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Colofon INHOUD

Klimaatneutrale watercyclus: bron van energie en grondstoffen

20 ‘integraler kijken 
naar de waterketen’

Klimaatverandering, verstedelijking en vergrijzing zijn drie bekende 

en belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op onze drink-

watervoorziening in de toekomst. Maar er is meer: professor Luuk 

Rietveld van de TU Delft geeft zijn visie op actuele uitdagingen voor 

de drinkwatersector en de rol die de wetenschap daarbij kan spelen.

Blauwdruk: evaluatie en ‘wake up call’ waterBeleid

10 Op weg naar 
schoner water

Op 15 november jl. presenteerde de Europese Commissie 

de Blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren. 

Deze tussentijdse evaluatie van het waterbeleid is, aldus 

Gustaaf Borchardt van het Directoraat-Generaal Milieu, 

bedoeld als ‘wake up call’. De Commissie dringt aan op 

betere implementatie en integratie van de bestaande regel-

geving, iets waar de drinkwatersector al jaren voor pleit.

Samenwerking in de waterketen

16 Uitbesteden riool
beheer bevalt prima

Al ruim 10 jaar geleden heeft de gemeente Noordwijkerhout 

besloten het rioolbeheer uit te besteden. Drinkwaterbedrijf 

Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland voeren sindsdien 

gezamenlijk het beheer en onderhoud uit, maar doen ook asset 

management en speciale projecten, naar volle tevredenheid van 

de opdrachtgever. Maar er gebeurt nog veel meer in Rijnland.

Thema: ZoeT waTer

4  ‘Zoet water is  
een waardevol bezit’

In deze Waterspiegel veel aandacht voor zoet water, in het kader 

van het Delta-deelprogramma Zoetwater. Dijkgraaf Patrick 

Poelmann (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) geeft 

zijn visie op het belang van zoet water. Verder een overzicht van 

de inbreng van de drinkwatersector via de regionale debatten 

in het deelprogramma Zoetwater en de belangrijkste conclu-

sies uit het RIVM-rapport ‘Effecten klimaatontwikkeling op 

de waterkwaliteit bij innamepunten voor drinkwater’. Tot slot 

vertelt bronbehartiger Jos Dekker (PWN) over het belang van 

het IJsselmeer als bron van drinkwater en als buffervoorraad.
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Eureka: Europese 
water-innovaties
Water kent een hoog ‘toegevoegde waarde-potentieel’. Allereerst in directe zin (wash). 

Schoon water houdt mensen gezond, waardoor ze beter kunnen leren en presteren. 

Met schoon water kan men ook (in afgeleide zin) andere producten meer toegevoegde 

waarde geven. Schoon fruit, met water schoongemaakte en ingevroren vis, enzovoort, 

brengt meer geld op. Schoon water speelt in alle fasen van economische ontwikkeling 

een rol: bij landbouw en voedsel, in de maakindustrie en tot ver in de tertiaire sector. 

Voorbeelden te over, zoals ‘no water, no tourism’. Onze landgenoot Arne Hoekstra 

van de Universiteit van Twente heeft aan deze facetten van water veel baanbrekend 

onderzoek besteed met zijn inmiddels vermaarde water footprints, die in de hele wereld 

ingang vinden. De 45 miljoen euro die minister Kamp (EZ) beschikbaar stelt voor de 

Topsector Water, zullen hier positief aan bijdragen.

Ook in Brussel ontstaat meer en meer aandacht voor het ontwikkelingspotentieel 

van water. Afgelopen voorjaar kwam EU-commissaris Potocnik zelfs met het idee 

om zijn milieubeleid te verrijken met een waterinnovatietak. Een idee met een sterk 

Vewin-gehalte. Want, stelt u eens voor dat het totale Europa van de 27 zou beschik-

ken over zo’n krachtige watersector als in Nederland, in Denemarken en in andere 

Scandinavische landen. Die ene, interne Europese markt zou er een geweldige impuls 

door krijgen, met een extra scala van kwaliteitsproducten. En: extra handel betekent 

meer toegevoegde waarde en extra economische groei. Met name in Oost- en Zuidoost-

Europa is nog een grote achterstand in te halen. 

Eind december vergadert een High Level Steering Group in Brussel over actieplannen 

die in de afgelopen maanden in de watersector zijn opgehaald. Re-use moet mijns 

inziens centraal op de agenda staan, voor de watersector zelf en alle andere sectoren 

met grote H2O-footprints. En wel onder de principes van ‘schone bronnen’, ‘zuivering bij 

de bron’ en ‘de vervuiler betaalt’. Europa herbouwen vanuit de waterbronnen zal zelfs 

Archimedes aanspreken.

Beter zo’n ‘Eureka’ dan een Grexit.
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Zoet water is een waardevol bezit, geen probleem

‘Voldoende zoet water raakt aan 
de kern van ons bestaan’
Dat er een samenhang bestaat tussen veiligheid en zoet water, laat ook het Deltaprogramma duidelijk 
zien: beide onderwerpen krijgen ruim aandacht bij het voorbereiden van de aanstaande Deltabeslissingen. 
Terecht, want zoet water is op verschillende manieren bepalend voor het leven in onze delta. Dijkgraaf 
Patrick Poelmann geeft zijn visie op het belang van voldoende zoet water, nu en in de toekomst.

Als dijkgraaf van Hoogheem raad-

schap De Stichtse Rijnlanden, 

als vicevoorzitter van Stowa én 

als voorzitter van het Platform Zoetwater 

West-Nederland is Patrick Poelmann op 

vele manieren betrokken bij het voor-

bereiden van de Deltabeslissingen. 

Op het Nationaal Deltacongres van begin 

november gaf deltacommissaris Kuijken 

nadrukkelijk aan dat er tempo gemaakt 

moet worden in het Deltaprogramma. 

Hoe moet dat volgens Poelmann gebeuren? 

‘Simpel, door ons te houden aan de ge-

maakte afspraken: in 2014 de deltabeslis-

singen voorleggen aan het kabinet en in 

2015 de besluitvorming afronden. Wat dat 

lastig kan maken, is dat er nog zoveel te 

leren is over het watersysteem. We moe-

ten uitkijken dat we ons dus niet verlie-

zen in nóg een onderzoek, hoe verleidelijk 

dat ook is. Tegelijkertijd moeten bepaalde 

zaken wel degelijk goed onderzocht wor-

den. Al met al heb ik goede hoop dat we 

het tempo erin weten te houden.’

Voorzieningenniveau 
Het Deltaprogramma Zoetwater wil 

met een voorzieningenniveau voor zoet 

water twee doelen bereiken. Ten eerste 

de grens aangeven van de beschikbaar-

heid van water van voldoende kwaliteit 

in kritische perioden per functie en/of 

gebied. En ten tweede afbakenen welke 

verantwoordelijkheid de overheid 

neemt bij de levering van zoet water. 

Dit voorzieningenniveau wil duidelijk-

heid geven wat de rijksoverheid wél en 

niet doet, en vormt een basis bij het 

opstellen van de voorkeursstrategieën 

Zoetwater. 

Wat ziet u als een wenselijk voorzieningenni-

veau en welke plaats heeft drinkwater daarin? 

Poelmann: ‘Allereerst vindt ik het belang-

rijk vast te stellen dat zoet water niet als 

probleem moet worden benaderd, maar als 

een asset: het vormt eigenlijk de kern van 

ons bestaan in de delta. Nederland bevindt 

zich meestal in de riante uitgangspositie 

dat er voldoende zoet water voorhanden 

is. Dat biedt waterschappen de mogelijk-

heid om de gebruikers over het algemeen 

te voorzien van voldoende water. Maar 

dat neemt niet weg dat er ook knelpunten 

zijn, bijvoorbeeld na een lange droge peri-

ode. Dus moet je ook in de toekomst voor 

alle gebruikers en gebruiksfuncties helder 

hebben waarop ze kunnen rekenen.’ 

Solidariteit
‘Daarbij hebben we te maken met de 

situatie zoals die door de eeuwen is 

gegroeid. Je moet nu niet opeens zeg-

gen: ‘Dat veenweidegebied in West-

Nederland vraagt te veel water, daar 

stoppen we mee’. Dat kan helemaal niet, 

want nog afgezien van de economische 

schade: dan klinkt de boel nóg sneller 

in en worden de problemen alleen maar 

groter. In zo’n situatie steekt al snel de 

discussie over beprijzen de kop op. Ik 

zie daar niets in: hoe wil je dat doen en 

wie mogen we dan een rekening sturen? 

Het veenweidegebied is de bodem van 

een belangrijk deel van Nederland en 

dat hebben we gewoon nat te houden. 
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We hebben door de jaren heen een even-

wichtig financieringssysteem opgezet 

via de waterschapsbelasting, waarbij 

iedereen bijdraagt in de totale kosten. 

Binnen dat raamwerk moeten we alle 

maatregelen kunnen nemen die nodig 

zijn om West-Nederland van voldoende 

water te voorzien. Er zit in het systeem 

een zekere mate van solidariteit die we 

niet overboord moeten zetten.’ 

‘Die solidariteit zie je bijvoorbeeld ook 

terug in het karakter van ons hoogheem-

raadschap als ‘doorvoer-waterschap’ 

voor de rest van Holland, zowel Rijnland 

in het zuiden, als Kennemerland in het 

noorden. In droge perioden kan het 

voorkomen dat het inlaatpunt bij Gouda 

niet kan worden gebruikt door aanvoer 

van zilt water via de IJssel en de Nieuwe 

Waterweg. Als daardoor in Rijnland een 

tekort aan zoet water ontstaat, kan ons re-

gionale systeem ingezet worden om van-

uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek 

zoet water aan te voeren. Investeringen 

in een regionaal systeem zouden daarom 

deels via het Deltafonds moeten lopen, 

omdat je met die regionale systemen ook 

landelijke problematiek oplost.’

‘In ons gebied wordt ook een groot deel 

van het drinkwater voor Amsterdam 

en Noord-Holland ingenomen en ge-

transporteerd naar Heemskerk en naar 

de Waterleidingduinen bij Haarlem. 

Drinkwaterbereiding is dus een be-

langrijke gebruiksfunctie van de zoet-

watervoorraad. De drinkwatersector 

is daarom ook sterk betrokken bij het 

Deltaprogramma Zoetwater, zowel in 

de regionale programma’s, als bij het 

Landelijk Platform Zoetwater.’

Verwachtingen-management
‘Wat mij betreft draait een voorzienin-

genniveau dus vooral om het managen 

van verwachtingen. Het gaat erom dat 

wij weten wat de wensen van de water-

gebruikers zijn, en dat zij weten wat ze 

van ons mogen verwachten. Zodat zij 

ook kunnen bepalen wat ze zelf nog 

kunnen of moeten doen. Een concreet 

voorbeeld: in ons gebied ligt de Kromme 

Rijn, midden in een belangrijk fruit-

teeltgebied. De telers daar hebben een 

flinke behoefte aan zoet water, voor be-

vloeiing en nachtvorstbescherming in 

de bloeiperiode. Dat is goed afgestemd 

op de maximale waterhoeveelheid die 

door de Kromme Rijn kan. Zó goed, 

dat we nieuwe bedrijven verplichten 

een eigen waterberging aan te leggen, 

omdat wij simpelweg niet méér water 

kunnen leveren dan nu het geval is. 

Wij hebben de bestaande behoefte bij 

onze afnemers gepeild, we hebben als 

overheid vastgesteld wat wij kunnen 

doen, en dat is het dan. Dat zal ook in de 

Deltabeslissing moeten gebeuren: de ge-

bruikers maken hun wensen kenbaar, 

wij geven aan wat wij kunnen leveren 

en daar moeten we het dan met z’n al-

len mee doen.’

