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2.    Eerste  lijn:  blanco  situatie  
  
Nederland  kent  meer  dan  50  sectorale  wetten  m.b.t.  de  fysieke  ruimte  die  
alle  binnen  één  gebied  of  binnen  de  vierkante  meter  tegelijkertijd  betrekking  
hebben  op  elkaar.  Voor  een  gebiedsbeheerder  is  het  dan  ook  vaak  een  heel  
circus  van  eisen  waaraan  moet  worden  voldaan  en  vergunningen  die  moeten  
worden  verkregen  om  een  ontwikkeling  in  fysieke  zin  in  het  gebied  te  
realiseren.  Temeer  daar  al  die  wetten  verschillend  werken  en  veelal  niet  zijn  
afgestemd.    
  
Voor  Nederland  als  geheel  zal  moeten  gelden  dat  wat  voor  regels  er  ook  
worden  bedacht,  dat:    
  
 de  kansen  voor  de  toekomst  toenemen;;  
 er  duurzaam  wordt  gehandeld;;  
 ;;  
 de  veiligheid  tegen  overstroming  een  randvoorwaarde  is;;  
 de  bescherming  van  de  drinkwaterbronnen  een  nationaal  belang  is.  
  
In  het   blanco   denken  van  de  adviesgroep  Water  is  uitgegaan  van  twee  
leidende  indelingsgedachten  voor  Nederland  als  gebied:  
  
1. De  indeling  in  lagen  (zie  figuur  1)  
2. De  indeling  in  verschillende  typen  gebieden  (zie  figuur  2)  
  

 
Figuur  1:    Het  lagenmodel  van  Nederland  (Nota  Ruimte)  

  

EmErging substancEs nauwkEurigEr in bEEld

14 ‘druppel in een zwembad 
is al meetbaar’

Dr. ir. Jan Peter van der Hoek, hoogleraar Drinkwatervoorziening 

aan de TU Delft, is gespecialiseerd in zuiveringsprocessen en water

kwaliteit. Maar de leerstoel Drinkwatervoorziening (of drinking water 

engineering) is veel breder. Hij bestrijkt de kwaliteit van de bronnen, 

de waterzuivering en de distributie naar de klanten. Alles is hier ge

richt op een goede waterkwaliteit voor mens en milieu. Een gesprek 

over emerging substances en het belang van kennisontwikkeling.

WatErSECtOr aDvISEErt OvEr NIEUWE INrICHtINg OMgEvINgSrECHt

10 Omgevingswet op basis 
van lagenbenadering

in het regeerakkoord kondigde het kabinet vorig jaar plannen aan 

voor de vereenvoudiging en versobering van het nederlandse omge-

vingsrecht. de minister van infrastructuur en milieu heeft in 2011 de 

contouren geschetst van de nieuwe omgevingswet. de watersector 

bracht onlangs aan de minister een advies uit, getiteld ‘de kracht 

van water. naar één ge(s)laagde omgevingswet’. de essentie van 

dit rapport is de lagenbenadering uit de nota ruimte uit 2006.

LokaLe financiering onmisbaar bij waterprojecten ontwikkeLingsLanden

26 ‘de water- en sanitatie-
sector liquide maken’

Consultancygroep WASTE richt zich vanaf de oprichting in 1983 op 

solid waste management in ontwikkelingslanden. Inmiddels komt het 

merendeel van de omzet uit sanitatie-projecten. Maar WASTE stond 

samen met anderen ook aan de wieg van het Nederlandse Nutriënten 

Platform en daarmee van het succesvolle Ketenakkoord Fosfaatkringloop. 

Senior sanitatie-adviseur Gert de Bruijne vertelt iets meer over die 

visie van deze bijzondere club van sanitatie- en afvalexperts.

WatErWOOrDvOErDErS kIjkEN tErUg EN BlIkkEN vOOrUIt

4  Oud en nieuw
in 2011 is veel gebeurd op het gebied van water-

kwaliteit en drinkwatervoorziening. denk aan de inwerkingtreding 

van de nieuwe drinkwaterwet, het bestuursakkoord Water en 

de verstevigde positie die het begrip ‘waterkwaliteit’ heeft 

gekregen in het deltaplan. Waterspiegel stelde tien waterwoord-

voerders uit de tweede Kamer elk twee vragen: ‘Wat was voor 

u een belangrijk drinkwaterfeit in 2011?’ en ‘Welk onderwerp 

op het gebied van drinkwater zet u voor 2012 op de agenda?’.
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vOOrWOOrD

Theo Schmitz

the age of  
adjustment & adaptation

 

Het jaar 2011 laat gemengde beelden achter. Allereerst een crisisbeeld: heel 2011 leek wel één 

onafgebroken crisisjaar. Vervolgens was daar het beeld van 27 EU-landen op zoektocht naar een 

nieuwe economische orde. Europa als vergrijzend werelddeel met dalende bevolkingsaantallen. 

Intussen groeien China, India, Brazilië en Indonesië uit tot wereldmachten, die zich – zie de 

discussie in Durban – niet meer de les laten lezen. Europa moet hervormen voor méér efficiëntie 

en concurrentiekracht. Alle hens aan dek dus, alle ballast overboord. Tergend langzaam lijkt die 

aanpassingsnoodzaak nu in Brussel en Den Haag door te dringen. Het is erop of eronder. 

Ook op het gebied van water ligt in ons land huiswerk te wachten. Drinkwater van premium 

kwaliteit kan alleen tegen billijke prijzen geleverd worden bij substantiële investeringen, forse 

R&D-inspanningen en adequate bronbescherming. Werken aan water is nooit klaar, nooit áf. 

Schoon drinkwater in Nederland vindt zijn basis in de combinatie van delta- en watertechnologie. 

Binnen de Topsector Water zullen we in hechte nieuwe combinaties de toekomst moeten betreden. 

Het is erop of eronder.

Combinaties ook voor waterexporten. Met realistische verwachtingen. Dromen over waterwinsten 

zijn al snel bedrog. Elke mens op aarde heeft recht op goedkoop water. Drinkwater is – evenals 

voedsel – een mensenrecht, maar niet gratis. Schoon water schreeuwt om infrastructuur. Water 

worstelt overal op aarde met vraagstukken zoals technologie, bekostiging en (voor)financiering, 

met name in arme gebieden in crisistijd. Met zorgplichten voor overheden en maatschappelijk 

ondernemerschap.

Die export vraagt om nieuwe publiek-private combinaties, aangevuld met moderne (bedrijfs)-

economische modellen. Watermodellen met wellicht gesubsidieerde quick starts voor betrouwbaar 

drinkwater. Modellen die echter primair de tijdspanne weten te overbruggen totdat latere 

waterketenproducten (voedsel, kleding) met hun hogere marktopbrengsten de totale keten 

rendabel maken… beyond the greed: the age of adaptation.
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Johan Houwers, vvd
‘Geen nieuws is goed nieuws’

Belangrijkste drinkwaterfeit 2011
‘Ik ben er trots op dat onze innovatieve watersector het droog 

heeft weten te houden inzake prijsstijgingen en dat water dus 

goedkoop is gebleven en vooral de kwaliteit onverminderd 

goed. Een stabiele factor, dat drinkwater. In tijden van prijs-

stijgingen van grondstoffen en discussies over efficiëntie heeft 

de drinkwatersector geen aandacht of publiciteit getrokken 

met bijzondere zaken en ons – ook in tijden van droogte  – 

nooit laten vrezen dat er geen drinkwater meer uit de kraan 

zou komen. Die zekerheid en rust is kenmerkend voor de wa-

tersector. Deze rust betekent niet dat er niks vernieuwd en 

verbeterd wordt, maar dat gaat zonder grote woorden, wel 

met daden. Vanuit de VVD denken we dat verbetering wellicht 

nog denkbaar is in het drinkwaterimago ten opzichte van de 

waterverkoop van flesjes, maar anderzijds is dat een keuze 

van de consument die kiest voor veel duurder water. Dus mijn 

drinkwaterfeit is dat er (gelukkig) geen nieuws is.’

ambitie voor 2012
‘Mijn ambitie is om onze verworvenheden en kennis te behou-

den en rust op de drinkwateragenda te houden. Daarnaast zal 

ik mij inzetten om het de drinkwatersector beter mogelijk te 

maken om nog meer dan nu de kennis en kunde op drink-

watergebied te exporteren en daarmee ook anderen in de 

wereld te laten profiteren van de zekerheid van schoon en ge-

noeg drinkwater tegen een betaalbare prijs. Daarvoor moeten 

we het samenwerken met het particuliere bedrijfsleven beter 

mogelijk maken en aldus onze marktpositie als waterkennis- 

exportland beter benutten en internationaal meer gaan ver-

dienen aan onze drinkwaterkennis. Die missie is geslaagd als 

we inderdaad meer omzet halen uit die waterkennis-export, 

zonder dat dit de publieke taak van drinkwaterbedrijven in 

gevaar brengt.’  ■

Woordvoerders ‘Water’ uit de Tweede  
Kamer kijken terug en blikken vooruit

Oud en nieuw
In 2011 is veel gebeurd op het gebied van 
waterkwaliteit en drinkwatervoorziening. Denk aan 
de inwerkingtreding van de nieuwe Drinkwaterwet, 
het Bestuursakkoord Water en de verstevigde positie 
die het begrip ‘waterkwaliteit’ heeft gekregen in het 
Deltaplan. Reden genoeg om tien waterwoordvoerders 
uit de Tweede Kamer te vragen terug te blikken naar 
2011 en vooral vooruit te kijken naar 2012. 

