol van ons land op watergebied.

Drukbezocht congres
Het congres had als thema: ‘Pioneering 

global water solutions’. Langs zeven pro-

grammalijnen werden in 86 verschil-

lende sessies en workshops zo’n 900 

papers gepresenteerd, bijvoorbeeld over 

het benutten van regenwater, demand 

management, medicijnresten in water, 

klimaatadaptatie, water en energie, 

cities of the future en smart utility net-

Annemieke van Zuylen (NWP, links) en Peter Dane (Vewin, rechts) in gesprek met de Maleisische minister Ali Hasan.
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works. In de ‘Development Hub’ werden 

onderwerpen besproken die specifiek 

van belang zijn voor drinkwater en sa-

nitatie in ontwikkelingslanden, zoals 

benchmarking.

Netherlands water Pavilion 
Het waterpaviljoen is een uitgelezen 

mogelijkheid om de Nederlandse water-

sector als geheel te presenteren. Naast 

Vewin en het NWP maakten bedrijven 

en organisaties zoals Arcadis, Berson 

UV, Eijkelkamp Agrisearch Equipment, 

Berghof Membrane Technology en 

Convergence Beheer gebruik van deze 

mogelijkheid. Zo bracht Aqua-tech 

Global Events de International Water 

Week 2013 in Amsterdam onder de aan-

dacht. Het Vewin-gedeelte van het pavil-

joen belichtte onder andere de projec-

ten van de Nederlandse water bedrijven 

in het kader van de Millennium 

Development Goals.

mDG-projecten
In het kader van de 1%-regeling  

ondersteunen de Nederlandse drink-

water bedrijven collega-bedrijven of 

partnerorganisaties in verschillende 

ontwikkelingslanden met menskracht 

en met kennis op het gebied van drink-

watervoorziening. Een internationaal 

congres zoals in Busan is bij uitstek een 

gelegenheid om efficiënt contacten te 

onderhouden met relaties uit diverse 

landen. 

Maar ook ontstaan hier vaak nieuwe 

contacten, doordat bestaande relaties 

als ambassadeur optreden en voor een 

introductie kunnen zorgen binnen hun 

eigen netwerk. Zo bracht een verte-

genwoordiger van een Keniaans water-

bedrijf, waar Vitens Evides International 

al enige jaren mee samenwerkt, Vewin 

in contact met waterprofessionals uit 

Ghana en Malawi, die geïnteresseerd 

zijn in een soortgelijke samenwerking.

In de loop van de beurs bezochten ver-

schillende hoogwaardigheidsbekleders 

het Nederlandse paviljoen, waaronder 

de Portugese minister van Milieu, 

Assunção Cristas, de Maleisische mi-

nister van o.a. Resource Management 

en Nutsbedrijven, Y.B. Datuk Amar Haji 

Awang Tengah Ali Hasan en de voor-

zitter van de Presidential Committee 

of Green Growth in Korea, dr. Soo-Gil 

Young. 

european Benchmarking Cooperation
Vewin maakte van de ruimte in het 

Nederlandse paviljoen gebruik om, 

naast de MDG-projecten, aandacht te 

schenken aan de internationale bench-

mark-activiteiten. De Nederlandse 

watersector heeft altijd vooropgelopen 

met benchmarking en vergelijking van 

prestaties, om zo te komen tot grotere 

efficiency. Vewin heeft enige jaren ge-

leden het initiatief genomen voor de 

European Benchmarking Cooperation 

(EBC). Aanwezigheid op deze beurs is 

belangrijk voor EBC, omdat in het ver-

leden al is gebleken dat persoonlijk con-

tact essentieel is om nieuwe leden voor 

deze samenwerking aan te trekken. 

Omdat het gaat om het delen van vitale 

gegevens over de bedrijfsvoering, willen 

geïnteresseerde partijen eerst precies 

weten met wie ze te maken hebben.

Kennisuitwisselingsorganisatie EBC 

organiseert elk jaar een Benchmarking 

Exercise. Dit is een workshop waaraan 

– in wisselende samenstelling – zo’n 

50 drinkwaterbedrijven uit Europa 

deelnemen. In de huidige editie zijn 

er zelfs deelnemers uit de VS, Israël en 

Singapore. Tijdens deze workshop gaan 

de collega-bedrijven samen op zoek 

naar prestatieverschillen en innovatieve 

ideeën, door uitwisseling van ‘good 

practices’. Meer informatie is te vinden 

op www.waterbenchmark.org.

iwA Awards
Tijdens het IWA-congres werden prij-

zen voor inzendingen in verschillende 

categorieën uitgereikt. Jan Peter van 

der Hoek van Waternet ontving de IWA-

Sustainability Award voor het artikel 

‘Climate change mitigation by recovery 

of energy from the watercycle’. Hierin 

wordt beschreven hoe Waternet werkt 

aan een duurzame watercyclus door 

energie uit water te benutten.