 

Hoe ziet u de relatie tussen het voorzienin-

genniveau en de waterkwaliteit, in het licht 

van de eenvoudige zuivering voor drinkwater 

conform de Europese Kaderrichtlijn Water, 

de KRW? Poelmann: ‘De KRW is een 

groot goed en we halen er een bepaald 

niveau van waterkwaliteit mee, maar 

daarmee ben je er nog niet. Zo is water-

schap Amstel, Gooi en Vecht bezig met 

een innovatieve rioolwaterzuivering, 

die veel meer ongewenste stoffen zoals 

medicijnresten uit het water haalt dan 

nu het geval is. Wij volgen dat soort ont-

wikkelingen nauwlettend, om te zien of 

we dat ook kunnen toepassen. Ook via 

onderzoeksinstituut Stowa doen we er 

alles aan om de kwaliteit van het water 

zo hoog mogelijk te krijgen en te hou-

den. Op die manier ondersteunen we de 

mogelijkheid voor de drinkwaterbedrij-

ven om met een eenvoudige zuivering 

drinkwater te bereiden.’

‘De drinkwatersector pleit van oudsher 

voor een hogere waterkwaliteit voor 

drinkwaterbereiding. Wij moeten enor-

me hoeveelheden water zuiveren en 

dan moet je zoeken naar een evenwicht 

tussen kwaliteit en kwantiteit. Ook hier 

is het dus van belang dat de gebruiker 

– het drinkwaterbedrijf – weet waar hij 

aan toe is en dat dus een helder voor-

zieningenniveau wordt geformuleerd. 

De zuivering moet uiteindelijk daar 

plaatsvinden, waar het voor de burger 

het voordeligst is.’

‘Tegelijkertijd hebben we te maken met 

de gevolgen van de klimaatverandering, 

waardoor bijvoorbeeld het karakter van 

de Rijn verschuift van een gletsjerrivier 

naar meer een regenrivier. Daarnaast 

is de Rijn steeds meer gekanaliseerd, 

waardoor hij 100 kilometer korter is 

geworden: dat is 100 kilometer water-

opslagcapaciteit minder! Bij elkaar heb-

ben dat soort ontwikkelingen grotere 

fluctuaties in de afvoer als gevolg. Als 

er erg weinig water in de rivieren staat, 

kan de vervuiling zo ernstig zijn dat er 

geen water kan worden ingenomen, zo-

als onlangs ook het RIVM heeft vastge-

steld. Maar lage rivierafvoer is ook een 

probleem voor koelwaterinname van de 

industrie, en voor de boeren die willen 

‘Drinkwater staat 
terecht hoog in 

verDringingsreeks’
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beregenen. Dat is dus een onderwerp 

waar we echt een oplossing voor moeten 

zoeken.’

‘Het is daarbij belangrijk dat je 

 internationaal altijd met elkaar in 

overleg blijft, zeker als er op een gege-

ven moment een tekort zou ontstaan. 

Gelukkig zijn de relaties met Duitsland 

en Frankrijk op dat gebied goed. Maar 

de voorspellingen zijn wel dat water in 

de toekomst mondiaal gezien meer een 

bron van conflicten zal worden, dus dat 

moet je wel goed in de gaten houden. 

Dat geeft meteen het belang aan dat ook 

Nederland zich aan zijn internationale 

afspraken houdt, zoals bij het Kierbesluit 

en de Hedwigepolder. Als wij voor onze 

buurlanden een onbetrouwbare partner 

worden, kunnen wij niet verwachten 

dat ze ons helpen als wij een keer een 

probleem hebben. De solidariteit die we 

binnen Nederland nodig hebben om de 

problemen te tackelen, geldt ook binnen 

Europa: we zijn allemaal onderdeel van 

dezelfde watercyclus.’

Hoe ziet u het voorzieningenniveau in relatie  

tot andere beleidsdossiers, zoals Natura 

2000? Poelmann: ‘Het draait in het leven 

niet alleen om economie: we hebben 

ook internationale verplichtingen op 

het gebied van milieu. Die zul je moeten 

nakomen. In ons gebied gaat het bij-

voorbeeld om de Nieuwkoopse Plassen, 

met een waterpeil dat hoger ligt dan 

de omringende polders. Er is een flinke 

hoeveelheid water nodig om deze plas-

sen in stand te houden, en daar moeten 

wij dus voor zorgen. Daarbij spelen deze 

natte gebieden als zoetwaterbuffer op 

zich ook weer een belangrijke rol in 

het watersysteem. Zeker in een droog 

seizoen kan het dus voorkomen dat je 

keuzes moet maken.’

‘De taken van waterschappen zijn bre-

der en complexer geworden, waardoor 

een integrale blik noodzakelijker is 

geworden. Dat maakt ons werk ook 

veelzijdiger en leuker. Vroeger waren 

waterschappen primair gefocust op 

veiligheid, maar dat is echt veranderd. 

Onze omzet bestaat bijvoorbeeld voor 

de helft uit zuiveringskosten, voor 30% 

uit watersysteembeheer en voor 15% uit 

veiligheid.’

Verdringingsreeks 
Drinkwater is een vitale infrastructuur. 

Bij een tekort treedt maatschappelijke 

ontwrichting op. Vewin vindt dat drink-

water in de huidige positie van de na-

tionale verdringingsreeks (categorie 2) 

moet worden gehandhaafd. Wat is uw me-

ning? Poelmann: ‘Voldoende en betrouw-

baar drinkwater is een groot nationaal 

belang en heeft terecht een belangrijke 

plek in de verdringingsreeks. Ik zie daar-

in geen verandering komen.’

rijn en maas 
Uit de knelpuntenanalyses blijkt dat de 

afvoer van de Maas flink afneemt. Dit 

kan de concentratie van verontreinigen-

de stoffen zo verhogen, dat gebruikers 

geen water meer kunnen innemen. Ziet 

u kansen om de Rijnafvoer met de Maas te 

verbinden in perioden van lage afvoeren in de 

Maas? Poelmann: ‘Als bron voor de zoet-

watervoorziening is de Rijn – als grotere 

en stabielere rivier – belangrijker dan de 

Maas. Maar ook in de Rijn zijn grotere 

extremen in de afvoer zichtbaar. Dat je 

die twee rivieren in samenhang moet be-

zien, lijkt me duidelijk. En of ze boven-

strooms technisch met elkaar kunnen 

worden verbonden, wordt nu binnen het 

Deltaprogramma onderzocht. Ook is er 

overleg met België over dit onderwerp.’

Er is veel aandacht voor de waterverde-

ling in de Rijn. Hoe kunnen we ervoor zor-

gen dat zowel de Maas als de Rijn evenwichtig 

wordt meegenomen in de besluitvorming van 

de zoetwaterstrategie? Poelmann: ‘Dat is 

ingebakken in de manier waarop het 

Deltaprogramma is georganiseerd: via 

de regionale platforms komt input uit 

alle delen van het land samen bij de 

landelijke stuurgroep Zoetwater. Ook de 

drinkwaterbedrijven en de gemeenten 

zijn hierop aangesloten. Eigenlijk is dit 

weer het klassieke poldermodel, en dat 

heeft in het verleden zijn waarde vaak 

genoeg bewezen. Uiteindelijk moeten 

alle invalshoeken op tafel komen in het 

voorstel van de deltacommissaris aan 

het kabinet. Ik zou zeggen: agendeer 

je onderwerp helder in de regionale 

platforms en zorg ervoor dat het ook op 

nationaal niveau boven komt drijven.’

Deltafonds
Het Deltafonds is een belangrijk fonds 

voor de financiering van de benodigde 

investeringen. Veel partijen en organi-

saties gaan mogelijk een beroep op dit 

fonds doen. Hoe ziet u het beheer van dit 

fonds en wat vindt u van de mogelijke bezuini-

gingen van € 600 miljoen? Poelmann: ‘Het 

Deltafonds is essentieel voor de uitwer-

king van het Deltaprogramma. Het is 

onwenselijk dat er steeds aanslagen op 

worden gepleegd. In het regeerakkoord 

is nu vastgelegd welke omvang het 

fonds krijgt: daar moet nu niet verder 

op worden beknibbeld. We hebben het 

hier over basale zaken die nodig zijn om 

in Nederland te kunnen leven, wonen 

en werken: veiligheid, volksgezondheid, 

voedselvoorziening en economie.’

Nu investeren voor later
Hij besluit: ‘Daarom ben ik ook zo blij 

met het Deltaprogramma: het stelt ons 

in staat om weer eens goed na te denken 

over hoe we enkele essentiële zaken 

willen regelen in ons land. Het is een 

belangrijke uitdaging, maar dat maakt 

het ook interessant: het houdt iedereen 

scherp en zorgt voor de beste oplossin-

gen en daarmee ook voor innovatieve 

aanpakken. En dat is belangrijk, omdat 

het kansen biedt voor de export van 

waterkennis, waar wij als Nederland we-

reldwijd toch bekend om staan. Zo snijdt 

het mes aan twee kanten: investeren in 

veiligheid en kwaliteit, met economisch 

voordeel als prettig bijeffect.’  ■
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Delta-deelprogramma Zoetwater

Brede erkenning samenhang  
waterkwaliteit en -kwantiteit
Binnen het Deltaprogramma is voor de drinkwatersector het deelprogramma Zoetwater van 
groot belang. Momenteel is men bezig drie kansrijke strategieën te selecteren als input voor 
het Deltaplan 2014. Belangrijk daarbij is dat de samenhang tussen waterkwantiteit en -kwaliteit 
inmiddels breed wordt erkend. Ook een recent RIVM-rapport ondersteunt de standpunten van 
de drinkwaterbedrijven op dit gebied.

Het Nederlandse watersysteem 

vormt één geheel: de opgaven 

van waterveiligheid en zoet-

watervoorziening vertonen sterke on-

derlinge samenhang, onder andere via 

de waterkeringen en het peilbeheer. Het 

is daarom essentieel om die opgaven in-

tegraal te benaderen. Gelukkig bestaat 

er inmiddels een brede erkenning van 

de samenhang tussen de waterkwaliteit 

en -kwantiteit, een standpunt dat de 

drinkwatersector al jaren uitdraagt.

Deltacongres
Het Deltaprogramma werkt deze in-

tegrale belangenafweging uit in vijf 

deltabeslissingen die in 2014 worden 

voorgelegd aan de politiek. Momenteel 

wordt vorm en inhoud gegeven aan 

drie kansrijke strategieën, die in de 

volgende fase – samen met voorstel-

len van andere deelprogramma’s – een 

nationale voorkeursstrategie moeten 

opleveren. Naar verwachting volgt de 

besluitvorming in 2015. Jaarlijks wordt 

het Deltaprogramma voor het komende 

jaar op Prinsjesdag aangeboden aan de 

Tweede Kamer. In november komen 

alle stakeholders bij elkaar op het 

Deltacongres om de stand van zaken en 

de belangrijke thema’s voor de komende 

fase te bespreken.

regionale debatten
Onlangs zijn binnen het Zoet water-

programma weer regionale debatten 

gevoerd om boven water te krijgen  

welke onderwerpen de stakeholders 

willen agenderen. De drinkwater-

bedrijven zetten daarbij in op tien 

punten:

-  Bepaal het serviceniveau voor het 

 watersysteem zó dat de drinkwater-

sector op termijn met een minder 

intensieve  zuivering kan volstaan: 

eenvoudige zuivering als basisniveau, 

zoals de Europese KRW bepaalt.

-  Handhaaf het principe: ‘De vervuiler be-

taalt’. Dit is voor Vewin het eerst geldende 

principe in het waterbeheer. Het stelt dat 

de verontreiniging in het watersysteem 

moet worden aangepakt bij de bron. 

-  Combineer kwantiteit met kwaliteit. 

Waterkwantiteit en -kwaliteit zijn 

 integraal met elkaar verbonden. Bij 

de ontwikkeling van zoetwaterstrate-

gieën is deze samenhang essentieel.

-  Handhaaf de huidige positie van 

drinkwater in de nationale verdrin-

gingsreeks (categorie 2). Voldoende 

drinkwater is een eerste levens-

behoefte en is van groot belang voor 

de volksgezondheid. Een tekort leidt 

tot maatschappelijke ontwrichting.