Waterspiegel stelde hen elk twee vragen: ‘Wat was 
voor u een belangrijk drinkwaterfeit in 2011?’ en 
‘Welk onderwerp op het gebied van drinkwater wilt u 
in 2012 op de agenda zetten en wanneer is uw missie 
voor wat dat onderwerp betreft geslaagd?’. 
Dit waren hun antwoorden.
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michiel Holtackers, cda
‘Witte plekken legionellabestrijding reduceren’

Belangrijkste drinkwaterfeit 2011
‘Het kennisnemen van de benchmark van de Nederlandse 

drinkwaterbedrijven was voor mij een belangrijk drinkwater-

feit. Ter voorbereiding op het woordvoerderschap ‘Water’ heb 

ik vele notities, brieven en rapporten gelezen. Eén daarvan 

was de benchmark van de drinkwaterbedrijven. Het dossier 

‘Drinkwater/de benchmark’ is, zo concludeerde ik al snel, één 

van de paradepaarden in de waterportefeuille. Ik was onder de 

indruk van de daarin gerapporteerde resultaten. Niet alleen 

springt de hoge kwaliteit van het drinkwater en de drinkwa-

tervoorziening in het oog. Ook is de benchmark een tastbare 

uiting van de ambitie om blijvend te verbeteren. Het is dan 

ook mede vanwege de kwaliteit van ons drinkwater en de 

infrastructuur daaromheen dat ‘water’ één van de negen top-

sectoren is. Die constateringen zijn voor mij een stimulans om 

de parlementaire controletaak te focussen op het waarborgen 

van deze verworvenheid.’

ambitie voor 2012
‘Het risico op een legionellabesmetting is een vermijdbaar 

risico van iets wat ernstige gevolgen voor de volksgezondheid 

heeft. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de 

handhaving van regelgeving op dit gebied. Het gaat dan vooral 

om (industriële) installaties die water vernevelen. Concreet 

voorbeeld is bijvoorbeeld een koelinstallatie als onderdeel 

van een aircosysteem op daken van grote gebouwen zoals een 

ziekenhuis. Naar aanleiding van een motie van onder andere 

het CDA is de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

doende een inventarisatie uit te voeren met betrekking tot 

de stand van zaken op dit gebied. Op basis van de resultaten 

daarvan zal ik actie ondernemen om, indien van toepassing, 

‘witte plekken’ in toezicht en handhaving te reduceren of tot 

nul te beperken. Mijn missie is geslaagd als gemeenten zich 

bewust zijn van het legionella-risico en er zich navenant naar 

gedragen.’  ■

lutz Jacobi, Pvda
‘Hoge concentraties bestrijdingsmiddelen aanpakken’

Belangrijkste drinkwaterfeit 2011
‘Bescherming van de drinkwatervoorziening in Nederland! Ons 

drinkwater wordt op sommige plaatsen ernstig vervuild door ge-

wasbeschermingsmiddelen en landbouwgif. Het gaat hier onder 

meer om het middel Imidacloprid. Bestrijdingsmiddelen worden 

nog steeds in hoge concentraties in het oppervlakte water aan-

getroffen en dit is slecht voor onze drinkwaterkwaliteit. Deze 

overschrijdingen, die de volksgezondheid bedreigen, behoeven 

een harde aanpak! Betere bescherming van het drinkwater is 

hard nodig. Dat bleek onder meer bij de vergunning verlening 

voor schalie gaswinning eerder dit jaar. Nieuwe ontwikkelingen 

in de ondergrond, zoals gasopslag en vervoer van gevaarlijke 

stoffen via leidingen, vormen een potentiële bedreiging voor 

de kwaliteit van onze drinkwatervoorziening. Ik heb de rege-

ring verzocht om de drinkwaterbedrijven een adviserende rol 

te geven bij het verlenen van vergunningen en het vaststellen 

van bestemmingsplannen in dit kader: zij beschikken hierbij 

immers over de noodzakelijke expertise.’

‘Drinkwater is op verzoek van de PvdA-fractie toegevoegd aan de 

structuurvisie als nationaal belang. Daarnaast heb ik verzocht 

om opname van drinkwatervoorziening in het Besluit Algemene 

Regels Ruimtelijke Ordening. Met deze opname in de wet, naast 

opname van een artikel waarmee drinkwaterwingebieden be-

schermd worden tegen delfstofwinning en buisleidingen met 

gevaarlijke stoffen, worden stappen gemaakt naar betere con-

trole en bescherming van onze drinkwatervoorziening en voor 

de industrie- en landbouwzoetwatervoorziening.’ 

ambitie voor 2012
‘Ook in 2012 blijf ik hard bezig met de kwaliteit van ons drink-

water. Controle op uitvoering van de gemaakte afspraken en 

toezien op handhaving in het veld. Een belangrijke drijfveer 

voor mij is het terugdringen en deels verbieden van het ge-

bruik van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.’  ■
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richard de mos, Pvv
‘Zuinig gebruik proceswater promoten’

Belangrijkste drinkwaterfeit 2011
‘De Nederlandse drinkwatersector staat kwalitatief op een 

heel hoog niveau en dat moet volgens de PVV vooral zo blij-

ven. Een voorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van meer 

dan genoeg en kwalitatief goed zoetwater, ofwel het ‘blauwe 

goud’ van Nederland. De PVV zet zich met hart en ziel in voor 

zoetwater en het was daarom ook goed om te zien dat staats-

secretaris Atsma, afgelopen juni, onze motie inzake het tegen-

gaan van getijdenwerking in het Haringvliet overnam. Dit had 

namelijk verzilting van het zoetwater in het Haringvliet kun-

nen veroorzaken, wat onder andere problemen had kunnen 

geven voor de drinkwaterwinning voor West-Nederland.’

ambitie voor 2012
‘In het jaar 2012 wil de PVV zich richten op twee speerpunten, 

namelijk het verder tegengaan van verzilting en het zorgen 

voor zoveel mogelijk zoetwater. Bij het eerste punt zullen we 

als een pitbull happen naar waterprojecten die verzilting tot 

gevolg kunnen hebben, zoals projecten die vergelijkbaar zijn 

met Waterdunen of de Kier in het Haringvliet. Het tweede 

punt heeft betrekking op onder andere de industrie die voor 

bijvoorbeeld proceswater ook afhankelijk is van zoetwater. 

Het merendeel van het in Nederland gewonnen zoetwater 

wordt gebruikt door industrie en energiebedrijven en daarom 

hopen we het zuinig gebruik daarvan, in tijden dat zoetwater 

schaars is, verder te promoten.’  ■

rik grashoff, groenlinks
‘Verbied professioneel gebruik glyfosaat’

Belangrijkste drinkwaterfeit 2011
‘Mijn in de Tweede Kamer aangenomen motie die het gebruik 

van glyfosaat door consumenten en overheden gaat verbieden. 

Glyfosaat komt onder andere voor in het onkruidverdelgings-

middel Roundup, en kan geboorteafwijkingen, hormoonver-

storende effecten, dode reptielen en amfibieën en verstoorde 

bodemsystemen veroorzaken. Glyfosaat vormt een concrete 

bedreiging voor de productie van drinkwater uit oppervlak-

tewater. Het is goed nieuws dat er een einde komt aan het 

gebruik van dit gif door consumenten en overheden.’

ambitie voor 2012
‘Het is belangrijk dat ook het gebruik van glyfosaat voor com-

merciële doeleinden, bijvoorbeeld door boeren, verboden gaat 

worden. Ik ga mij daarvoor inzetten. Boeren zullen alterna-

tieven moeten vinden voor onkruidbestrijding. Ook andere 

gifstoffen die het oppervlaktewater aantasten, moeten ver-

dwijnen. Als de kosten die bespaard worden door gifgebruik, 

vervolgens betaald moeten worden door drinkwaterbedrijven 

die het water moeten zuiveren (en dus de consument), zijn we 

verkeerd bezig. Mijn uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt. 

Ik ben pas tevreden als er geen gif meer in de bodem en het 

water komt.’  ■
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Esther ouwehand, Pvdd
‘Schrappen drinkwatertoets rampzalig voor waterkwaliteit’

Belangrijkste drinkwaterfeit 2011
‘Dat was helaas een treurige: het aannemen van de wijziging 

van de Wet gewasbeschermingsmiddelen door de Tweede 

Kamer. Het oppervlaktewater in ons land is enorm vervuild 

door landbouwgif. Met de wetswijziging werd de zogeheten 

‘watertoets’ geschrapt: voor het gebruik van bestrijdingsmid-

delen hoeft niet meer specifiek te worden gekeken naar de 

gevolgen voor het oppervlaktewater. Een rampzalige versoepe-

ling ten gunste van de industriële landbouw, ten koste van 

de burger, het milieu en de natuur. Er komt meer vervuiling, 

drinkwaterbedrijven moeten extra zuiveringsinspanningen 

doen en de kosten lopen onnodig op. De bewijzen van de 

schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen voor de menselijke 

gezondheid en voor de biodiversiteit stapelen zich op. Zo gaan 

we de doelstellingen van de KRW nooit halen. Ik heb nog een 

amendement ingediend om ervoor te zorgen dat we het gif zou-

den blijven toetsen op de effecten ervan op het oppervlakte-

water, maar dat heeft niet geholpen. Ik vind het nog steeds 

onvoorstelbaar dat de Kamermeerderheid de afbraak van de 

regels voor drinkwaterbescherming heeft gesteund; alleen de 

Partij voor de Dieren en de SP stemden tegen deze wet.’

ambitie voor 2012
‘Mest en bestrijdingsmiddelen zijn de grote bedreigers van 

schoon water. De Partij voor de Dieren zal ook in 2012 blijven 

hameren op de meest makkelijke en goedkope oplossing voor 

de vervuiling van ons drinkwater, namelijk het aanpakken 

van de bio-industrie. Als we minder dieren houden in dit land, 

produceren we minder mest, en wordt ons oppervlaktewater 

dus ook minder vervuild. Zo kunnen we goedkoper schoon 

drinkwater produceren. Deze oplossing voor de enorme ver-

vuiling van ons water ligt zo voor de hand, maar de intensieve 

veehouderij heeft veel macht in ons land. Een halvering van de 

veestapel is nodig om de enorme milieuvervuiling van deze sec-

tor aan te pakken, daar blijf ik voor vechten in de Kamer.’  ■

Elbert dijkgraaf, sgP
‘Watertechnologie verstandig exporteren’