Ook PWN Technologies viel in de prij-

zen. Het bedrijf ontving de Global Grand 

Honour Award voor innovaties op de 

demo-plant Andijk III, waar zuivering 

plaatsvindt door een combinatie van 

ionenwisseling en keramische mem-

braanfiltratie.

Een tweede Nederlandse Global Grand 

Honour Award werd uitgereikt voor 

het SANI Process-pilotproject in Hong 

Kong, ontwikkeld door de Technische 

Universiteit Delft en KWR Watercycle 

Research Institute.

Next stop: Lissabon
Over twee jaar vindt in Lissabon het 

volgende World Water Congress plaats. 

Daar zal in het bijzonder aandacht wor-

den gegeven aan de watervoorziening en 

sanitatie in ontwikkelingslanden.  ■Het Nederlandse waterpaviljoen in Busan.

Drie neDerlAnDse inzenDingen  

met een prijs bekroonD
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Project: Private sector service Contract in malawi

‘Betrouwbare drinkwatervoorziening  
voor de allerarmsten’

Doelstelling
Waterleiding Maatschappij Limburg 

(WML) heeft zich enige jaren gele-

den aangesloten bij Vitens Evides 

International (VEI). Zo ondersteunt 

WML via VEI een project in Malawi, 

waar (samen met DHV, Water for Life 

en Simavi) een adequate drinkwater-

voorziening moet worden opgezet voor 

de anderhalf miljoen inwoners van de 

steden Lilongwe en Blantyre. Het pro-

ject – gefinancierd door de EU en de 

EIB – bestaat uit twee componenten: een 

investeringsdeel van circa € 25 miljoen 

voor infrastructuurverbetering én een 

component gericht op het versterken 

van de operationele bedrijfsvoering. 

Het gaat daarbij om verbetering van de 

prestaties van de lokale waterbedrijven 

op gebieden als NRW (Non Revenue 

Water), leveringszekerheid (en helaas 

ook een eerlijke rantsoenering van wa-

ter), de Working Ratio, en het bouwen 

van honderden waterkiosken voor de 

allerarmsten. 

In deze steden wordt 40% van het gewon-

nen water niet betaald, door fysieke of 

financiële ‘lekkage’; dat getal moet naar 

25%. Daarnaast moet het waterbedrijf 

in staat zijn om 95% van de tijd water 

te leveren. Water en sanitatie zijn in 

veel buurten alleen beschikbaar via cen-

trale voorzieningen, zoals tappunten of 

kiosken. Vaak voldoen zelfs die niet in 

de behoefte van alle bewoners, zowel 

in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. 

Dit project moet zorgen voor voldoende 

schoon en betrouwbaar drinkwater en 

sanitaire voorzieningen voor de bevol-

king, vooral in de armste wijken.

investering
WML levert voor beide steden de Resident 

Projectmanager. Ook zorgt WML voor 

expertise op het gebied van operationele 

bedrijfsvoering en onderhoud, pomp-

sturingen en distributiewerkzaamhe-

den. Dit gebeurt volgens het business-

model van VEI: het kortdurend (en soms 

herhaald) uitzenden van medewerkers.

Resultaten
Een inventarisatie van de transportlei-

dingen heeft o.a. geleid tot een advies 

om alle aftakkingen te verwijderen, 

zodat reservoirs weer gevuld kunnen 

worden. Problemen met de infrastruc-

tuur worden verder te lijf gegaan door 

het aanstellen van ‘caretakers’; mensen 

die verantwoordelijk zijn en zorg dra-

gen voor hun eigen toegewezen gebied. 

Zo kunnen lekken snel worden geloka-

liseerd en gerepareerd, wordt toezicht 

gehouden op nieuwe aansluitingen, en 

worden afsluiterstanden gecontroleerd 

en lekverliezen gemeten. Ook assisteren 

de caretakers bij het verwisselen van 

12.000 watermeters, ter vervanging 

van de huidige, slecht werkende exem-

plaren. Naar verwacht kan hiermee het 

NRW worden verlaagd met ca. 10%. 