-  Publieke verantwoordelijkheid: vanuit 

centrale regie. Voor een goede bescher-

ming en voor behoud van de bronnen 

voor de drinkwatervoorziening is 

centrale regie vanuit het rijk nodig. 

Decentralisatie leidt tot concurrentie 

tussen regio’s, versnippering van ta-

ken en verantwoordelijkheden.

-  Ontwikkel een zoetwatervisie, werk 

ambitie en kansen uit om ons interna-

tionale imago verder gestalte te geven. 

Het Deltaprogramma kan een bijdrage 

leveren aan het internationale imago 

van het Nederlandse waterbeheer. Een 

duurzaam gebruik met innovatieve 

oplossingen van water versterkt de 

Nederlandse positie.

-  Aanpassingen in het watersysteem vra-

gen langdurige investeringstrajecten. 

Inzicht in het zoetwateraanbod op lan-

ge termijn is belangrijk voor overheid 

en markt om (kostbare) investeringen 

in het watersysteem te doen. 

-  Aanvoerverdeling: verbind Rijn en 

Maas. De afvoer van de Maas kan door 
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klimaatverandering enorm afnemen. 

Zorg voor een goede verdeling van zoet 

water over de Rijn en Maas.

-  Sluit internationale watercontracten 

met buurlanden. Zorg voor goede af-

spraken met bovenstroomse landen 

om de zoetwaterbeschikbaarheid van 

Nederland te versterken.

-  Intensiveer de monitoring op knel-

punten in het hoofdwatersysteem. 

Voor goede besluitvorming is kennis 

van het hoofdwatersysteem essenti-

eel. Intensiveer de monitoring op de 

plaatsen waarover mogelijk besluiten 

genomen moeten worden in de zoet-

waterstrategie.

Knelpuntenanalyse
In 2010 is binnen het Deltaprogramma 

Zoetwater gestart met een analyse van 

de knelpunten voor de verschillende 

gebruiksfuncties van zoet water. Voor 

de drinkwaterfunctie is het effect van 

verzilting en temperatuurstijging bij 

verschillende toekomstscenario’s bere-

kend. Ook voor andere stoffen (zoals be-

strijdingsmiddelen, chemicaliën, medi-

cijnresten, enzovoort) is het effect van 

de verschillende scenario’s op de water-

kwaliteit berekend. 

Invloed rwzi’s en buurlanden
Zo heeft Deltares berekeningen 

 uitgevoerd met een niet nader ge-

definieerde stof ‘X’ bij verschillende 

klimaat- en rivierafvoer-scenario’s. Dit 

leverde de mogelijke belasting op van 

rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) 

en van bovenstroomse landen voor de 

waterkwaliteit van Rijn en Maas bij de 

innamepunten van drinkwaterbedrij-

ven. Het RIVM heeft deze resultaten 

vertaald naar mogelijke effecten voor 

de drinkwatervoorziening.

effecten op waterkwaliteit
Het RIVM presenteerde onlangs haar 

rapport ‘Effecten klimaatontwikkeling 

op de waterkwaliteit bij innamepunten 

voor drinkwater’. Doel hiervan is om 

inzichtelijk te maken wat het effect is 

van droge perioden in combinatie met 

klimaatverandering op de waterkwali-

teit bij innamepunten van oppervlakte-

water voor drinkwaterbereiding. 

eenvoudige zuivering niet meer genoeg
Als gevolg van de klimaatverandering 

kan de kwaliteit van oppervlaktewater 

rond 2050 volgens het RIVM zó zijn 

verslechterd, dat het zonder extra maat-

regelen ongeschikt is voor drinkwater-

bereiding. Deze situatie doet zich nu 

voor in droge jaren, als normen voor stof-

fen gedurende bepaalde perioden wor-

den overschreden. Deze overschrijdin-

gen kunnen in de toekomst toenemen. 

De mate waarin dit gebeurt, hangt af van 

de klimatologische ontwikkelingen.

oppervlaktewater 
Uit de analyse van het RIVM blijkt ver-

der dat het oppervlaktewater als bron 

voor drinkwater onder druk staat. De 

uitkomsten gelden voor bijna alle in-

namepunten van oppervlaktewater, 

samen goed voor het drinkwater voor 

ongeveer 6 miljoen Nederlanders. In 

perioden met lage rivierafvoeren neemt 

de waterkwaliteit af, doordat vervuiling 

minder wordt verdund. De invloed van 

lozingen door industrie en afvalwater-

zuiveringen op de waterkwaliteit is dan 

veel groter. 

Stagnante zones
Bijna de helft van de innamepunten ligt 

in delen van kanalen en rivieren waar 

in droge perioden weinig of geen nieuw 

water als verversing wordt aangevoerd. 

In deze zogeheten ‘stagnante zones’ kan 

een kleine variatie in doorstroming van 

het water al veel effect hebben op de be-

rekende concentraties van stoffen. 

maatregelen per innamepunt
Het RIVM beveelt daarom aan dat de be-

trokken partijen – waterbeheerder, rijk, 

provincie en drinkwaterbedrijf – kijken 

naar de specifieke situatie per inname-

punt. Zo kan men de risico’s nader wegen 

en effectieve maatregelen ontwikkelen. 

Voorbeelden van maatregelen zijn: 

aanscherpen van het toelatingsbeleid 

van stoffen, verminderen van lozingen, 

doorspoelen van stagnante zones zodat 

het oppervlaktewater wordt ververst, of 

het drinkwaterzuiveringsproces uitbrei-

den met een extra stap.  ■

‘extra aanDacht voor inname-

punten in stagnante zones’
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Deltaprogramma onderkent specifieke belang drinkwatervoorziening

‘IJsselmeer is onze nationale 
zoetwatervoorraad’
Het Delta-deelprogramma Zoetwater onderzoekt hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook in de 
toekomst voldoende zoet water beschikbaar blijft. Jos Dekker van drinkwaterbedrijf PWN is lid van 
het Regionaal Overleg IJsselmeergebied dat input levert aan het deelprogramma. 

Het Deltaprogramma bestaat uit 

drie nationale deelprogram-

ma’s: Veiligheid, Zoetwater, 

Nieuwbouw en herstructurering. Het 

deelprogramma Zoetwater onderzoekt 

hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook 

op de langere termijn voldoende zoet 

water beschikbaar blijft. Daarnaast zijn 

er zes regionale deelprogramma’s, waar-

onder één voor het IJsselmeergebied. 

Dat kijkt naar de mogelijkheden van 

flexibel peilbeheer in het IJsselmeer 

in het kader van de waterveiligheid én 

naar de rol die het meer speelt bij de 

zoetwatervoorziening. 

IJsselmeer cruciaal voor drinkwater
Omdat het IJsselmeer 1,1 miljoen mensen 

in Noord-Holland van drinkwater voor-

ziet, zit beleidsadviseur/bronbehartiger 

Jos Dekker van PWN bij deelprogramma 

IJsselmeergebied op het vinkentouw. 

Bronbehartiger? ‘Als beleidsadviseur doe 

ik heel veel verschillende dingen’, aldus 

Dekker. ‘Maar de kern is toch dat ik al-

les in het werk stel om de bronnen voor 

onze drinkwatervoorziening ook voor 

de toekomst veilig te stellen. En geluk-

kig biedt het Deltaprogramma daarvoor 

enkele goede kansen.’ 

Dekker vervolgt: ‘Naast het IJsselmeer 

zijn voor PWN de Rijn en de duinen be-

langrijke bronnen: in totaal voorzien we 

hiermee ongeveer 2,5 miljoen inwoners 

van Noord-Holland van drinkwater. Wij 

pompen IJsselmeerwater naar de duinen, 

om het daar te infiltreren. In de diepere 

grondlagen onder de duinen bevinden 

zich verder onze strategische voorraden: 

goed voor ongeveer drie maanden in ge-

val van een grote calamiteit.’

minder rivierwater
In totaal zijn 6 miljoen Nederlanders 

afhankelijk van drinkwater uit op-

pervlaktewater van Rijn of Maas. Door 

klimaatverandering voeren deze regen-

rivieren ’s zomers minder rivierwater 

af, zodat er in Nederland minder water 

beschikbaar is voor drinkwaterproduc-

tie. Daarnaast stijgt de zeespiegel, waar-

door steeds meer zout water West- en 

Noord-Nederland binnendringt. Het kan 

voorkomen dat de drinkwaterwinning 

uit grondwater of via oeverinfiltratie 

om die reden moet worden stilgelegd. 

Verminderde rivierafvoer en verzilting 

vormen dus een bedreiging voor de 

drinkwatervoorziening.

meer aandacht voor kwaliteit
‘Bij de planvorming rondom het 

Deltaprogramma worden de 

kwantitatieve belangen van de 

drinkwatersector goed meege-

nomen’, aldus Dekker. ‘Maar 

de kwalitatieve aspecten mogen 

nog wel wat meer aandacht krij-

gen. Als de rivieren weinig 

water aanvoeren, is de 

kwaliteit daarvan lager omdat vervui-

ling minder verdund is. Het gevolg is 

dat er meer en langere innamestops 

voor drinkwater nodig zullen zijn. Dat 

zou betekenen dat wij vaker onze stra-

tegische voorraden moeten aanspreken. 

Maar die zijn bedoeld voor onvoorziene 

calamiteiten, niet voor regelmatig te-

rugkerende problemen die je eigenlijk 

gewoon kunt voorspellen. En ook op een 

andere manier kunt aanpakken.’

optimaal en flexibel IJsselmeerpeil 
Dekker: ‘Een oplossing voor langere in-

namestops is een peilverhoging op het 

IJsselmeer, zodat de voorraadfunctie 

verder wordt versterkt. Wij juichen 

ook een verzwaarde, overslagbesten-

dige Afsluitdijk toe, omdat een goede 

zoet/zout-scheiding belangrijk is. Mede 

door afweging van de vele belangen is 

een grote peilverandering van tafel. 

Inmiddels wordt gesproken over opti-

maliseren en flexibiliseren van het peil 

en dat sluit aan bij onze wensen.’

Visionaire oplossing
‘Deze discussie onderstreept nog eens 

het belang van de enorme bel zoet 

water die Lely hier met een vooruit-

ziende blik in het verleden heeft 

gecreëerd. Ik hoop dat wij nu 

met eenzelfde heldere visie 

de veiligheid en de zoetwa-

tervoorziening voor de toe-

komst kunnen veiligstellen. 

In dat licht is het goed dat het 

Deltaprogramma het belang van 

het IJsselmeer als het grootste 

multifunctionele zoetwaterbek-

ken en het specifieke belang voor 

de drinkwatervoorziening 

daarbij nu onderkent.’  ■
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Nadruk op implementatie en integratie van bestaande regels

Blauwdruk wijst de weg  
naar schoner water 
Op 15 november jl. presenteerde de Europese Commissie de Blauwdruk voor het behoud van de  
Europese wateren. Deze tussentijdse evaluatie van het waterbeleid is, aldus Gustaaf Borchardt van het 
Directoraat-Generaal Milieu, bedoeld als ‘wake up call’. De Commissie dringt aan op betere implementatie 
en integratie van de bestaande regelgeving, iets waar de drinkwatersector al jaren voor pleit.