Belangrijkste drinkwaterfeit 2011
‘Alle ontwikkelingen in en discussies over de drinkwater-

sector ten spijt, staat voor ons de hoge kwaliteit en leverings-

zekerheid van het Nederlandse drinkwater bovenaan. Ik denk 

aan de inzet van drinkwaterbedrijven en agrarische sector om 

te voorkomen dat residuen van gewasbeschermingsmiddelen 

in ons drinkwater terechtkomen. Met succes. Er worden nau-

welijks meer resten van gewasbeschermingsmiddelen in onze 

drinkwaterbronnen aangetroffen.’

ambitie voor 2012
‘De Nederlandse drinkwatersector heeft veel expertise op het 

gebied van watertechnologie. Dat kunnen we voor onszelf 

houden. Dat lijkt mij echter onverstandig, onwenselijk en on-

verantwoordelijk. Zowel minder als meer ontwikkelde landen 

hebben te kampen met waterschaarste. Zij staan te springen 

om onze expertise. Dat biedt kansen en schept ‘morele’ ver-

plichtingen. Het kabinet heeft de watersector als topsector 

benoemd. Dat is positief. We moeten nu met elkaar kijken  

hoe we op een verstandige en zorgvuldige wijze onze expertise  

op het gebied van watertechnologie kunnen exporteren. De 

SGP wil zich daarvoor inzetten.’  ■
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Paulus Jansen, sP
‘Elk huis een eigen watermeter’

Belangrijkste drinkwaterfeit 2011
‘Mijn belangrijkste drinkwaterfeit in 2011 was het invoeren 

van de vermogenskostenvoet van 6% voor drinkwaterbedrij-

ven. Die vergoeding mag volledig worden uitgekeerd als di-

vidend. Dat is een zeer negatieve ontwikkeling voor iedereen 

die vindt dat drinkwaterbedrijven een nutsvoorziening zijn en 

ook moeten blijven. Drinkwater hoort wat de SP betreft tegen 

kostprijs geleverd te worden. De verhoging van de winstuit-

kering zal ertoe leiden dat gemeenten en provincies nog meer 

geïnteresseerd raken in de financiële opbrengst van hun water-

bedrijf, in plaats van zich druk te maken over de zaken waar 

het écht om zou moeten gaan: schoon water, goede dienstver-

lening, iedere klant een eigen watermeter. In de energiesector 

hebben we gezien waar dat op termijn op kan uitdraaien. Ik 

heb bij motie voorgesteld om de vermogenskostenvoet te verla-

gen naar 4,4%, maar helaas heeft een Kamermeerderheid geen 

bezwaar tegen een hogere winstuitkering. Een andere zaak 

waar ik me in 2011 voor heb ingezet was het behoud van de 

eis dat een nieuwe woning voorzien moet zijn van een drink-

waterinstallatie. In het Bouwbesluit 2012 komt deze verplich-

ting te vervallen, met het argument dat deze eis de flexibili-

teit voor opdrachtgevers onnodig zou beperken. Ook wil het  

kabinet hoe dan ook 25% regels schrappen uit het Bouwbesluit. 

Mijn voorspelling is dat dit staaltje deregulering de kwaliteit 

van woninginstallaties zal ondermijnen, omdat installaties 

veel vaker door beunhazen en doe-het-zelvers aangelegd zul-

len worden, nu de controle verminderd wordt.’

ambitie voor 2012
‘In 2012 ga ik mij opnieuw inzetten voor het gratis individu-

eel bemeteren van alle appartementen en etagewoningen in 

Nederland die het nu nog met een collectieve meter moeten 

doen. Dat is echt niet meer van deze tijd. Woningen met een 

eigen watermeter gebruiken 15% minder water: goed voor het 

milieu en goed voor de portemonnee van de bewoner.’  ■

stientje van veldhoven, d66 
‘Stop het creëren van een Blauwe Schuld’

Belangrijkste drinkwaterfeit 2011
‘Mijn drinkwaterfeit van 2011 gaat over de waterzuivering op 

de BES-eilanden. Door de kleine bevolkingsomvang was het de 

afgelopen jaren moeilijk de financiering van de zuivering op 

orde te krijgen en daarmee de zuivering zelf. In oktober heeft 

de Kamer een motie van mijn hand aangenomen die de rege-

ring verzoekt samen met Nederlandse waterleidingbedrijven 

te zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Ik hoop dat 

dit op zeer korte termijn gaat lukken.’

ambitie voor 2012
‘D66 maakt zich grote zorgen over de Kaderrichtlijn Water 

(KRW). Het kabinet bezuinigt fors op waterkwaliteit. Dat ver-

taalt zich door in de waterkwaliteit van oppervlaktewateren, 

maar ook in zuiveringskosten. De burger wordt dus geraakt 

in zijn omgeving en in zijn portemonnee. Want de zuiverings-

kosten worden gewoon doorvertaald naar kosten voor de bur-

ger. Daarbij moet Nederland hoe dan ook in 2027 gaan voldoen 

aan de Europese normen voor waterkwaliteit. Het is daarmee 

ook nog eens uitstel van executie. De staatssecretaris heeft 

D66 toegezegd om in mei 2012 een rapport naar de Kamer 

te zullen sturen met de exacte gevolgen van de bezuiniging 

op de KRW, met daarin ook de kosten die de komende jaren 

gemaakt moeten worden om alsnog de doelen te halen. Hier 

zal uit gaan blijken dat we niet langer kunnen wachten met 

het nemen van maatregelen, als we op een kostenefficiënte 

manier de doelen willen halen. Want kosten die we nu niet 

maken, moeten we alsnog in de komende jaren gaan maken. 

Ik hoop dat dit het begin zal zijn van een koerswijziging: stop-

pen met het vooruitschuiven van de Blauwe Schuld en direct 

investeren in schoner water!’  ■
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Esmé Wiegman, christenUnie
‘Houd millenniumdoelstellingen in het oog’

Belangrijkste drinkwaterfeit 2011
‘Een tijd geleden is de Drinkwaterwet in de Tweede Kamer be-

handeld. De wet is na behandeling in de Eerste Kamer in 2011 

in werking getreden. Dit is erg belangrijk, ook gezien het feit 

dat staatssecretaris Bleker drastisch gaat bezuinigen op natuur. 

De herijking van de Ecologische Hoofdstructuur heeft grote ge-

volgen voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water en 

daarmee voor de waterkwaliteit, wat weer gevolgen heeft voor 

de drinkwatervoorziening. Waar afgelopen jaren beter werd 

samengewerkt in de drinkwaterketen en integraal werd geke-

ken bij gebiedsontwikkelingen, komt de samenwerking door 

de bezuinigingen zwaar onder druk te staan. Het is belangrijk 

het realiseren van waterkwaliteit te blijven koppelen aan het 

behalen van natuurdoelstellingen en andersom. Het onder-

werp ‘water’ ontbreekt op dit moment in het bestuursakkoord 

Natuur dat Bleker met de provincies wil sluiten.’

ambitie voor 2012
‘De bezuinigingen op natuur mogen geen gevolgen hebben 

voor de drinkwaterkwaliteit! En het behalen van de millen-

niumdoelen voor water en sanitatie mogen in 2012 niet uit 

het oog verloren worden. Onze drinkwaterkennis verdient 

een nadrukkelijke plek in het ontwikkelingssamenwerkings-

beleid. Drinkwater-

kwaliteit is cruciaal 

waar het gaat om 

het behalen van de 

andere millenni-

umdoelen. Dankzij 

schoon drink water 

worden overal ter 

wereld moeders en 

kinderen minder 

vaak ziek, waar-

door kinderen naar 

school kunnen, min-

der vrouwen sterven 

in het kraambed en 

vrouwen meer tijd 

en gezondheid heb-

ben om te werken en in voedsel te voorzien. Als ik op reis ben, 

valt het me steeds weer op hoe weinig vanzelfsprekend het is 

om schoon drinkwater te hebben en hoe met name vrouwen en 

kinderen de dupe hiervan zijn. Zij moeten drinkwater halen en 

juist tijdens deze tochten zijn ze kwetsbaar om in handen te val-

len van verkrachters. Dit is vooral het geval in Afrika. Maar ook 

dichterbij, in voormalige Sovjet-staten is stromend drinkwater 

geen vanzelfsprekendheid. Op het platteland moeten soms be-

hoorlijke afstanden worden afgelegd. Je houdt in die landen ook 

je hart vast wat de verpauperde en verlaten industrieterreinen 

op termijn gaan betekenen voor het grondwater.’  ■ 

Waterspiegel Update  
voortaan digitaal  
en mobiel
De laatste ontwikkelingen in de drinkwater
sector ook op tablet of smartphone 

De Vewin-nieuwsbrief Waterspiegel Update 

houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in 

de drinkwatersector. Tot nu toe werd deze nieuwsbrief verspreid via het vakblad H20. 

Vanaf januari 2012 gaat dat veranderen.

Abonneer u nu op de digitAle WAterspiegel updAte  
viA WWW.veWin.nl/WAterspiegelupdAte
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Nederland kent met betrekking 

tot de fysieke ruimte meer dan 

60 wetten, ruim 100 AMvB’s 

en honderden ministeriële regelingen 

die alle binnen één gebied tegelijker-

tijd betrekking hebben op elkaar. Voor 

een gebiedsbeheerder is het dan ook 

vaak moeilijk een overzicht te krijgen 

van alle eisen waaraan moet worden 

voldaan en van de vergunningen die 

moeten worden verkregen om een ont-

wikkeling fysiek voor elkaar te krijgen. 

Temeer daar al die wetten verschillend 

werken en veelal niet zijn afgestemd. 