De Blauwdruk (of: Blueprint) 

is een strategie om ervoor te 

zorgen dat er genoeg water van 

goede kwaliteit beschikbaar is om te 

voldoen aan de behoeften van de mens, 

de economie en het milieu. Volgens 

Gustaaf Borchardt, directeur Water, 

Marien milieu en Chemische stoffen 

van het Directoraat-Generaal Milieu, 

heeft de Blueprint vooral de functie om 

alle lidstaten weer bij de les te krijgen 

voor wat betreft de afgesproken doe-

len uit de Kaderrichtlijn Water: ‘De 

strategie is tot stand gekomen via een 

open en participatief proces waarbij 

de lid staten, de waterindustrie, de we-

tenschappelijke wereld, het Europees 

Parle ment, niet-gouvernementele or-

ganisaties, burgers en bedrijven zijn 

betrokken. De tijdshorizon van de 

Blauwdruk hangt nauw samen met de 

EU 2020-strategie en vooral met het 

stappenplan voor efficiënt hulpbron-

nengebruik uit 2011, waarvan deze 

Blauwdruk de watermijlpaal is. De ana-

lyse die aan de Blauwdruk ten grondslag 

ligt, bestrijkt de langere periode tot 

2050 en wordt naar verwachting de spil 

van het EU-waterbeleid op lange ter-

mijn. De Commissie waardeert de input 

uit de watersector bij dit traject enorm 

en stelt om die reden ook rechtstreekse 

contacten zeer op prijs. Ik nodig de sta-

keholders bij dezen uit hun ideeën en 

plannen met ons te blijven delen.’

Nadruk op implementatie
De nadruk van de voorstellen in de 

Blueprint ligt op een betere implemen-

tatie van de bestaande regels en méér 

integratie met ander Europees beleid. 

Ook besteedt het rapport aandacht aan 

vernieuwingen, zoals de ontwikkeling 

van EU-normen voor het hergebruik van 

water (re-use), waterrekeningen (water  

accounting) en streefcijfers inzake 

waterefficiëntie vast te stellen op het 

niveau van het stroomgebied. Tot slot 

richt de Blueprint zich op het European 

Innovation Partnership Water om nieu-

we en innovatieve ontwikkelingen van 

de grond te krijgen.

Nationale invulling
De Blueprint reikt de lidstaten instru-

menten aan, waarmee zij het water-

beheer op nationaal, regionaal en 

stroomgebiedniveau kunnen verbete-

ren. Ook de achterliggende KRW bevat 

wel concrete doelen, maar laat de lidsta-

ten vrij in de keuze van de middelen om 

de doelen te bereiken. Borchardt: ‘De 

KRW is geen eenvoudige regeling. Het 

is dan ook niet vreemd dat landen wat 
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meer tijd nodig hebben om zaken goed 

te regelen. Je hebt het over complexe 

vraagstukken, zoals: ‘Hoe richten we 

stroomgebieden in, hoe verdelen we 

het water, hoeveel water heb je nodig 

voor een goed ecologisch evenwicht?’ 

Gelukkig is er ondertussen veel onder-

zoek gedaan dat de lidstaten handvatten 

biedt. Eén ding is duidelijk: er zijn grote 

verschillen tussen de stroomgebieden en 

er is dus niet één remedie voor alle pro-

blemen in alle gebieden. Tegelijkertijd 

zeggen we dus duidelijk: ‘Zorg voor cor-

recte implementatie van de geldende 

regels.’ De Commissie zal nu bilaterale 

contacten hebben met de lidstaten voor 

de opvolging van aanbevelingen. Indien 

nodig, kan daarna worden gebruikge-

maakt van infractieprocedures bij het 

Europese Hof voor die lidstaten die de 

huidige regels weigeren toe te passen.’

een strategie voor actie
Milieucommissaris Janez Potocnik ver-

woordt het als volgt: ‘De Blauwdruk laat 

zien dat we goed weten met welke pro-

blemen we te maken hebben en dat we 

over een stevig programma beschikken 

om ze aan te pakken. Het is tijd om actie 

te ondernemen om alle vruchten van 

onze wetgeving te kunnen plukken en 

mogelijkheden te creëren voor innova-

tieve oplossingen in het waterbeleid en 

de watersector.’

Borchardt: ‘De lidstaten zijn een eind op 

weg met de uitvoering van de KRW, maar 

er mag wel wat meer gas op de plank. Zo 

zijn nog steeds niet alle 174 stroomge-

biedbeheerplannen ingeleverd, terwijl 

die al in 2009 klaar hadden moeten zijn. 

Ook op het gebied van de ecologische sta-

tus van het water is nog veel te doen: in 

2015 zal waarschijnlijk slechts de helft 

van de wateren het predicaat ‘goede 

kwaliteit’ krijgen. De Commissie heeft 

vastgesteld dat de bestaande regelgeving 

voldoende moet zijn om de gewenste 

doelen te behalen. De Blauwdruk roept 

de lidstaten dan ook op de bestaande 

regelgeving sneller te implementeren en 

komt niet zozeer met nieuwe regels. Van 

belang hierbij is ook dat er voldoende 

budgettaire basis wordt gegeven aan het 

KRW-beleid. Dat is een oproep die zeker 

ook voor Nederland van belang is.’ 

ecologische kwaliteit
De Commissie heeft enkele landen, die 

nog geen stroomgebiedbeheerplan heb-

ben ingediend, voor het Hof van Justitie 

in Luxemburg gedaagd. Nederland heeft 

zijn plannen op tijd ingeleverd, maar 

behoort wat betreft de ecologische 

kwaliteit tot de absolute hekkensluiters. 

Slechts een enkel procent van de op-

pervlaktewateren heeft de ecologische 

status ‘goed’, toch een belangrijk doel 

van de KRW. Veel van de oppervlak-

tewateren in Nederland zijn zo klein, 

dat ze niet werden aangeduid als KRW-

wateren. Klopt het dat de mogelijkheid be-

staat dat de EU aangeeft dat we deze ‘overige 

wateren’ als KRW-wateren moeten gaan be-

schouwen en dus alle kleine sloten en plassen 

extra moeten monitoren? Borchardt: ‘Dit 

wordt nog uitgezocht, maar het lijkt 

erop dat veel van de kleine Nederlandse 

wateren inderdaad niet moeten worden 

aangeduid als KRW-wateren en dat deze 

wateren dus niet moeten worden gemo-

nitord volgens de KRW.’ 

De Nederlandse stroomgebiedbeheer-

plannen maken ook uitgebreid gebruik 

van uitzonderingen. ‘De KRW geeft de 

mogelijkheid tot uitzonderingen voor 

het behalen van de milieudoelstellin-

gen’, aldus Borchardt. ‘Hiervoor moet 

echter voldaan worden aan specifieke 

criteria die voldoende en transparant 

onderbouwd moeten worden in de 

stroomgebiedbeheerplannen.’

Integratie met andere beleidsterreinen
De Blueprint benadrukt dat waterbe-

houd niet alleen om milieubescher-

ming, gezondheid en welzijn draait. 

Het draait ook om economische groei 

en welvaart. Borchardt: ‘Integratie van 

het waterbeleid in bijvoorbeeld het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

(GLB) en het industriebeleid is een kwes-

tie van governance. Het waterbeleid 

blijkt in de lidstaten nog te veel alleen 

vanuit de optiek van de landbouw en 

de industrie te worden bepaald. De 

Commissie wil daar verandering in 

brengen en geeft water daarom bij de 

herziening van het GLB meer aandacht. 

Ook in de cohesie- en structuurfondsen 

zullen bepaalde uitgaven worden ver-

bonden aan watervoorziening. Hierover 

moet nog wel worden onderhandeld met 

het parlement en de lidstaten.’

Landbouwbeleid
De Blueprint geeft aan dat landbouw een 

grote verbruiker en vervuiler is van wa-

ter. De Commissie wil dit in het nieuwe 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

aanpakken via cross compliance en het 

stimuleren van groen-blauwe diensten. 

Maar nu het Meerjarig Financieel Kader 

van de EU (2014-2020) waarschijnlijk 

lager zal uitvallen, bestaat de kans dat 

er van die vergroeningsmaatregelen 

voor de landbouw weinig terecht gaat 

komen. Toch komt de Commissie in 

haar Blueprint niet met een ‘Plan B’. 

‘Nee, dat klopt’, aldus Borchardt. ‘Wij 

gaan ervan uit dat de lidstaten beseffen 

dat korte termijnbesparingen leiden tot 

veel hogere kosten op lange termijn. De 

Commissie handhaaft daarom de aanpak 

via het GLB en verwacht dat dit voldoen-

de zal zijn om de KRW-doelen te halen.’
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Wat opvalt, is dat drinkwater in de Blauwdruk 

nauwelijks aandacht krijgt, terwijl het eerder 

in de KRW wel specifiek werd genoemd: is 

dat toeval? Borchardt: ‘Drinkwater heeft 

als beleidsonderwerp een eigen ritme. 

Uit een eerdere evaluatie van de Drink-

waterrichtlijn bleek al dat die goed is 

geïmplementeerd, behalve wellicht in 

de kleinere agglomeraties in de nieuwe 

lidstaten. De Commissie heeft er bewust 

voor gekozen drinkwater nu niet speci-

fiek te belichten, om vermenging van de 

onderwerpen te voorkomen.’

Prioritaire stoffen
De Commissie wil een vijftiental che-

mische stoffen toevoegen aan de lijst 

van ‘prioritaire stoffen’. Het Europees 

Parlement wil echter de bepaling van 

milieukwaliteitsnormen voor drie van 

deze stoffen uitstellen. Als deze stof-

fen niet opgenomen zijn in de lijst of 

als er geen milieukwaliteitsnormen 

zijn voor deze stoffen, zouden er later 

mogelijk grotere zuiveringsinspan-

ningen voor deze stoffen nodig zijn. 

Gaat dit dan niet in tegen dit principe 

van ‘eenvoudige zuivering’ waar de KRW 

van spreekt?: Borchardt: ‘Nou en of, en 

daarom houdt de Commissie ook voet 

bij stuk bij de onderhandeling met de 

lidstaten op dit punt. Wij vinden dat 

deze stoffen schadelijk kunnen zijn in 

het milieu. En als het in de komende 

onderhandelingsronde niet lukt de 

lidstaten hiervan te overtuigen, zal de 

Commissie dit punt de volgende keer 

opnieuw agenderen.’

eIP water
De Blueprint wordt ondersteund door 

het Innovatiepartnerschap Water (EIP 

Water) dat in mei 2012 is opgezet. Het 

EIP Water probeert de ontwikkeling van 

innovatieve oplossingen te faciliteren 

voor de vele water-uitdagingen die op 

ons afkomen. Dit zal het behalen van 

milieudoelstellingen ondersteunen én 

marktkansen realiseren. Als de stuur-

groep – waarvan ook Vewin-voorzitter 

Cees Veerman deel uitmaakt – binnen-

kort het Strategic Implementation Plan 

goedkeurt, kan men in 2013 van start 

gaan. Het EIP Water heeft geen eigen 

budget, maar wordt waar mogelijk 

gekoppeld aan de bestaande Europese 

financieringsprogramma’s. ‘Zo wordt er 

via het 7e Kaderprogramma een enve-

loppe van zo’n 40 miljoen euro aan het 

EIP verbonden’, aldus Borchardt. ‘Maar 

de taskforce heeft zich – samen met alle 

stakeholders – ook uitdrukkelijk gebo-

gen over nieuwe manieren van finan-

ciering, dus niet alleen publiek-privaat, 

maar ook geheel privaat. Bovendien 

heeft men gekeken naar de beste manier 

om dit EIP Water te verbinden met be-

staande programma’s – zoals het nieuwe 

onderzoeks- en innovatieprogramma 

Horizon 2020 en de Cohesieplannen – en 

hoe de Europese Investeringsbank erbij 

kan worden betrokken. De Europese 

watersector is goed ontwikkeld en 

heeft een enorme exportpotentie. Het 

EIP Water biedt kansen om deze po-

tenties via concrete acties om te zetten 

in resultaten. Het zou goed zijn als de 

Nederlandse drinkwatersector en de 

Nederlandse Topsector Water actief aan 

het EIP Water deelnemen, om elkaars 

inspanningen te versterken’.

Programma 2013
Wat staat er wat u betreft verder op het 

werkprogramma voor 2013 van de Europese 

Commissie dat van belang is voor de 

Nederlandse watersector? 