Eenvoudig Beter 
Daarin komt nu verandering. In de 

beleidsbrief Eenvoudig Beter schetst 

de minister van I&M, Melanie Schultz  

van Haegen, de uitgangspunten van een 

fundamentele herziening van het om-

gevingsrecht. Het gaat daarbij om bun-

deling, vereenvoudiging, modernisering 

en versobering van het omgevingsrecht 

in brede zin. De nieuwe wet regelt met 

prioriteit het versnellen en verbeteren 

van besluitvorming in het brede fysieke 

domein (advies Commissie Elverding), 

de integratie van plannen en toetsings-

kaders, het vergroten van bestuurlijke 

afwegingsruimte en het doelmatig uit-

voeren van onderzoek. ‘De vernieuwing 

van het omgevingsrecht is een kabinets-

brede ambitie die gezamenlijk wordt 

aangepakt’, aldus de minister eerder dit 

jaar. ‘Dat vereist een intensief samen-

spel. Niet alleen met mijn collega’s van 

EL&I, BZK, V&J, OCW, BuZa en Defensie, 

maar ook met de decentrale overheden, 

maatschappelijke organisaties, weten-

schap en praktijk. (..) Samen moeten wij 

ons inzetten voor een nieuw stelsel van 

het omgevingsrecht dat eenvoudig beter 

is voor de gebruikers in de praktijk en 

voor het realiseren van maatschap-

pelijke opgaven op het terrein van de 

fysieke leefomgeving. Zo versterken wij 

onze ruimtelijk-economische structuur 

op een duurzame manier en verbeteren 

de kwaliteit van de leefomgeving.’

adviesgroepen 
Er zijn adviesgroepen samengesteld op 

de terreinen Energie & Duurzaamheid, 

Milieu, Natuur, Verkeer & Vervoer, Water, 

en Wonen & Cultuur. Op 7 november jl. 

zijn de eerste adviezen aan de minister 

aangeboden. In een gezamenlijk advies 

formuleren de voorzitters de uitgangs-

punten voor de nieuwe Omgevingswet. 

Deze punten hebben betrekking op de 

wetsystematiek. Daarnaast brachten de 

afzonderlijke adviescommissies advies 

uit over hun eigen thema. Het rapport 

van de Adviesgroep Water, onder voor-

zitterschap van Luc Kohsiek, dijkgraaf 

van Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, kreeg de titel mee ‘De 

kracht van water. Naar één ge(s)laagde 

Omgevingswet.’

Hoe is het advies ‘De kracht van water’ tot 

stand gekomen?

Luc Kohsiek: ‘Ik ben benaderd door het 

ministerie van I&M om het voorzitter-

schap van de Adviesgroep Water op me 

te nemen en heb vervolgens een com-

pacte groep bestuurders met praktische 

inbreng verzameld.’

 

Hoe kijkt u vanuit uw praktijk naar de pro

blematiek die de regering met de totstand

koming van één integrale wet wil aanpakken?

Kohsiek: ‘De huidige wetgeving in de 

fysieke omgeving is aan het einde van 

Watersector adviseert over nieuwe inrichting omgevingsrecht

omgevingswet vormgeven op 
basis van lagenbenadering
In het regeerakkoord kondigde het kabinet vorig jaar plannen aan voor de vereenvoudiging en 
versobering van het Nederlandse omgevingsrecht. De minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) 
heeft in 2011 de contouren geschetst van de nieuwe Omgevingswet. De watersector heeft onlangs 
aan de minister een advies uitgebracht, getiteld ‘De kracht van water. Naar één ge(s)laagde 
Omgevingswet.’ De essentie van dit rapport is de lagenbenadering uit de Nota Ruimte uit 2006.

Melanie Schultz van Haegen: ‘Herziening past in bredere transitie van de bestuurscultuur.’
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zijn levenscyclus. De wetten, AMvB’s en 

ministeriële regelingen zijn los van el-

kaar en op verschillende momenten tot 

stand gekomen. Terwijl ze op dezelfde 

vierkante meter betrekking hebben en 

daar met kunst en vliegwerk worden 

geïntegreerd. Niet meer van deze tijd. 

Zo mogelijk nog belangrijker: we wil-

den kijken hoe het eenvoudiger, sneller 

en met minder onderzoekslasten kan. 

Als we dat goed doen, kunnen we in 

Nederland de kansen vergroten in het 

verder – op duurzame wijze – ontwik-

kelen van onze samenleving.’

veiligheid voorop
Volgens de Adviesgroep Water zal voor 

Nederland als geheel – ongeacht welke 

regels worden bedacht – moeten gelden 

dat: 

- de kansen voor de toekomst toenemen; 

- er duurzaam wordt gehandeld;

-  de veiligheid tegen overstroming een 

randvoorwaarde is;

-  de bescherming van de drinkwater-

bronnen een nationaal belang is.

Er zijn twee leidende indelingsgedach-

ten voor Nederland als gebied: 

- De indeling in lagen (zie figuur 1).

-  De indeling in verschillende typen  

gebieden (zie figuur 2).

lagenbenadering
De essentie van dit advies van de 

Adviesgroep Water is de lagenbena-

dering uit de Nota Ruimte uit 2006, te 

weten (van diep naar ondiep): 

- de ondergrond;

- de netwerken in de bodem;

-  de occupatie (ofwel het gebruik aan de 

oppervlakte).

Deze lagenbenadering moet in de visie 

van de adviesgroep het centraal inrich-

tings- en ordeningsprincipe zijn in de 

nieuwe Omgevingswet. De lagen zijn 

veelal ‘hiërarchisch’ ten opzichte van 

elkaar. De belangrijkste is de veiligheid 

tegen overstromingen door de zee en de 

rivieren. Indien deze veiligheden niet 

zijn gewaarborgd, komen de netwerk-

laag en occupatielaag niet eens in beeld. 

Uit deze lagenbenadering vloeit ook een 

natuurlijke toedeling van verantwoor-

delijkheden en bevoegdheden voort. De 

zorg voor de onderste laag (ondergrond), 

zeker de borging van de waterveilig-

heid, kan en mag eigenlijk niet afweeg-

baar zijn tegen andere zaken. Zonder 

beveiliging van het land tegen overstro-

mingen is een bestendige inrichting van 

Nederland immers niet mogelijk. Water 

(goed oppervlaktewater en grondwater) 

is ook randvoorwaardelijk voor mensen 

(drinkwater) en natuur(ontwikkeling) 

in Nederland, volgens de Adviesgroep. 

gebruik van de occupatielaag
Binnen de occupatielaag maakt de ad-

viesgroep onderscheid tussen verschil-

lende typen van gebieden die qua ken-

merken samenhangen. Vooralsnog zijn 

dit: de stad, het platteland, het water en 

de natuurgebieden. Voor elk van deze 

gebieden gelden verschillende eisen en 

gebruiksmogelijkheden. Maar bij het 

nemen van initiatieven zou voor al die 

gebieden wel vanuit één basisset moeten 

worden gewerkt. 

Daartoe wordt onderscheid gemaakt in 

vier aspecten: 

- doelen/normen;

-  plan om de doelen te bereiken (kwaliteit);

-  instrumenten (vergunningen en hand-

having);

- monitoring en evaluaties.

Hoe kan in de nieuwe Omgevingswet gewaar

borgd worden dat ook in de toekomst de 

kwaliteit van grond en drinkwater voldoende 

wordt beschermd?

Kohsiek: ‘Ons advies benadert Nederland 

in lagen: ondergrond, netwerken en oc-

cupatielaag. De ondergrond is de basis 

voor de ontwikkeling, haast een rand-

voorwaarde. We hebben aangegeven dat 

we eerst de ondergrond (grond, drink- 
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2.    Eerste  lijn:  blanco  situatie  
  
Nederland  kent  meer  dan  50  sectorale  wetten  m.b.t.  de  fysieke  ruimte  die  
alle  binnen  één  gebied  of  binnen  de  vierkante  meter  tegelijkertijd  betrekking  
hebben  op  elkaar.  Voor  een  gebiedsbeheerder  is  het  dan  ook  vaak  een  heel  
circus  van  eisen  waaraan  moet  worden  voldaan  en  vergunningen  die  moeten  
worden  verkregen  om  een  ontwikkeling  in  fysieke  zin  in  het  gebied  te  
realiseren.  Temeer  daar  al  die  wetten  verschillend  werken  en  veelal  niet  zijn  
afgestemd.    
  
Voor  Nederland  als  geheel  zal  moeten  gelden  dat  wat  voor  regels  er  ook  
worden  bedacht,  dat:    
  
 de  kansen  voor  de  toekomst  toenemen;;  
 er  duurzaam  wordt  gehandeld;;  
 ;;  
 de  veiligheid  tegen  overstroming  een  randvoorwaarde  is;;  
 de  bescherming  van  de  drinkwaterbronnen  een  nationaal  belang  is.  
  
In  het   blanco   denken  van  de  adviesgroep  Water  is  uitgegaan  van  twee  
leidende  indelingsgedachten  voor  Nederland  als  gebied:  
  
1. De  indeling  in  lagen  (zie  figuur  1)  
2. De  indeling  in  verschillende  typen  gebieden  (zie  figuur  2)  
  

 
Figuur  1:    Het  lagenmodel  van  Nederland  (Nota  Ruimte)  

  

Figuur 2: Nederland, in de occupatielaag schematisch ingedeeld in vier typen van gebieden en 

netwerken, waarvoor een basisset aan regels geldt.

Luc Kohsiek: ‘Het móét en het kán anders!’

Figuur 1: Het lagenmodel van Nederland. 
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en oppervlaktewater) goed moeten rege-

len, voordat we in de rest van Nederland 

de andere dingen regelen.’

randvoorwaarden
Bij de doelen staan de Europese normen 

en voorwaarden voorop. De normen zijn 

natuurlijk afgestemd en het beginsel 

‘stand still, step forward’ moet gelden. 

In plannen worden de doelen afgewo-

gen. De Elverding-benadering in combi-

natie met die in de Crisis- en herstelwet 

staat hierbij voor ogen. Ook moet helder 

zijn wie/wat het bevoegd gezag is en 

hoeveel het mag kosten. Financiering 

en financierbaarheid worden duidelijk 

in het planproces en er moet een fatale 

termijn gesteld worden, waarbinnen 

met de uitvoering wordt begonnen. 