Borchardt: ‘Belangrijkste agendapun-

ten voor de watersector zijn, denk ik, 

de al genoemde aanstaande normen 

voor hergebruik van water en het pro-

gramma Ecodesign. Zoals gezegd wil de 

Commissie zo weinig mogelijk nieuwe 

regels opstellen. Wel is het plan om te 

komen tot een niet verplichte Europese 

normering, dus een standaardisering 

op het gebied van het hergebruik van 

water. De verwachting is dat dit posi-

tieve gevolgen heeft voor het milieu 

én de efficiency van watergebruik ver-

hoogt. Ook het werkprogramma van 

Ecodesign bevat besparingsmaatregelen 

op het gebied van water. Het doel van 

dit programma is het ontwikkelen van 

productinnovaties die leiden tot minder 

en efficiënter gebruik van grondstoffen, 

water en energie.’  ■
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Drinkwater verdient een prominentere plek in het europese waterbeleid

Blueprint 2012: inzet Vewin
In het kader van het Europees Jaar van het Water is in 2012 een aantal initiatieven ontplooid, 
waaronder de onlangs gepubliceerde ‘Blueprint van het Europese waterbeleid’. Vewin is het eens  
met de algemene conclusies van de Commissie, maar benadrukt dat drinkwater een prominentere 
plek verdient in het Europese waterbeleid.

De Blueprint is een evaluatie van 

de vooruitgang die de afgelopen 

jaren is bereikt én een aanspo-

ring om de doelstellingen binnen de 

gestelde termijnen – voor de KRW is dat 

vóór 2015 – te halen. 

Snellere implementatie
Een onderdeel van de Blueprint is de 

‘fitness test’ voor de watersector, om de 

effectiviteit van de beleidsmaatregelen 

op onder andere het milieubeleid te 

beoordelen. Er is gekeken naar de uit-

voerbaarheid van de waterwetgeving 

op technisch en administratief vlak. De 

conclusie van de Commissie is ondub-

belzinnig: de bestaande wetgeving is 

voldoende om de gewenste doelen te be-

reiken. Er zijn geen nieuwe regels nodig, 

maar de lidstaten moeten de bestaande 

wetgeving beter en sneller implemente-

ren. Ook Vewin was geen voorstander 

van nieuwe wetgeving en pleitte eerder 

voor meer toezicht op de voortgang en 

de implementatie van de KRW en voor 

strikte handhaving van de regels. Vewin 

mist evenwel aandacht voor drink water 

in deze Blueprint.

meer samenhang
De Commissie wil meer coördinatie met 

bijvoorbeeld energie- of landbouwwet-

geving, een punt dat Vewin toejuicht. 

Zo pleit Vewin om de KRW te koppe-

len aan rechtstreekse inkomenssteun 

in het nieuwe Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid. Vewin onderschrijft 

ook de omvorming naar doelgerichte 

betalingen aan boeren voor maatschap-

pelijke prestaties. De drinkwatersector 

vindt het belangrijk dat Pijler I maatre-

gelen bevat ten gunste van de waterkwa-

liteit en -kwantiteit. Samen met blauwe 

diensten in Pijler II levert dit een impuls 

aan de verduurzaming van de agrarische 

sector en een verbetering van de kwali-

teit van oppervlakte- en grondwater.

Zwakke punten Nederland
De Europese Commissie heeft in het ka-

der van de Blueprint een evalua tie opge-

steld van de manier waarop Nederland 

de KRW tot nu toe heeft geïmplemen-

teerd. De Commissie acht de stroomge-

biedbeheerplannen goed vergelijkbaar, 

maar het grote aantal uitzonderingen 

van wateren en de  chemische water-

kwaliteit verdienen verbetering. De 

verdeling van de informatie over nati-

onale, regionale en lokale plannen leidt 

volgens de Commissie tot een complexe 

matrix van bevoegdheidsverdeling 

over verschillende autoriteiten. Men 

voorziet dat de verschillende institu-

tionele  niveaus van tenuitvoerlegging 

regionale differentiatie kunnen veroor-

zaken.

De stroomgebiedbeheerplannen lijken 

volgens de Commissie niet alle rele vante 

informatie te bevatten. De maatrege-

lenprogramma’s van de stroomgebied-

beheerplannen zijn niet gedetailleerd 

genoeg om te kunnen zien of is gezorgd 

voor de nodige financiële ondersteu-

ning. Verder vindt de Commissie dat 

niet veel informatie is opgenomen over 

maatregelen voor aanpassing aan kli-

maatverandering, hoewel dit een zeer 

relevant onderwerp is voor Nederland. 

Op het gebied van vervuiling door land-

bouw wordt Nederland gevraagd met 

een duidelijkere strategie en maatrege-

len te komen om dit probleem aan te 

pakken.

De Commissie zal in 2013 nauw contact 

onderhouden met Nederland over de 

implementatie van de KRW en de opvol-

ging van de aanbevelingen.  ■
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ondertussen in Brussel

‘Recycling van grondstoffen  
essentieel voor EU-landen’
In elke editie van Waterspiegel stellen wij een lid van het Europees Parlement enkele vragen over een 
actueel onderwerp. Dit keer: Gerben-Jan Gerbrandy, D66.

Gerben-Jan Gerbrandy (Den 

Haag, 1967) is vicevoorzitter 

van de parlementaire com-

missie Milieubeheer, Volksgezondheid 

en Voedselveiligheid, lid van de 

Budgetcontrole commissie en plaats-

vervanger in de Budgetcommissie. Voor 

de Milieucommissie was Gerbrandy 

de rapporteur over de Europese 

Biodiversiteitsstrategie en over efficiënt 

gebruik van hulpbronnen in Europa 

(Resource Efficiency). 

De onlangs gepresenteerde Blueprint is 

eigenlijk het waterhoofdstuk van deze re-

source efficiency-strategie. In hoeverre zal 

het Europees Parlement zich actief gaan bezig-

houden met de uitkomsten van de Blueprint?

Gerbrandy: ‘Het Europees Parlement 

heeft in juli van dit jaar een resolutie 

aangenomen over de aanpak van de 

Europese uitdagingen op het gebied 

van water. Hierin hebben we het be-

lang benadrukt van waterefficiëntie, 

beter beheer van afvalwater en trans-

parantere prijzenstelsels. Om een goede 

watertoestand te bereiken, moet er 

nog veel gebeuren. De implementatie 

van de Kaderrichtlijn Water laat erg 

te wensen over. Volgens het Europees 

Milieuagentschap wordt in 2015 een 

goede ecologische toestand bereikt in 

slechts 53% van het oppervlaktewater 

in de EU. Het is nu aan de lidstaten om 

ervoor te zorgen dat de Europese water-

wetgeving ook goed wordt nageleefd. 

Overigens speelt dit probleem bij de im-

plementatie van alle Europese milieu-

wetgeving, vooral door de remmende 

invloed van de landbouwsector.’ 

hergebruik nutriënten
Nederland is zeer actief op het gebied 

van het hergebruik van nutriënten. 

Fosfaatterugwinning is hier een zeer 

belangrijk onderdeel van. De Europese 

Commissie heeft aangegeven begin 

volgend jaar te komen met een groen-

boek over fosfaat. Tegelijkertijd zal in 

maart 2013 een grote EU-conferentie 

worden georganiseerd over fosfaat 

en de problematiek. Feit is dat we als 

Europa afstevenen op een groot fosfaat-

tekort, wat een enorm probleem is voor 

de landbouw. Hoewel er veel goede 

initiatieven zijn op dit gebied, lopen 

we in Nederland tegen een aantal knel-

punten aan. Wat kan Europa hierin be-

tekenen? Daarbij heeft u recentelijk in 

een schriftelijke vraag aan de Europese 

Commissie de concurrentiepositie van 

bedrijven zoals Thermphos aan de 

orde gesteld ten opzichte van niet-EU- 

landen. Voorziet u dat dit een probleem zal 

zijn voor onze concurrentiepositie nu en in 

de toekomst? Gerbrandy: ‘Onlangs heb ik 
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–  K o r t  n i e u w s  –  K o r t  n i e u w s  – 

inderdaad de Commissie gevraagd in te 

grijpen, omdat Thermphos aanmerkelij-

ke schade leed door dumping van witte 

fosfor uit Kazachstan, dat tegen spotprij-

zen op de markt komt. De Commissie 

kwam met een zeer onbevredigend ant-

woord, waarin ze aangaf tot maart 2013 

de tijd te hebben om maatregelen te 

nemen. Dat de Commissie procedureel 

tot 16 maart 2013 de tijd heeft, wil niet 

zeggen dat ze zo lang moet wachten met 

een besluit.’

eigen fosfaatindustrie belangrijk
‘Ik heb direct nieuwe schriftelijke vra-

gen ingediend, maar voor Thermphos 

is het nu waarschijnlijk te laat. 

Thermphos is de enige producent van 

fosfor in de EU en een koploper op de 

weg naar een groene economie. Het 

bedrijf vervult een strategische rol 

in de Europese voedselproductie. Het 

is van groot belang binnen de EU een 

producent van fosfor te hebben: we wil-

len niet volledig afhankelijk zijn van 

landen buiten de EU. Thermphos biedt 

daarnaast veel werkgelegenheid in de 

provincie Zeeland. Ik heb nog goede 

hoop op een overname en daarmee een 

doorstart van het bedrijf.’

‘Ik ben tegen protectionisme, maar we 

moeten wel vechten tegen oneerlijke 

concurrentie. Daar zal ik op blijven 

aandringen bij de Europese Commissie. 

Ook heb ik de Commissie gevraagd om 

duidelijkheid over een eventuele Duitse 

interventie in de zaak. Duitsland heeft 

een bilaterale overeenkomst met 

Kazachstan gesloten over de levering 

van veel verschillende grondstoffen. 

Op deze manier laat Europa zich wel 

heel gemakkelijk uiteen spelen; een 

situatie die je ook ziet bij Rusland, dat 

met gasleveringen een spel van ‘verdeel 

en heers’ speelt. De EU moet gezamen-

lijk afspraken met Kazachstan maken 

en geen bilaterale overeenkomsten 

toestaan.’

europese reststoffenunie?
Een aantal drinkwaterbedrijven heeft, 

in het kader van beter omgaan met rest-

stoffen, de Reststoffenunie opgericht. 

Zijn dit soort initiatieven ook op Europese 

schaal uit te rollen?

Gerbrandy: ‘Het uitrollen van duurza-

me initiatieven zoals de Reststoffenunie 

op Europese schaal is van groot belang. 

Europa heeft nu de kans om kampioen 

grondstofefficiëntie te worden. In opko-

mende markten wordt al hard gewerkt 

aan minder gebruik van grondstof-

fen: er is een wereldwijde groene race 

gaande. Daarin moet Europa voorop-

lopen. Efficiënt gebruik van grondstof-

fen en het zoeken naar alternatieve 

materialen zijn bittere noodzaak, ook 

uit geopolitiek oogpunt. De strijd om 

essentiële grondstoffen is mondiaal al 

lang losgebarsten. Ik vind dat Europa 

hiervoor nog te weinig oog heeft, ter-

wijl het hier echt om een gemeenschap-

pelijk belang gaat.’

Vrij verkeer van afval
‘Een van mijn voorstellen om dit pro-

ces te versnellen, is het creëren van 

een soort Schengenverdrag voor afval. 

Niet alleen personen, maar ook afval-

stoffen moeten vrij de grenzen tussen 

EU-landen kunnen passeren, zodat het 

kan worden hergebruikt. Vuilnis is 

een rijke bron van grondstoffen. In een 

ton mobiele telefoons zit 50 keer meer 

goud dan in een ton gouderts. Nu nog 

lopen bedrijven tegen lokale regels aan, 

waardoor afval moeilijk verplaatsbaar is 

en een centraal recyclepunt in Europa 

ondenkbaar is. Dit vind ik dood- en 

doodzonde.’  ■

‘1 ton mobiele telefoons bevat 50 keer 

meer gouD Dan 1 ton gouDerts’

Biologische zuivering voor  
Drents drinkwater

Op 2 november 2012 heeft Waterleidingmaatschappij Drenthe 

(WMD) een nieuw drinkwaterproductiestation bij Dalen in 

gebruik genomen. Het milieuvriendelijke nieuwe station levert 

jaarlijks 1.000.000 m3 zachter water aan de inwoners van de stad 

Coevorden.