Het kan, tenzij...
Als instrument wordt zoveel mogelijk 

gewerkt met algemene regels volgens 

het uitgangspunt ‘Het kan, tenzij’. Er 

zijn flexibiliteitregels voor experimen-

ten en innovatie. Dus er moet binnen 

het domein water nog meer met alge-

mene regels gewerkt worden. Er wordt 

alleen gestreefd naar vergunningen 

voor maatwerk. Richting de andere 

domeinen en met name de ruimtelijke 

ordening is water mede ordenend voor 

de inrichting, gezien het feit dat het een 

belangrijk onderdeel uitmaakt van de 

ondergrond en de netwerklaag. Water 

kan in veel gevallen een prachtige sym-

biose vormen met natuur. Toch wordt de 

relatie als knellend ervaren, met name 

bij het uitvoeren van werken (bijvoor-

beeld Ruimte voor de Rivier). De con-

serverende insteek met betrekking tot 

met name het soortenbeleid blokkeert 

verandering of ontwikkeling, terwijl 

vaak daarbij de kans op synergie tussen 

water en natuur niet wordt benut, aldus 

de Adviesgroep Water.

De minister heeft de Tweede Kamer 

beloofd in het voorjaar van 2012 met 

een eerste uitgewerkt wetsvoorstel te 

komen, inclusief de kwantificering van 

de vermindering van administratieve 

lasten.  ■

Standpunten vewin
Drinkwater dwingende reden van groot openbaar belang 
Houd de verworvenheden van de Drinkwaterwet en de Waterwet overeind met 

doelstellingen en normen rondom de kwaliteit en kwantiteit van het water, de 

drinkwaterfunctie en bescherming. De drinkwatervoorziening is wettelijk een 

dwingende reden van groot openbaar belang en dient daarom als nationaal 

ruimtelijk belang erkend te worden door doorwerking te borgen van ruimtelijke 

bescherming van de drinkwaterwinning. Bij ruimtelijke afwegingen verdient 

drinkwater prioriteit wegens het maatschappelijk belang en de volksgezondheid. 

Bij integratieplannen moet de drinkwaterbescherming behouden blijven.

> Behoud de drinkwaterfunctie en bescherming van grond en oppervlaktewater 

toetsingskaders koppelen aan kwaliteitsdoelstellingen 
en concrete voorschriften
Toetsingskaders zoals de watertoets, milieutoets en passende beoordeling moeten 

worden gekoppeld aan de kwaliteits doelstellingen. Vergunning- en meldings-

voorschriften moeten concreet zijn en geen doel-, maar middelvoorschriften be-

vatten. Beter een helder vergund voortraject dan een normloos niet te handhaven 

natraject. 

>  Kwaliteitsdoelstellingen tijdig realiseren door koppeling met goede toetsingskaders

Provincie bevoegd gezag voor grondwateronttrekking drinkwater
De vergunning voor grondwateronttrekkingen en -infiltratie ten behoeve van 

drinkwater wordt verleend door de provincie. Die is daar ook goed toe in staat, 

omdat men het overzicht heeft wat betreft grondwaterbescherming en het alge-

meen belang waarborgt. Deze situatie mag ook in de toekomst niet veranderen.

> Grondwateronttrekkingsvergunning drinkwater beoordelen door provincie

Nationale uniformering normen niet ten koste van 
realisatie milieukwaliteitsdoelstellingen
Heldere nationale kwaliteitsnormen voor oppervlakte- en grondwater en bodem 

zijn blijvend noodzakelijk om te kunnen monitoren en om aan kwaliteitsdoelstel-

lingen van de Europese en nationale regelgeving te voldoen. Normering moet 

integraal worden afgestemd. Streefwaarden bodem moeten in overeen stemming 

worden gebracht met de normen voor grond- en oppervlaktewater t.b.v. drinkwa-

terbereiding. Enige souplesse (bij het inleveren van ruimtelijke beschermings-

maatregelen in het kader van het milieubeleid, bodembescherming, de KRW, 

enzovoort) en meer maatwerk zijn mogelijk, als helder wordt afgewogen. Dit met 

behoud van het bestaande beschermingsniveau.

> Nationale normen voor oppervlaktewater, grondwater en bodem

‘bescherming vAn de drinkWAter-
bronnen is nAtionAAl belAng’

Illustraties: Rapport ‘De kracht van water. Naar één 

ge(s)laagde Omgevingswet’.
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Sinds 10 oktober 2010 hebben 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

de  status van Nederlandse open-

baar lichamen in het Caribisch gebied.  

Rondom deze staatsrechtelijke over-

gang moeten veel wetten en regels 

worden aangepast, waaronder ook de 

milieuwetgeving. De nieuwe regelge-

ving is vastgelegd in de Wet VROM BES, 

die onlangs door het Nederlandse parle-

ment is aangenomen.

Subsidiariteit
De Wet VROM BES wordt stapsgewijs op 

de BES-eilanden ingevoerd als een raam-

wet die de komende jaren verder wordt 

uitgewerkt in algemene maatregelen 

van bestuur en  lokale verordeningen. 

Daarbij wordt uitgegaan van het sub-

sidiariteitsbeginsel: waar lokale maat-

regelen voldoen, kan centrale regel-

geving achterwege blijven.

Bij de invoering van rioolheffing, af-

valheffing en andere (belasting)maat-

regelen wordt rekening gehouden met 

de draagkracht van de bevolking. Het 

ministerie van  Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties (BZK) doet een 

onderzoek naar de draagkracht. De re-

sultaten van dit onderzoek zijn begin 

volgend jaar beschikbaar.

 

aanpak milieuproblemen
Na inwerkingtreding van de wet zal een 

nationaal milieubeleidsplan Caribisch 

Nederland worden opgesteld waarin 

een aantal prioriteiten van milieubeleid 

wordt  geïdentificeerd en aangepakt. 

Voor de BES-eilanden is in 2010 het 

meerjarenprogramma ‘Nederland een 

stukje groter en mooier’ vastgesteld, 

waarin prioriteiten zijn gesteld voor de 

aanpak van milieuproblemen. 

Urgentie drinkwatervoorziening
Als urgent werden daarin benoemd: de 

aanpak van de afvalwaterzuivering, on-

derzoek naar de meest optimale drink-

watervoorziening, het opstellen van een 

integraal water managementplan, en in-

spectie van de kwaliteit van drinkwater.

 

De drinkwatervoorziening op de ei-

landen is wettelijk geregeld via de Wet 

drinkwater BES en het Besluit kwaliteit 

drinkwater BES. De minister van I&M is 

onder  meer verantwoordelijk voor het 

opstellen van het drinkwaterbeleids-

plan en de aanwijzing van rijksinspec-

teurs voor het toezicht op naleving van 

de wetgeving. Daarnaast is de minister 

verantwoordelijk voor het aanwijzen 

van laboratoria voor de analyse van 

drinkwatermonsters.

 

Staatssecretaris Atsma deelde tijdens de 

behandeling van de wet aan de Eerste 

Kamer mee dat op de eilanden een 

nieuw rioolstelsel wordt aangelegd. Het 

is  volgens de regering de verantwoor-

delijkheid van de eilandbesturen om er 

vervolgens voor te zorgen dat ook alle 

percelen op de nieuwe riolering wor-

den aangesloten.  ■

Nationaal milieubeleidsplan Caribisch Nederland op komst

milieuwetgeving bonaire, sint 
Eustatius en saba krijgt vorm

In de Eerste Kamer is op 19 december de Wet VROM BES aangenomen. Hiermee krijgen Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) een milieuwetgeving, die is gebaseerd op de Nederlandse 
Wet milieubeheer en de Woningwet. Voor  de bescherming van het milieu op de Caribische eilanden 
zijn specifieke bepalingen opgenomen. Dat betekent ook voor de drinkwatervoorziening op de 
eilanden een flinke stap voorwaarts.
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Samen met mede-professoren 

Walter van der Meer en Luuk 

Rietveld vervult Van der Hoek de 

leerstoel Drinkwatervoorziening aan 

de TU Delft. Van der Meer ontwikkelt 

innovatieve processen, terwijl Rietveld 

zich bezighoudt met de watercyclus 

en watertechnologie voor ontwikke-

lingslanden. Van der Hoek is gespe-

cialiseerd in zuiveringsprocessen en 

waterkwaliteit.

Wat houdt de leerstoel Drinkwater

voorziening precies in?

Van der Hoek: ‘Drinkwatervoorziening, 

of drinking water engineering, is een 

zeer breed vakgebied. Het bestrijkt de 

kwaliteit van de bronnen, de waterzui-

vering en de distributie naar de klanten. 

Onze voorganger Hans van Dijk had 

deze complete leerstoel in zijn porte-

feuille. Wij verdelen het onderwerp met 

z’n drieën, waarbij ik me vooral richt op 

emerging substances. Dat zijn nieuwe 

stoffen die we aantreffen in het opper-

vlakte- en het grondwater en die invloed 

kunnen hebben op de kwaliteit van het 

drinkwater. Je moet dan denken aan 

resten van bestrijdingsmiddelen, ge-

neesmiddelen, personal care products, 

kunstmatige zoetstoffen, enzovoort. 

Veel zuiveringsprocessen kunnen deze 

stoffen verwijderen, maar er duiken 

steeds nieuwe stoffen op. Dat kan het 

consumentenvertrouwen in drinkwater 

uit de kraan ondermijnen. Dat vertrou-

wen is in Nederland zeer hoog en dat 

willen we graag zo houden.’