Speciaal ontwerp
De voorfiltratie is ontworpen voor biologisch-adsorptieve 

ontijzering. Dit maakt het onder andere mogelijk om met hoge 

filtratiesnelheden te werken en dus met een compacte installatie. 

Ook blijft het energieverbruik laag en is slechts weinig spoelwater 

nodig. Biologisch-adsorptieve ontijzering is niet uniek, maar 

station Dalen is het eerste productiestation in Nederland dat hier 

speciaal voor is ontworpen. 
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Piet Jonker (Dunea), Marcel Vissers (Noordwijkerhout) en Hans Schouffoer (Rijnland). 

Gemeente Noordwijkerhout besteedt rioolbeheer al jaren uit

‘Probeer het:  
het bevalt ons uitstekend!’
Al ruim 10 jaar geleden heeft de gemeente Noordwijkerhout besloten het rioolbeheer uit te besteden. 
Drinkwaterbedrijf Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland voeren sindsdien gezamenlijk 
het beheer en onderhoud uit, maar doen ook asset management en speciale projecten, naar volle 
tevredenheid van de opdrachtgever. Maar er gebeurt nog veel meer in Rijnland.

Net als in andere regio’s wordt ook 

in het werkgebied van het hoog-

heemraadschap van Rijnland al 

langer samengewerkt in de water keten. 

Hier bestaat sinds 2001 een water-

ketensamenwerking, waarin Dunea en 

Rijnland het rioolbeheer uitvoeren voor 

de gemeente Noordwijkerhout. Marcel 

Vissers, wethouder in Noordwijkerhout 

voor Openbare werken en Milieu, Hans 

Schouffoer, hoogheemraad van Rijnland 

met waterketensamenwerking in de 

portefeuille, en Piet Jonker, algemeen 

directeur van Dunea, geven hun visie op 

de kritische succesfactoren voor keten-

samenwerking.

Schouffoer: ‘Wij zien heel veel moge-

lijkheden in de koppeling van riool- en 

afvalwaterzuiveringsinstallaties. Ook 

het sluiten van de waterkringloop biedt 

aanknopingspunten. In ons werkgebied 

vindt geen waterwinning plaats, maar 

waterbesparing en hergebruik van  

effluent behoren tot de mogelijkheden. 

En gezien de aard en omvang van de 

ketenpartners zijn er natuurlijk in de 

techniek en de uitvoering verschillende 

manieren om nauwer samen te werken.’ 

Volop kansen
‘Voor ons geldt eigenlijk hetzelfde’, aldus 

Vissers: ‘Er zitten voor gemeenten in het 

algemeen op twee manieren kansen in 

ketensamenwerking. Ten eerste kun je 

kijken naar afstemming met collega-

gemeenten, om te voorkomen dat je 

allemaal apart het wiel gaat uitvinden. 

En ten tweede zijn er uiteraard syner-

gievoordelen te behalen door met je 

ketenpartners te kijken naar mogelijk-

heden. De nieuwe Waterwet schept wat 

dat betreft echt een nieuwe situatie, 

waarin gemeenten en waterschap als 

gelijkwaardige partners samen kunnen 

optrekken bij waterbeheer. Als je dat 

aanvult met de uitgebreide kennis en 

ervaring die de drinkwaterbedrijven 

hebben op het gebied van meet- en re-
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geltechniek en asset management, heb 

je volgens mij een ijzersterke formule.’ 

Belang van de gemeenschap
‘Dat klopt’, beaamt Jonker. ‘De drink-

waterbedrijven komen voort uit ge-

meentelijke organisaties. Wij werken 

nog steeds in het belang van de gemeen-

schap, in dezelfde straten als waar de 

riolen liggen en in hetzelfde gebied als 

waar de afvalwaterzuiveringen staan. 

De afsplitsing van de drinkwaterbe-

drijven heeft eigenlijk twee voordelen 

gebracht: schaalvergroting en integratie 

tussen de productie en distributie van 

drinkwater. Als dat succesvol blijkt, 

komt al snel de gedachte op: kunnen we 

dat kunstje niet ook elders toepassen? 

Wij zijn een jaar of tien geleden gaan 

rondkijken naar mogelijkheden om 

onze kennis en ervaring in te zetten op 

andere terreinen. De afvalwaterketen 

lijkt voldoende op onze processen om 

het daar te proberen en gelukkig wilden 

de gemeente Noordwijkerhout en het 

hoogheemraadschap dat experiment 

wel met ons aan. Inmiddels hebben wij 

als praktijkpartners alle drie het idee dat 

we iets goeds in handen hebben. Het ex-

periment zou nu verder moeten worden 

uitgerold om schaalvoordelen te kunnen 

behalen. Helaas zien we veel aarzeling 

bij de gemeenten om aan te haken.’

Samenwerking bevalt prima
Vissers: ‘Die aarzeling was in de oude 

situatie wel te verklaren, vanwege de 

controlerende rol die men van het hoog-

heemraadschap kende. Veel gemeenten 

hadden nogal wat koudwatervrees 

om samen te werken met organisaties 

zoals waterschappen en drinkwaterbe-

drijven, vaak ingegeven door de angst 

zeggenschap te verliezen. Nu de nieuwe 

Waterwet het speelveld gelijkmatiger 

heeft gemaakt, zijn er eigenlijk geen 

beletselen voor nauwere samenwerking. 

Ik kan alleen maar zeggen: ‘Probeer het; 

het uitbesteden van het rioolbeheer be-

valt óns uitstekend!’ Als kleine gemeen-

te profiteren wij van de kennis en kunde 

van twee grote, professionele partners. 

Wij hebben vooruitgang geboekt op alle 

drie de K’s: kwaliteit, kwetsbaarheid én 

kosten. Wij hebben nog steeds de zeg-

genschap, maar niet meer de zorgen.’ 

Schouffoer: ‘Dit is gevoelige materie, 

waar je niet met zevenmijlslaarzen door-

heen moet banjeren. Het gaat erom de 

belangen van alle partners te doorgron-

den en proberen verbindingen te maken. 

Als iedereen ermee opschiet, krijg je 

de neuzen sneller dezelfde kant op dan 

wanneer een deel van de partners het 

idee heeft dat ze het onderspit delven.’

Zuiveringsclusters als basis
In het werkgebied van Rijnland bevin-

den zich 34 gemeenten. De ketensa-

menwerking is opgepakt op basis van 

vijf clusters rondom de afvalwaterzui-

veringsinstallaties van het hoogheem-

raadschap.

Vissers: ‘Het heeft even tijd gekost, 

maar nu zit er echt beweging in. In ons 

cluster, Bollenstreek, hebben we geke-

ken naar verschillende mogelijkheden 

voor samenwerking in de waterketen. 

Afgelopen juni hebben we onze hand-

tekeningen gezet onder zes concrete 

voorstellen, zoals een gemeenschap-

pelijke storingsdienst of gezamen-

lijk onderhoud van IBA’s. Voor zover 

projecten hetzelfde zijn als in andere 

clusters, wisselen we informatie uit, 

zodat we gebruik kunnen maken van 

elkaars ervaringen. En heel concreet: 

onlangs is een gezamenlijk bestek op-

gesteld voor rioolreiniging en -inspec-

tie, dat in 2013 wordt aanbesteed.’

Schouffoer: ‘De clusteraanpak versnelt 

het proces ook: als één cluster iets heeft 

uitgedacht, kan het daarna snel worden 

geïmplementeerd in de andere cluster. 

Je ziet nu duidelijk in de praktijk dat 

de focus verschuift: van organisatie en 

vorm, naar het K3-model. De doelen 

zijn duidelijk: de manier waarop je het 

organiseert is alleen nog het middel. En 

ik merk nu in andere zuiveringsclusters 

dat men ook oprecht benieuwd raakt 

naar hoe we het in Noordwijkerhout 

hebben opgetuigd.’

Vissers: ‘Daarbij is belangrijk dat er geen 

vierde ‘K’ aan het model wordt toege-

voegd: geen keurslijf. Iedereen moet de 
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vrijheid hebben zelf te beslissen. Maar 

tegelijkertijd moet je beseffen dat je als 

kleine gemeente gebruik kunt maken 

van de kracht en kennis van twee grote 

overheidsgerelateerde bedrijven.’

Jonker: ‘Wij staan wat dit betreft nog 

een beetje in de wachtstand. Dunea’s 

kracht ligt in de bedrijfsmatige beheer-

sing van processen: zorgen dat kwaliteit 

geborgd is, dat de kosten onder controle 

zijn. Dat betekent dat wij pas aan de slag 

kunnen als helder is wat de opgave is. 

Wij moeten dus even afwachten tot de 

gemeenten en de waterschappen de ge-

wenste doelen hebben vastgesteld.’

Geen risico met volksgezondheid
Hij vervolgt: ‘Voor drinkwater bestaan 

strenge en duidelijke normen: het gaat 

immers om volksgezondheid en daar wil 

je geen risico’s mee nemen. Normen geven 

zekerheid en bieden mogelijkheden om te 

toetsen en te vergelijken. Voor afvalwater 

golden van oudsher wat lossere normen, 

maar dat is aan het veranderen. Zaken 

als overstorten worden steeds meer als 

ongewenst gezien. Ook worden de doel-

matigheidseisen steeds hoger. Daardoor 

komt er meer druk op gemeenten om hun 

zaakjes goed te regelen. En dan kan onze 

kennis goed van pas komen.’

Schouffoer: ‘En om het kringetje rond 

te maken: je ziet dat ook de waterschap-

pen steeds meer leren van de drinkwa-

terbedrijven, bijvoorbeeld op het gebied 

van benchmarking en asset manage-

ment. Wij kijken nu met Dunea op alle 

niveaus, van strategie tot uitvoering, 

concreet naar synergiemogelijkheden.’

Het BAW benoemt innovatie als katalysator 

voor ketensamenwerking: wat is volgens u 

de rol van regionale partners op het gebied 

van innovatie? Jonker: ‘Innovatie doe 

je nationaal, maar ook regionaal en 

lokaal. Dunea heeft bijvoorbeeld een 

onderzoeksprogramma lopen om nog 

beter te worden in asset management. 

Energiebesparing is ook een thema waar 

je lokaal naar kunt kijken. Het energie-

gebruik rondom de waterketen zit voor 

het grootste deel bij de consument, dus 

daar zul je ook de meeste resultaten 

kunnen behalen.’

Schouffoer: ‘Eigenlijk is innovatie een 

containerbegrip, een fenomeen dat je 

niet helemaal kunt sturen. Het hangt 

voor een groot deel af van de drive van 

mensen. Ik denk dat je in een samenwer-

king altijd moet kijken naar de speci-

fieke kansen voor efficiency verbetering 

door innovatie.’

Besparen door innovatie
Vissers: ‘En niet alle innovatie komt van 

boven: soms kan het heel basaal zijn. Bij 

het saneren van een overstort hebben 

wij bijvoorbeeld samen met het hoog-

heemraadschap een bergbezinkbassin 

kunnen ontwikkelen op basis van in-

novatieve lamellenfilters. Daardoor heb-

ben we flink kunnen besparen, zowel 

qua investering, als qua impact in het 

landschap. Als we niet met elkaar aan 

tafel hadden gezeten in het kader van 

ons waterketenbedrijf, was dat nooit 

gebeurd.’

Schouffoer: ‘Een goed gesprek over 

elkaars belangen is inderdaad de basis 

voor elke succesvolle samenwerking: 

praten, maar vooral luisteren. Ons 

bestuur heeft onderstreept dat alles 

bespreekbaar is, als het maar is gericht 

op een oplossing. Wij bepalen niet in 

ons eentje de richting, maar formuleren 

samen een doel en gaan dan aan de slag. 