‘Er bestaan enkele ontwikkelingen die 

invloed kunnen hebben op waterkwa-

liteit, zoals vergrijzing, industrialisatie 

en nieuwe toepassingen van bestrij-

dingsmiddelen in de landbouw. Wij 

onderzoeken hoe je op basis daarvan 

kunt voorspellen welke stoffen in het 

water terecht kunnen komen. En hoe je 

dat zou moeten zuiveren. Behalve deze 

Emerging substances steeds nauwkeuriger in beeld

‘Een druppel verontreiniging in 
een zwembad is al aantoonbaar’
Met ingang van 1 januari 2011 is dr. ir. Jan Peter van der Hoek benoemd tot deeltijdhoogleraar 
Drinkwatervoorziening bij de sectie Gezondheidstechniek van de TU Delft. Een goede waterkwaliteit 
voor mens en milieu is hier het belangrijkste aandachtsgebied. Daarvoor is diepgaande kennis van 
waterchemie, microbiologie en procestechnologie nodig. Een gesprek over emerging substances en 
het belang van kennisontwikkeling.
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technische componenten zit er ook een 

beleidsmatige kant aan dit vraagstuk: 

hoe kun je beleid ontwikkelen om te 

voorkomen dat bepaalde stoffen in het 

milieu terechtkomen?’

Wat is het risico van de zogeheten ‘emerging  

substances’?

Van der Hoek: ‘Van sommige stoffen 

kennen we de schadelijkheid al, maar 

van veel nieuwe stoffen weten we nog 

niet precies wat de gevolgen voor de 

menselijke gezondheid zijn. Bovendien 

worden de analysemethoden zo nauw-

keurig dat we ook steeds meer stoffen 

detecteren. Maar we weten niet of die 

stoffen er altijd al in hebben gezeten, of 

‘nieuw’ zijn. Inmiddels kunnen we op 

het niveau van nanogrammen meten; 

dan zit je op de schaal van één druppel 

op een heel zwembad.’

Nanodeeltjes
‘De vergrijzing heeft een toenemend 

medicijngebruik tot gevolg; resten 

daarvan spoelen uiteindelijk het riool 

in en komen via de rwzi’s dus in het op-

pervlaktewater. Uit recent onderzoek is 

gebleken dat in het effluent van rwzi’s 

ook drugsresten voorkomen. Verder is 

bekend dat producenten in verzorgings-

producten steeds meer nanodeeltjes 

toepassen, die vaak na gebruik via het 

riool naar de rwzi’s gaan. De zuivering 

in de rwzi’s is bedoeld voor verwijdering 

van organische stof, fosfor en stikstof en 

niet voor het verwijderen van dit soort 

nieuwe stoffen. Nanotechnologie is een 

kans voor drinkwatervoorziening, als je 

bijvoorbeeld denkt aan toepassing van 

nano tech voor betere membranen of 

specifieke adsorptieprocessen. Maar wat 

nanodeeltjes in het milieu betekenen 

voor de drinkwatervoorziening en de 

volksgezondheid, is nog te weinig be-

kend. Daar moet meer onderzoek naar 

worden gedaan, ook op toxico logisch 

gebied. Op die punten werken we nauw 

samen met bijvoorbeeld KWR en de 

Universiteit van Amsterdam.’

Meer kennis nodig
‘Ik ben vooral benieuwd hoe stoffen 

zich gedragen in een zuivering, of hun 

gedrag is te voorspellen op basis van 

hun stofkenmerken en hoe robuust be-

staande zuiveringsprocessen zijn om de 

stoffen uit het water te halen. We weten 

wat er nu is aan bedreigende stoffen, 

maar we willen meer grip op wat ons 

nog te wachten staat. Er is dus kennis 

nodig van de nieuwe stoffen én van  

de noodzaak van nieuwe zuiverings-

methoden.’

Polaire stoffen
‘In de landbouw worden steeds meer 

middelen verboden vanwege hun in-

vloed op de waterkwaliteit uit ecologisch 

en humaan oogpunt. Maar producenten 

ontwikkelen dan weer nieuwe stoffen, 

waarvan niet bekend is welke effecten 

ze hebben. We zien nu een trend naar 

kleinere, polaire stoffen. Dat zijn stof-

fen die door hun elektrische ladings-

verdeling en hun geringe afmetingen 

moeilijk zijn te zuiveren uit water. Veel 

bestaande methoden zijn gebaseerd op 

actieve koolfilters, die meer geschikt 

zijn voor het absorberen van apolaire 

stoffen. Het zou beter zijn bij de toela-

ting van nieuwe bestrijdingsmiddelen 

goed te letten op hun effecten op de wa-

terkwaliteit. Vroeger keek het Ctgb daar 

zeer scherp naar, maar dat is nu helaas 

deels teruggedraaid.’

Samenwerking
‘De drinkwatersector, de kennisinstel-

lingen en de waterschappen doen veel 

aan screeningsonderzoek. Hierbij wor-

den geavanceerde technieken, zoals 

massaspectrometrie en gas- en vloei-

stofchromatografie, ingezet om nieuwe 

en onbekende stoffen in het water te 

ontdekken. Dit is een van de terreinen 

waarop wij nauw samenwerken met de 

laboratoria van de drinkwatersector. Zij 

delen hun gegevens met ons en samen 

bekijken we vragen zoals: ‘Is de zuive-

ring robuust genoeg?’, ‘Kunnen deze 

stoffen doorslaan, ofwel: door de zuive-

ring heen sluipen en in het drinkwater 

terechtkomen?’ Dit soort vraaggestuurd 

onderzoek komt steeds vaker voor, 

vooral sinds we samenwerkingsovereen-

komsten hebben gesloten met Evides, 

Dunea, Oasen, Vitens en Waternet.’

‘Als wij in kaart hebben gebracht wat de 

risico’s van bepaalde stoffen zijn, kan 

Vewin deze gegevens namens de drink-

watersector gebruiken om in Den Haag 

en met name Brussel de gevaren van be-

paalde stoffen voor de volksgezondheid 

onder de aandacht te brengen, met het 

‘meer investeren in kennis-
ontWikkeling is essentieel’

Jan Peter van der Hoek: ‘Welke ontwikkelingen hebben invloed op de waterkwaliteit?’
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oog op het toelatingsbeleid van bijvoor-

beeld bestrijdingsmiddelen, geneesmid-

delen of anti-fouling middelen.’

Projecten
‘Naast advisering over de optimale 

inrichting van zuiveringen, voeren 

we ook gezamenlijke projecten uit op 

het gebied van technologieontwikke-

ling. Zo zijn we bij Oasen en Waternet 

betrokken bij de Puro-pilot, waarbij 

wordt gekeken naar ondergrondse ont-

zilting van grondwater bij oeverinfil-

tratie. Een ander interessant project is 

ESTAB; Emerging Substances Towards 

an Absolute Barrier, waarin TU Delft, 

KWR, Vitens en Oasen participeren. We 

zien met name dat KWR en de TU elkaar 

steeds beter weten te vinden. Zo wer-

ken we bijvoorbeeld ook samen op het 

gebied van ‘sewer mining’: een nieuwe 

methode om proceswater te bereiden uit 

afvalwater. Een ander onderwerp zijn de 

zogeheten ‘piped systems’: we onderzoe-

ken hoe we thermische energie kunnen 

halen uit de ondergrondse leidingstel-

sels van drinkwaterleidingen en riolen. 

De gemiddelde temperatuur van het 

afvalwater dat de woning verlaat, ligt 

tussen 25 en 30 ºC, dus met warmtewis-

selaars kun je daar energie winnen.’

Binnen de leerstoel Drink watervoor-

ziening wordt ook aandacht besteed aan 

de effecten van klimaatverandering op 

drinkwater(kwaliteit). Door klimaat-

verandering loopt de temperatuur van 

vooral het oppervlaktewater op. Hierbij 

komen uiteenlopende vragen naar vo-

ren: Wat is het effect op de kwaliteit van 

het drinkwater, zoals dat uiteindelijk 

uit de kraan komt bij de klant? En waar 

treden die effecten op? In de bronnen, 

in de zuivering, in het distributienet? 

En wat kunnen we doen om de kwaliteit 

van het drinkwater te handhaven? 

Van der Hoek: ‘De klimaatverandering 

heeft effecten op het gebied van kwanti-

teit én kwaliteit. Door een lagere afvoer 

van water in de rivieren worden de 

concentratieniveaus van stoffen in het 

water hoger. Ook kan er dan meer zout 

de rivieren binnendringen via de mon-

dingen aan zee. We zien dat er grotere 

extremen optreden. Met name in de zo-

mer verlaat het gezuiverde drinkwater 

het pompstation met een wat hogere 

temperatuur dan gewenst. Wij gaan 

nu bijvoorbeeld onderzoeken of je die 

warmte eruit kunt halen en nuttig kunt 

toepassen. Voor de consument is koeler 

prettiger en voor de hygiënische kwali-

teit van het water is een lagere tempera-

tuur natuurlijk ook beter.’

Is Nederland het enige land waar drink

watervoorziening zo wetenschappelijk wordt 

benaderd?

Van der Hoek: ‘Ook in andere landen 

zijn universiteiten en kennisinstellin-

gen waar uitgebreid aandacht wordt 

besteed aan dit onderwerp, zoals in 

Duitsland, Spanje en Engeland. Maar 

Nederland heeft een lange traditie op 

het gebied van onderzoek en kennis-

deling over drinkwatervoorziening. 

We lopen dus wel degelijk voorop. Het 

onderzoek is hier goed georganiseerd, 

doordat nauw wordt samengewerkt met 

kennisinstellingen en de drinkwater-

bedrijven. Wel is het zo dat in andere 

landen de water cyclus meer integraal 

wordt benaderd dan tot nu toe in 

Nederland. Wij zijn grote voorstanders 

van zo’n integrale aanpak. Waternet 

is een voorbeeld van hoe dat zou kun-

nen. Het Bestuursakkoord Water is een 

eerste stap in de goede richting, maar 

een extra stok achter de deur zou geen 

kwaad kunnen, mijns inziens.’

Financiering
‘Wat wel gezegd moet worden, is dat de fi-

nanciering van onderzoek in Nederland 

de laatste tijd flink minder makkelijk 

is geworden. Tot voor kort hadden we 

subsidiemogelijkheden waarbij een 

kennisinstelling, een technologieleve-

rancier en een eindgebruiker aan elkaar 

konden worden gekoppeld. Met name 

voor de kleinere technologiebedrijven, 

waarvan we er in Nederland veel heb-

ben, waren dit interessante regelingen, 

die leiden tot goede samenwerking en 

echt innovatieve producten.’

Faciliteiten zoals de InnoWATOR zijn in-

middels omgezet in een fiscale regeling: 

bedrijven krijgen een belastingvoordeel 

als ze investeren in technologieontwik-

keling. Van der Hoek: ‘Dat stimuleert 

kleine bedrijven niet om hun nek uit te 

steken of samen te werken. De rol van 

de subsidiemakelaar, die aan het begin 

van een ontwikkeling vraag en aanbod 

bij elkaar brengt, is veranderd in die van 

een fiscalist, die aan het einde van de rit 

berekent welk belastingvoordeeltje kan 

worden behaald. Ik zie dat niet als een 

stimulerende regeling. Het is vooral voor 

kleinere bedrijven moeilijker om de kri-

tische massa te organiseren om van idee 

tot praktische toepassing te komen. Als 

de doelstelling is om Nederland in de 

top 5 van de meest innoverende landen 

te krijgen, zal er meer geld beschikbaar 

moeten worden gesteld.’

Hoe ziet de toekomst van de Nederlandse 

drinkwatervoorziening eruit?

Van der Hoek: ‘De kwaliteit van ons 

drinkwater is zeer hoog, maar dat gaat 

niet vanzelf. De titel van mijn inaugu-

rele rede is niet voor niets: ‘Topkwaliteit 

drinkwater: nimmer vanzelfsprekend’. 

Er is een blijvende inspanning voor 

nodig om ontwikkelingen zoals emer-

ging substances en klimaatverandering 

het hoofd te bieden. Een gezamenlijke 

inspanning van wetenschappers, wa-

terbeheerders, drinkwaterbedrijven en 

beleidsmakers. Daar gaan wij hier in 

ieder geval ons best voor doen, want als 

we stil blijven zitten, verdwijnt deze ver-

worvenheid. Maar ook bij het toelatings-

beleid van stoffen zou men strenger 

moeten toetsen aan de gevolgen voor 

waterkwaliteit. En het is belangrijk dat 

de politiek de voorwaarden schept en 

beschermt voor een voldoende stevige 

kennisinfrastructuur en voor verdere 

technologieontwikkeling. Dat zijn voor-

waarden om de kwaliteit van ons eigen 

drinkwater op een hoog peil te houden 

én kennis te ontwikkelen die je kunt 

verkopen in het buitenland.’  ■
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–  K o r t  n i e u w s  –  K o r t  n i e u w s  – 

adaptatie staat centraal na Durban
 

Na de milieuconferentie in Durban is steeds duidelijker dat fors 

moet worden ingezet op adaptatie en robuuste, flexibele systemen. 

In Durban is de basis gelegd om in 2015 een wereldwijd bindend 

klimaatakkoord af te spreken. Maar tot die tijd gaan kostbare jaren 

verloren die nodig zijn om de opwarming van de aarde te kunnen 

beperken tot plus 2 °C: de grens voor onomkeerbare effecten. 

De impact van het veranderende en steeds veranderlijkere klimaat 

op de waterkringloop zal zich de komende periode steeds duidelij-

ker gaan manifesteren. Adaptatiemaatregelen zijn noodzakelijk om 

toenemende verzilting, uitputting van het grondwater en toename 

van de concentraties van milieuvreemde stoffen in grond- en 

oppervlaktewater tegen te gaan. 

De relaties tussen water, voedsel en energie zijn steeds meer met 

elkaar verweven. Ook de oplossingen moeten steeds meer worden 

gezocht in nieuwe combinaties van veel verschillende kennisbron-

nen. Met het programma ‘Water Technology & Green Economy’ 

richt Vewin zich op het realiseren van de samenwerkingsverbanden 

en het identificeren van duurzame win-winoplossingen.

Wereld na durban
Durban heeft een routemap naar 2015/2020 opgeleverd, waarin de 

tools worden opgenomen om uiteindelijk tot een klimaatakkoord 

te komen. Hierin participeren ook de VS en China. Het blijkt dat 

China op dit gebied bereid is om deze slag ook daadwerkelijk te 

maken. De afgesproken publiek-private samenwerking binnen het 

in Durban opgerichte klimaatfonds biedt de mogelijkheid om de 

kennis van bedrijfsleven en overheid te bundelen en het vergroe-

ningsproces te versnellen.

Meer aandacht voor water  
in Europees landbouwbeleid

De Unie van Waterschappen (UvW) en Vewin willen meer Europese 

aandacht voor water en pleiten daarom voor een duurzaam vergoe-

dingssysteem voor landbouwers in het nieuwe Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB). Agrariërs krijgen alleen een EU-basis-

vergoeding als ze maatregelen nemen en innovaties inzetten ten 

gunste van water en milieu. Deze aanpak komt de waterkwaliteit 

en -kwantiteit ten goede, en draagt bij aan de doelen uit de 

Kaderrichtlijn Water (KRW). Vewin heeft dit besproken met Tweede 

Kamerleden, voorafgaand aan een overleg over het GLB met staats-

secretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

Met name D66, de PvdA en de ChristenUnie hebben specifiek 

aandacht gevraagd voor meer maatregelen ten gunste van water-

kwaliteit en -kwantiteit. Landbouw en water hebben een sterke 

relatie en de KRW moet dan ook een essentieel onderdeel worden 

van het GLB. ‘Blauwe’ maatregelen passen goed in het verduur-

zamingsstreven. Daarnaast pleitten veel partijen voor een grotere 

inzet op innovatie, zoals precisielandbouw. 

Staatssecretaris Bleker heeft aangegeven dat hij achter de ver-

duurzaming van het GLB staat en dat hierbinnen zeker ook water-

maatregelen passen. ‘Ze moeten leiden tot het dichterbij brengen 

van de KRW-doelen’, aldus Bleker. ‘Ook het werken in collectieven 

van boeren en de inzet van innovaties kan hieraan bijdragen. Dit 

werkt goed, want het is voor de waterkwaliteit bijvoorbeeld het 

meest effectief wanneer alle boeren langs een waterloop een 

bufferstrook aanleggen, zonder ‘gaten’ ertussen.’

De staatssecretaris zal zich hiervoor inzetten in Brussel. Ook de 

koppeling tussen het nemen van milieumaatregelen en het ontvan-

gen van de basispremie is volgens hem van belang. Vewin en de 

UvW zijn blij met de inzet van de staatssecretaris. Met behulp van 

een ander beloningssysteem voor innovaties en milieumaatregelen 

kan de sector snel verduurzamen, wat ook de concurrentiepositie 

en het imago van de landbouwsector ten goede zal komen. 
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vewin inventariseert de topics van 2011 en 2012

Hiervoor maken wij ons sterk
Wat is in 2011 bereikt op het gebied van de verschillende waterdossiers? En wat zal het 
nieuwe jaar ons gaan brengen? De vier stuurgroepsecretarissen en Bureau Brussel zetten 
de belangrijkste feiten voor u op een rij. 

De Drinkwaterwet, die in 2011 

van kracht werd, heeft na ja-

renlange intensieve lobby van 

Vewin voor de drinkwaterbedrijven 

een nieuw kader opgeleverd. Al ruim 

150 jaar laten de drinkwaterbedrijven 

bij uitstek zien dat ze duurzaam produ-

ceren. De beschikbaarheid van schoon 

en voldoende water is cruciaal voor 

welvaart en welzijn, voor een goed func-

tionerende industrie en voor gezonde 

ecosystemen. Nederlands drinkwater is 

van topkwaliteit: gezond, smaakvol én 

goed betaalbaar. Een uitstekende positie 

voor de drinkwatersector om bij te dra-

gen aan de green economy.

Verplichtingen voortvloeiend uit de 

Drinkwaterwet worden in 2012 vast-

gelegd in een convenant. Eén van de 

elementen die uitgewerkt worden, 

is de onderlinge benchmark, die de 

drinkwatersector al in 1997 uit eigen 

beweging startte. In 2011 heeft Vewin 

het Bestuursakkoord Water getekend 

samen met het rijk, provincies, gemeen-

ten en waterschappen. Doel is om het 

waterbeheer doelmatiger vorm te ge-

ven. In 2012 wordt het Bestuursakkoord 

nader ingevuld met concrete afspraken 

over doelmatigheidsdoelstellingen, mo-

nitoring en regelgeving.

Belastingen
In 2011 werd besloten tot afschaffing 

van de Grondwaterbelasting (in 2012) 

en de Belasting op leidingwater (in 

2013). Dit betekent een lastenverlich-

ting van totaal € 290 miljoen voor de 

drink waterconsument. In 2012 zullen 

de staatssecretaris van Financiën en de 

drinkwaterbedrijven een overeenkomst 

tekenen over teruggave van deze belas-

tingen aan de consument. De Tweede 

Kamer zette met een breed gesteunde mo-

tie afschaffing van de precariobelasting 

op waterleidingen terug op de politieke 

agenda. Begin 2012 zal een wetsvoorstel 

voor afschaffing van deze belasting aan 

de Tweede Kamer worden gezonden. 

Op 20 december heeft de Eerste 

Kamer unaniem ingestemd met het 

Belastingplan 2012. Daarmee is on-

der andere de afschaffing van zeven 

kleine belastingen, waaronder de 

Grondwaterbelasting en Belasting op 

stuurgroep doelmatigheid, transparantie en Waterketen
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leidingwater, een feit. Afschaffing is 

een onderdeel van het streven van het 

kabinet om te komen tot een eenvoudig, 

meer solide en fraudebestendig belas-

tingstelsel.

Vewin heeft altijd geageerd tegen de 

hoge belastingdruk op water. Vewin 

is van mening dat voldoende en on-

berispelijk drinkwater voor iedereen 

beschikbaar moet zijn tegen een maat-

schappelijk verantwoord tarief. De 

belastingcomponent in de drinkwater-

prijs is in de laatste tien jaar gestegen 

van gemiddeld 15 naar 24%. Dat per-

centage zal door de afschaffing van de 

waterbelastingen substantieel dalen, 

het meest bij de bedrijven die vooral 

grondwater gebruiken bij de bereiding 

van drinkwater.