Uiteindelijk willen we allemaal onze ta-

ken uitvoeren tegen de laagst mogelijke 

maatschappelijke kosten. En door daar 

met alle waterketenpartners integraal 

naar te kijken kun je gezamenlijk flinke 

stappen maken.’

Vissers: ‘En als je iedereen op basis van 

feiten en onderbouwde argumenten 

kunt overtuigen, heeft dat een veel 

krachtiger gevolg dan wanneer je ge-

bruik moet maken van een stok... Die 

kan wat ons betreft dan ook beter in de 

kast blijven.’  ■

In Waterkracht, een speciale uitgave 

van de Unie van Waterschappen, 

Vewin en de VNG die als bijlage is 

bijgevoegd bij deze Waterspiegel, leest 

u meer over de ervaringen van deze 

waterketenpartners op uitvoerend 

vlak.

WATERKRACHT
Samen bouwen aan de waterketen
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ondertekening convenant ‘Kabels en leidingen in waterkeringen’

Ruimte voor netwerken  
in veilige dijken
Veilige dijken met behoud van ruimte voor kabels en leidingen en een betere maatschappelijke  
afweging van kosten. Dat is het doel van het convenant ‘Kabels en leidingen in waterkeringen’ dat de 
waterschappen en het Platform Netbeheerders 11 december jl. ondertekenden. Belangrijk winstpunt: 
het maatschappelijk belang van ondergrondse infrastructuur wordt nu duidelijk erkend. 

Waterschappen zijn wettelijk 

verplicht de hun toever-

trouwde dijken periodiek te 

toetsen op veiligheid. Voldoet een dijk 

niet aan de eisen, dan moet hij worden 

versterkt. Maar door dijken lopen soms 

ook waterleidingen van drinkwater-

bedrijven of kabels van internetprovi-

ders. Zij hebben de maatschappelijke 

taak om leveringszekerheid te garande-

ren. In het verleden werden netbeheer-

ders bij het ophogen van een dijk pas 

zeer laat geïnformeerd over verplichte 

verleggingen van de leidingen. Gevolg: 

haastige en dus te dure oplossingen. 

maatschappelijk belang
Enige jaren geleden werden eigenaren 

van kabels en leidingen plotsklaps 

gesommeerd hun ondergrondse infra-

structuur uit dijken te verwijderen 

vanwege dijkverzwaringen. Omdat 

dit tot enorme kosten zou leiden bij 

de net beheerders, is het Platform 

Netbeheerders op initiatief van Vewin 

in overleg getreden met de Unie van 

Waterschappen. Dit heeft geleid tot 

meer wederzijds begrip en erkenning 

van het maatschappelijk belang van 

 kabels en leidingen.

heldere afspraken
De partijen hebben afgesproken om de 

taken helder te verdelen en meer aan-

dacht te schenken aan elkaars belangen. 

Dit gebeurt op twee momenten in het 

traject van dijkbeheer: bij de periodieke 

toetsing van de veiligheid van de kering 

en bij de uitvoering van werkzaam-

heden om die veiligheid te verbeteren. 

Afgesproken is dat netbeheerders ver-

antwoordelijk zijn voor de beoordeling 

of hun eigen infrastructuur veilig is. Zij 

leveren aan de dijkbeheerder informa-

tie over de toestand van de leidingen, 

eventuele risico’s door zettingen, enzo-

voort. De dijkbeheerder controleert aan 

de hand van een vast toetsingskader en 

 besluit indien nodig tot maatregelen.

ruimte voor kabels en leidingen
Als er in of bij een dijk werkzaamheden 

plaatsvinden om de veiligheid te garan-

deren, zoals dijkverzwaring, overleggen 

netbeheerders en dijkbeheerder voort-

aan vóóraf over de beste aanpak in de 

specifieke situatie. Daarbij worden de 

wederzijdse maatschappelijke belangen 

– veiligheid en leveringszekerheid – met 

elkaar in balans gebracht. Als het nood-

zakelijk is kabels en leidingen te verleg-

gen, zoeken partijen gezamenlijk naar 

alternatieve tracés, binnen of buiten de 

kering. De alternatieven moeten daarbij 

voldoen aan de veiligheid van de water-

keringen én aan de beschikbaarheid van 

tracés voor ligging van kabels en leidin-

gen. Hierbij worden, voordat besluitvor-

ming plaatsvindt, ook de kosten van net-

beheerders meegewogen. Het werk wordt 

vervolgens uitgevoerd tegen de laagst 

mogelijke maatschappelijke kosten. 

De afspraken zijn vastgelegd in het con-

venant ‘Kabels en leidingen in waterke-

ringen’, dat de Unie van Waterschappen 

en het Platform Netbeheerders afgelo-

pen 11 december hebben ondertekend. 

Daarnaast bevat het convenant afspra-

ken over informatie-uitwisseling tussen 

beide partners. ■
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Klimaatneutrale watercyclus: bron van energie en grondstoffen

‘Integraler kijken naar de waterketen’
Klimaatverandering, verstedelijking en vergrijzing zijn drie bekende en belangrijke ontwikkelingen 
die invloed hebben op onze drinkwatervoorziening in de toekomst. Maar er is meer: professor   
Luuk Rietveld van de TU Delft geeft zijn visie op actuele uitdagingen voor de drinkwatersector en  
de rol die de wetenschap daarbij kan spelen.

Bij zijn aantreden als hoogleraar 

Integratie en Innovatie in de 

Urbane Watercyclus aan de TU 

Delft, riep prof. dr. Luuk Rietveld op 

om te streven naar een klimaatneutrale 

watercyclus. Klimaatverandering, toe-

nemende verstedelijking en vergrijzing 

hebben als gevolg dat het water in dicht-

bevolkte (delta)gebieden verzilt, steeds 

meer vervuild raakt en schaarser wordt. 

De oplossing van deze problematiek 

ligt deels in een klimaatneutrale water-

cyclus, waarin goed wordt gekeken naar 

mogelijkheden om energie te besparen 

en te genereren uit de verschillende wa-

terstromen. Ook hergebruik van  water 

en de erin opgeloste grondstoffen is 

daarbij belangrijk. ‘We zullen dan wel 

af moeten van een paar tradities’, aldus 

Rietveld. ‘Waterketenpartners, consu-

menten en bedrijven zullen anders en 

integraler moeten gaan kijken naar de 

waterketen.’

Een voorbeeld is de manier waarop 

Dow in Terneuzen het water van de 

afval waterzuivering via membranen op-

werkt tot ketelvoedingswater. Dat bleek 

een duurzamere en goedkopere aanpak 

dan het gebruik van zout water uit de 

Westerschelde. ‘Inmiddels wil Dow nog 

verder gaan en geheel onafhankelijk 

zijn van de reguliere drinkwaterbron-

nen’, aldus Rietveld. ‘Dat is interessant 

voor de drinkwaterbedrijven, want als 

de industrie meer inzet op hergebruik, 

besparing en alternatieve bronnen, zijn 

oppervlakte- en grondwater ruimer be-

schikbaar voor de drinkwaterproductie.’

Kunt u andere voorbeelden geven van actu-

ele uitdagingen en ontwikkelingen op het 

gebied van drinkwatertechnologie? Rietveld: 

‘Het regeerakkoord noemt opnieuw 

duurzaamheid als belangrijk thema: in 

2050 moeten we bijvoorbeeld onafhan-

kelijk zijn van fossiele brandstoffen. 

Mogelijkheden genoeg, hoewel bij de 

drinkwaterproductie op zich niet veel 

energie wordt gebruikt. Maar door het 

besparen op chemicaliëngebruik en het 

zuiniger maken van membranen kun 

je de energie-footprint van drinkwater-

productie nog wel omlaag brengen. En 

als je ‘voorbij de meter’ gaat kijken, is 
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er veel meer winst te behalen: ruim 80% 

van het energieverbruik rondom de wa-

terketen vindt plaats bij de consument. 

Daar immers wordt het drinkwater 

verwarmd voor sanitaire doeleinden of 

voor het bereiden van eten.’

Selectieve adsorbentia
‘Waterkwaliteit blijft daarbij wel het be-

langrijkste onderwerp: we willen steeds 

kleinere concentraties van ongewenste 

stoffen kunnen detecteren in de bronnen 

voor drinkwater. Dat betekent dus dat er 

meer onderzoek nodig is om methoden 

te ontwikkelen om emerging substances 

in beeld te krijgen en uit het water te 

kunnen halen. Dat zou bijvoorbeeld via 

selectieve adsorbentia kunnen gebeuren, 

die meer gericht zijn op specifieke stof-

fen en die makkelijker te regenereren 

zijn, zodat je de daarvoor benodigde 

hoeveelheid energie kunt verminderen.’

Self healing materiaal
‘Een uitdaging op het gebied van water-

distributie is de infrastructuur die de 

komende tijd toe is aan vervanging. 

In één keer alles vervangen is duur. 

Daarom is het belangrijk in te zetten 

op adequaat asset management, maar 

ook is het interessant om te kijken naar 

alternatieven, bijvoorbeeld uit de bio-

technologische hoek. Zo kun je denken 

aan ‘self healing’ materiaal, waarbij 

micro-organismen van binnenuit zor-

gen voor het verstevigen van bestaande 

leidingen.’

human sensoring
‘Een ander terrein waar ik veel van ver-

wacht, is informatietechnologie. Door 

meer te weten van onze drinkwater-

systemen, kun je de drinkwaterpro-

ductie efficiënter maken. Dat betekent 

dus slim meten en monitoren, ook door 

burgers die iets signaleren: een lekkage 

of bruin water uit de kraan. Via sociale 

media kunnen zij zoiets melden bij het 

drinkwaterbedrijf. Dat wordt ‘human 

sensoring’ genoemd, ook een onderwerp 

waarnaar we hier onderzoek doen.’

Slim meten en dan monitoren
‘De kunst is om te kijken wat je vervol-

gens met al die ongelijkvormige data 

gaat doen om het systeem optimaal aan 

te sturen. Het verbaast me nog steeds 

hoe weinig sturingsinformatie van het 

gehele systeem beschikbaar is, afgezien 

van de hoeveelheid water die wordt ge-

produceerd. Een voorbeeld: het onthar-

dingsproces bij waterzuivering. Uit de 

mate van fluïdisatie en de korrelgrootte 

kun je aflezen dat een onthardingsbed 

moet worden afgetapt. Maar een ope-

rator krijgt daar geen melding op zijn 

scherm, want er is geen online kor-

relgrootte-meter. Daarom hebben wij 

een soft-sensor ontwikkeld – dat is een 

indirecte meting – die dat inzicht wel 

geeft. Daardoor kun je de zuivering be-

ter aansturen. Met dit soort informatie 

kan een drinkwaterbedrijf de zuivering 

én het distributienet beter beheren en 

bijvoorbeeld onderhoud beter plannen.’

‘Ook betekent meer kennis dat je bij-

voorbeeld minder chemicaliën nodig 

hebt of dat je het systeem optimaler 

kunt sturen. En als je minder marge 

hoeft in te bouwen, kun je een bestaand 

systeem zwaarder belasten, bijvoor-

beeld als je meer capaciteit nodig hebt. 

Uiteindelijk betekent dat: uitstel en/of 

vermindering van investeringen, bij een 

gelijkblijvende of toegenomen kwaliteit. 

Vergelijk het met een auto: door af en toe 

het oliepeil te checken, voorkom je dat 

je de olie te vroeg of te laat vervangt, én 

verleng je de levensduur van je motor.’

Welke onderzoeksprogramma’s lopen er 

momenteel op drinkwatergebied? Rietveld: 

‘Er zijn hier bij Gezondheids technieken 

momenteel zo’n 60 promovendi bezig 

met aan watertechnologie gerelateerde 

onderzoeken. Veel daarvan worden uit-

gevoerd in samenwerking met waterbe-

drijven. Bij Vitens loopt bijvoorbeeld het 

SLIMM-project: self learning integrated 

model-based management. Het gaat 

daarbij om het krijgen van meer inzicht 

in wat er precies in de grondwaterzui-

vering gebeurt, op basis van indirecte 

metingen. Dat zijn berekeningen op ba-

sis van bestaande informatie, dus geen 

‘echte’ metingen. Met die informatie 
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willen we een dashboard-functie ont-

wikkelen, die een operator in staat moet 

stellen om het proces beter te beheren. 

Door goed te kijken welke metingen wel 

en niet nodig zijn, kun je gericht en dus 

efficiënt de relevante data verzamelen. 

En als je met indirecte metingen directe 

– en dure – metingen kunt vervangen, 

kun je daar geld mee besparen, terwijl 

de kwaliteit toeneemt.’

‘Vitens heeft 100 pompstations, die niet 

continu bemand en bemeterd zijn. Als je 

van elke put de kwaliteit van het water 

en het debiet van de pomp weet, kun 

je indirect – dus door een berekening – 

de totale kwaliteit en flow vaststellen. 

Zonder die daadwerkelijk met een meet-

ploeg in het veld te hoeven meten. Met 

een stuk software geef je een operator 

via een overzichtelijk dashboard meer 

informatie op zijn scherm. Hij kan op 

basis daarvan bijvoorbeeld besluiten 

om putten anders aan te sturen, zodat 

de hardheid van het totale influent lager 

wordt, waardoor minder chemicaliën 

nodig zijn voor de ontharding.’

‘Een ander onderzoeksprogramma richt 

zich op de vraag of we eigenlijk wel 

snappen wat er chemisch gezien gebeurt 

in de zuivering en een leiding systeem. 

Is er interactie tussen het water en het 

leidingmateriaal, zoals asbestcement? 

Wat gebeurt er precies bij nitrificatie 

van grondwater en gelijktijdige ont-

ijzering: spelen bacteriën daar een rol 

en zo ja, hoe beïnvloeden zij elkaar 

en de leidingen? Dat soort vragen zijn 

belangrijk om iets te kunnen voorspel-

len over de zuivering en de levensduur 

van leidingen, en om kwaliteitsproble-

men te voorkomen. Nieuwe meet- en 

rekenmethoden maken het mogelijk 

om bestaande zuiveringen optimaler te 

laten functioneren, zodat ze efficiënter 

worden of langer meegaan.’

Is de TU Delft als onderdeel van de ‘gou-

den driehoek’ actief verbonden met het 

Topsectorenbeleid? Rietveld: ‘Van oudsher 

zoeken universiteiten het bedrijfsle-

ven en de overheid op om onderzoe-

ken te financieren, daar heeft het 

Topsectorenbeleid niet veel aan veran-

derd. Vertegenwoordigers van de TU 

zijn op verschillende niveaus verbonden 

aan gremia van de Topsector Water. Ook 

lopen er lijnen vanuit het College van 

Opdrachtgevers van KWR Watercycle 

Research, via mijn collega Jan Peter van 

der Hoek. Er schijnt nu een aparte ‘water 

call’ aan te komen voor universiteiten. 

Ik moet zeggen dat de financiële kant 

van het Topsectorenbeleid tot nu toe 

voor mij een beetje wazig is. Voor ons 

blijft het open technologieprogramma 

via NWO STW eigenlijk de belangrijkste 

financieringsbron. En dat is best een 

stap terug ten opzichte van de situatie 

tot twee jaar geleden, toen we gebruik 

konden maken van het InnoWator pro-

gramma van Agentschap NL. Dat is zor-

gelijk, want minder geld voor onderzoek 

betekent minder promovendi en in de 

toekomst dus minder kennis.’

Welke gevolgen kan dat hebben voor de posi-

tie van Nederland op het gebied van water in 

de wereld? Rietveld: ‘De technologische 

infrastructuur wordt steeds ingewikkel-

der en dus heb je steeds slimmere men-

sen nodig, die echt snappen hoe dingen 

in elkaar steken. Daarbij helpt promo-
tieonderzoek. Dat hoeven trouwens niet 

per se studenten uit eigen land te zijn: 

je kunt ook heel goed investeren in het 

opleiden van mensen uit andere landen. 

Dat is een goedkope en effectieve manier 

om een sterk internationaal netwerk op 

te bouwen. Die studenten zwermen na 

hun studie of promotie uit over de we-

reld, maar houden altijd een band met 

hun universiteit en Nederland. Ze komen 

terecht bij de lokale overheid, internati-

onale organisaties, NGO’s en ga zo maar 

door. Dat betekent dat je in de toekomst 

altijd ingangen hebt in die landen en dat 

kan nét een voordeel zijn bij exportplan-

nen of infrastructuurprojecten.’

Als u over de toekomst denkt, wat zijn dan 

verder ontwikkelingen die u voorziet?

Rietveld: ‘Vooruitkijken is altijd lastiger 

dan achteromzien. Als ik nu bedenk hoe 

onze drinkwatervoorziening eruitzag 

in 1970, dan geven de ontwikkelingen 

die we sindsdien hebben doorgemaakt, 

een indicatie waar we over 40 jaar 

vanaf nu staan. In ieder geval zal slim 

meten en monitoren een grote vlucht 

gaan nemen. Via ICT zullen we over 

meer en actuelere informatie van het 

gehele systeem beschikken, waardoor 

het beheer efficiënter en duurzamer zal 

worden. Daarbij zal de eindgebruiker 

een steeds belangrijker rol gaan spelen, 

als consument van drinkwater en ener-

gie, als producent van afvalwater én als 

 ‘human sensor’.’  ■
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europees Parlement over schaliegaswinning

Erkenning drinkwaterbelangen 
Eind november heeft het Europees Parlement (EP) twee resoluties aangenomen over het gebruik van 
schaliegas en de gevolgen ervan voor het milieu en de economie. Mede door inbreng van Vewin zijn 
de belangen van de drinkwatersector in de milieuresolutie vastgelegd. Dit kan van belang zijn als de 
Commissie later wetgeving gaat opstellen.

De conclusies van beide resolu-

ties – één voorbereid door de 

Industriecommissie, de andere  

door de Milieucommissie van het 

Europees Parlement – lopen enigszins 

uiteen. De kern is dat de rapporteurs 

zich voorzichtig positief uitlaten over 

schaliegas als alternatieve energiebron, 

maar dat men de lidstaten oproept voor-

zichtig te werk te gaan bij het voorberei-

den van de exploitatie van gasvoorraden. 

Amendementen van de Europarlemen-

tariërs Judith Merkies en Esther de Lange 

hebben ertoe geleid dat de milieuresolu-

tie oproept de belangen van de drinkwa-

tersector mee te wegen bij beslissingen 

over schaliegaswinning. Ook stelt het 

Europees Parlement voor drinkwaterbe-

drijven nauw te consulteren bij alle acti-

viteiten en monitoring niet te beperken 

tot de boring zelf, maar ook metingen in 

het grondwater te laten verrichten. 

Nederland: voorzorgsbeginsel
Vewin is van mening dat het (proef)bo-

ren naar schaliegas grote risico’s voor het 

grondwater met zich mee kan brengen. 

Inmiddels bestaan op diverse locaties 

in Nederland initiatieven voor (proef)

boringen naar schaliegas. Bodemlagen 

die gebruikt worden voor drinkwater-

winning, worden hierbij doorboord. Dit 

kan ontoelaatbare consequenties heb-

ben voor grondwater waaruit drinkwa-

ter wordt bereid. Het is essentieel dat dit 

grondwater ook voor de langere termijn 

veilig en betrouwbaar is voor drinkwa-

terbereiding. Daarom pleit Vewin ervoor 

alleen (proef)boringen uit te voeren 

wanneer alle risico’s zijn uitgesloten.

aanscherpen van regelgeving
In Amerika zijn negatieve effecten van 

schaliegaswinning geconstateerd. Het 

gaat daarbij onder andere om structu-

reel verhoogde gehaltes methaan in 

grondwater bestemd voor drinkwaterbe-

reiding. Voor ons omringende landen is 

dit aanleiding om een (tijdelijk) verbod 

op schaliegaswinning af te kondigen. In 

Frankrijk is toepassing van fracken ver-

boden. Vewin pleit voor uitvoering van 

milieueffectrapportages bij schaliegas-

boringen en voor onderzoek naar een 

verbod op toepassing van chemicaliën 

bij het fracken in Nederland.

risico’s uitsluiten
De minister van Economische Zaken 

heeft eerder per brief aan de Tweede 

Kamer bevestigd dat verontreiniging van 

het grondwater in Amerika het gevolg 

was van onvoldoende afgedichte boorgat-

wanden bij schaliegaswinning. Dit zijn 

de risico’s waarover de drinkwatersector 

zich zorgen maakt, zeker wanneer grote 

aantallen putten geboord zullen worden. 

Verontreiniging van het grondwater is 

niet denkbeeldig of verwaarloosbaar. 

Daarom pleit Vewin ervoor dat ver-

gunningaanvragers moeten aantonen 

hoe zij risico’s zullen uitsluiten.

onderzoek effecten
(Proef)boringen naar schaliegas en scha-

liegaswinning vormen risico’s voor het 

(diepe) grondwater. Door boren in combi-

natie met fracken kunnen verstoringen 

van afsluitende bodemlagen ontstaan en 

verliest het grondwater zijn natuurlijke 

bescherming. Bij het boren en fracken 

worden chemicaliën gebruikt, die de 

grondwaterkwaliteit kunnen aantasten. 

Ook zijn er risico’s voor verhoogde me-

thaangehaltes in het grondwater. Door het 

fracken kunnen van nature aanwezige, 

maar immobiele stoffen (zoals radium) in 

het grondwater vrijkomen. Deze risico’s 

zullen voldoende in beeld gebracht en 

beoordeeld moeten zijn, vóórdat vergun-

ningen worden afgegeven. Vewin is blij 

dat de minister van Economische Zaken 

onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren 

naar risico’s van schaliegaswinning voor 

de drinkwaterwinning. 

De Europese Commissie laat nu enkele 

onderzoeken uitvoeren, maar vindt het 

nog te vroeg voor wetgeving. De recente 

resoluties van het EP kunnen bij latere 

regelgeving wel een rol spelen.  ■

Schaliegas wordt gewonnen uit diepe leisteenlagen.
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Project: drinkwater- en sanitatievoorzieningen, Java (Indonesië)

2.000 kinderen wandelen dwars door  
Drenthe voor schoon water

Doelstelling
Voor ons Nederlanders is het moeilijk  

voor te stellen dat er landen zijn 

waar voldoende drinkwater genie-

ten niet vanzelfsprekend is. Zo helpt 

Waterleidingmaatschappij Drenthe 

(WMD) de drinkwatervoorziening in 

Indonesië te verbeteren. We leggen wa-

terleidingen aan, slaan waterputten en 

adviseren lokale drinkwaterbedrijven 

op het gebied van techniek en bedrijfs-

voering. 

Investering
In december 2012 bestaat WMD 75 jaar. 

Om dit jubileum kracht bij te zetten wil-

len we de drinkwatervoorziening in een 

Indonesisch dorpje verbeteren. Eén van 

de activiteiten om geld in te zamelen 

was: de Watertocht. 

Bijna 2.000 leerlingen van 45 Drentse 

 basisscholen wandelden in september 

vijf dagen lang 300 kilometer dwars 

door Drenthe voor schoon water. Klassen 

van verschillende scholen wisselden 

elkaar af tijdens deze estafetteloop. In 

de maand september verzorgden mede-

werkers van WMD ook gastlessen over 

water op de scholen. De Watertocht 

was dagelijks te volgen op RTV Drenthe 

en in het Dagblad van het Noorden.  

Kijk voor filmpjes en meer informatie 

op  www.dewatertocht.nl.

resultaten
De actie heeft 75.000 euro opgeleverd: 

dit bedrag wordt besteed voor veilig 

water en schone wc’s in verschillende 

dorpjes op het Indonesische eiland Java. 