De drinkwaterbedrijven en de staats-

secretaris zullen begin 2012 afspraken 

maken over de teruggave van de waterbe-

lastingen aan de drinkwaterconsument.

Waterprojecten
De Drinkwaterwet biedt ruimte om tot 

maximaal 1% van de jaaromzet activitei-

ten te ontplooien in het buitenland.

Invulling van die ruimte vindt in 2012 

en verder plaats, waarbij de inbreng van 

de waterbedrijven als hefboom fungeert 

voor bijdragen vanuit de overheid en 

ontwikkelingsbanken. Als resultante 

van jaren voorwerk werd hiertoe in 

2011 reeds een Europese cofinanciering 

gerealiseerd van ruim € 11 miljoen voor 

twaalf ontwikkelingsprojecten. In 2012 

wordt gewerkt aan verdere openstelling 

van (inter)nationale fondsen (zie verder 

pagina 28-31 van deze Waterspiegel).

Programma ‘Water technology 
& green Economy’
Europa stimuleert met de Resource 

Efficiency Strategy de omslag naar de 

green economy. De green economy is ‘an 

economy that results in improved hu-

man well being and social equity, while 

significantly reducing environmental 

risks and ecological scarcities’ (UNEP). 

Het doel is om ook in de toekomst een 

groeiende bevolking van een hoog 

welvaartsniveau te laten genieten en 

een concurrerende plaats in de wereld-

economie in te nemen.

Dit kan alleen worden gerealiseerd 

door continu te investeren in kennis en 

technologie – fundamenteel en expe-

rimenteel in de praktijk. Het komende 

decennium zullen waarschijnlijk be-

langrijke technologische doorbraken 

plaatsvinden (resource efficiency, nu-

triënten-terugwinning, sensor-, nano- 

en membraantechnologie). Zo ontstaan 

compleet nieuwe mogelijkheden om 

watervervuiling te voorkomen, waarde-

volle stoffen terug te winnen en de 

infrastructuur op de lange termijn te 

ontwerpen. Mits er natuurlijk goed be-

leid wordt gevoerd, innovatieve kennis 

wordt ontwikkeld en verstandig wordt 

geïnvesteerd. ■

stuurgroep bronnen en Kwaliteit

In 2011 zijn de drinkwaterbelangen 

bij de Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte en de AMvB Ruimte inge-

bracht. De focus lag daarbij op:

-  het in ruimtelijk beleid prioriteit geven 

aan drinkwater;

- het leidend laten zijn van KRW-doelen;

-  het terugdringen van diffuse verontrei-

niging. 

In het kader van de Blueprint en de 

Fitness Check voor de implementatie 

van de Kaderrichtlijn Water (KRW) 

heeft Bureau Brussel zowel in 2011 als 

in 2012 rechtstreeks een vinger aan de 

pols, met als doel de duurzaamheid en 

kwetsbaarheid van de watersystemen te 

beschermen. 

Omgevingswet
In 2011 heeft Vewin haar belangen in-

gebracht bij de start van het traject naar 

een nieuwe Omgevingsvergunning. Het  

borgen van het beschermingsniveau 

van drinkwaterbronnen staat voorop. 

In 2012 zal Vewin het wetgevingstraject 

intensief blijven volgen. 
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stuurgroep bodem en infrastructuur

Schaliegaswinning
Het initiatief voor boring naar schalie-

gas heeft veel opschudding veroor-

zaakt, ook bij de drinkwaterbedrijven. 

In een rondetafelgesprek in de Tweede 

Kamer zijn deze zorgen verwoord. 

Inmiddels is een moratorium ingesteld. 

In 2012 zal onafhankelijk onderzoek 

uitwijzen welke risico’s voor het grond-

water zijn verbonden aan de winning 

van schaliegas en welke aanvullende 

regulering nodig is. 

Structuurvisie Ondergrond
In de Structuurvisie Ondergrond zal 

drinkwatervoorziening als nationaal 

belang worden opgenomen. Die toe-

zegging is gedaan door de minister 

van I&M bij de behandeling van de 

Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimtelijke Ordening. Deze visie op de 

ondergrond zal afwegingskaders bevat-

ten voor ondergronds ruimtegebruik 

en wordt eind 2012 voorzien. Het volks-

In 2012 zal de drinkwatersector voor de 

Stroomgebiedbeheerplannen haar  reste-

rende beheerkwesties aanbieden aan het 

rijk. Het doel is om op deze manier de 

kwaliteitsissues bij oppervlaktewater en 

grondwater in de Stroomgebiedbeheer-

plannen op te nemen.

Zoetwater
In de zomer van 2011 is vanuit het 

Deltaprogramma de eerste bestuur-

lijke rapportage Zoetwater opgeleverd. 

Vewin heeft via directe participatie in 

het programma extra aandacht gecre-

eerd voor de zoetwaterproblematiek. 

Conclusie is dat Nederland in absolute 

zin voldoende water heeft, maar niet 

altijd in het juiste seizoen, op de juiste 

plek en van de juiste kwaliteit. 

Voor 2012 zet Vewin in op nader onder-

zoek naar en duiding van waterkwali-

teitsknelpunten in relatie tot droogte (ver-

hoogde concentraties van milieuvreemde 

stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en 

chemische stoffen). De oplossingsstrate-

gieën moeten zijn gericht op een duur-

zame drinkwater voorziening met een 

centrale rol vanuit het rijk. 

landbouw
Vewin heeft zich ook in 2011 ingezet 

voor de bescherming van de drink-

waterbronnen. Wat betreft de land-

bouw betekende dit koersen op re-

ductie van knelpunten als gevolg van 

het gebruik van gewasbeschermings-

middelen en mest, en op een duur-

zamer Europees Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB).

Mijlpaal van deze positieve ontwikke-

ling het afgelopen jaar is de toezegging 

van staatssecretaris Atsma over zijn in-

zet op het bevorderen van niet-chemisch 

beheer van de openbare ruimte. Hij 

richt zich op een verbod binnen enkele 

jaren. Dit als gevolg van de motie van 

het Tweede Kamerlid Grashoff voor een 

verbod op glyfosaathoudende middelen.

Een ander voorbeeld is de verduur-

zaming van het GLB. De Europese 

Commissie heeft in haar voorstellen 

maatregelen opgenomen ten gunste 

van natuur en milieu. Boeren moeten 

hieraan voldoen om inkomenssteun 

te ontvangen. Vewin is, net als staats-

secretaris Bleker, voorstander van de 

omvorming van het huidige systeem 

van generieke directe betalingen naar 

doelgerichte betalingen voor bovenwet-

telijke maatregelen. Hierin moeten ook 

concrete maatregelen ten gunste van de 

waterkwaliteit worden opgenomen.

In 2012 zullen we ons blijven inzet-

ten om de resterende knelpunten te 

reduceren en geen nieuwe te laten ont-

staan. Vewin pleit voor een duurzamer 

(Europees) beleid op het gebied van 

gewasbescherming, mest en landbouw, 

waarvan de doelen en maatregelen zijn 

afgestemd op de waterkwaliteitsdoel-

stellingen.  ■
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gezondheidsbelang van drinkwater 

moet daarbij vooropstaan.

leidingen in dijken
Bij dijkversterkingen hoeven kabels 

en leidingen niet langer verwijderd te 

worden. Telkens zal gezocht worden 

naar de laagste maatschappelijke kos-

ten. Netbeheerders worden vroegtijdig 

betrokken. Deze uitgangspunten zijn 

vastgelegd in bestuurlijk overleg tus-

sen Platform Netbeheerders en de Unie 

van Waterschappen. In een convenant 

worden deze punten verder uitgewerkt. 

Afronding daarvan vindt plaats in 2012.

Bodemverontreiniging
Na een aangekondigde motie van de 

PvdA om aanpak van bodemverontrei-

niging beter af te stemmen op bescher-

ming van waterwinningen, heeft de 

staatssecretaris toegezegd dat hij ervoor 

zal zorgen dat bodemverontreinigingen 

die de waterwinning bedreigen, uiterlijk 

in 2015 zijn gesaneerd. Vewin gaat met 

de uitvoerders van het convenant Bodem 

na hoe deze opdracht wordt opgepakt.

Bodemenergie (warmte/koudeopslag)
Bodemenergiesystemen leveren risico’s 

op voor de kwaliteit van het grondwater 

dat voor drinkwatervoorziening wordt 

gebruikt. Om die risico’s te beperken 

is een AMvB opgesteld. Vewin heeft 

daarbij bepleit om WKO-systemen in  

de grond waterbeschermingsgebieden te 

verbieden. In de AMvB is die terughou-

dendheid overgenomen, waarbij concre-

te regulering daarvan zal plaatsvinden 

via de provinciale milieuverordeningen.

CEmarkering kunststofleidingen
Via CE-markering moeten de kwaliteit 

en duurzaamheid van kunststofleidin-

gen voor drinkwatertransport worden 

geborgd. Vewin heeft in 2007 een klacht 

ingediend bij de Europese Commissie 

omdat de eisen voor CE-markering voor 

kunststofleidingen onvoldoende kwa-

liteitsgaranties boden. Daarop is aan-

scherping van de normen in gang gezet, 

waarbij in 2011 een aantal belangrijke 

verbeteringen is bereikt. Afronding zal 

in 2012 plaatsvinden.

Basisregistratie grootschalige 
topografie
Met het ministerie van I&M vindt verdere 

uitwerking plaats van de overdracht van 

de Grootschalige Basiskaart Nederland 

naar de Basisregistratie Grootschalige 

Topografie (BGT). Netbeheerders zullen 

in dit proces financieel uitgefaseerd 

worden. Ook is inbreng geleverd voor 

het wetsvoorstel BGT om te borgen dat 

verstrekking van de basisregistratie-

gegevens ‘om niet’ zal plaatsvinden. 

Structuurvisie Buisleidingen
In de Structuurvisie Buisleidingen wordt 

ruimte gereserveerd voor ondergronds 

transport van gevaarlijke stoffen. Deze 

reserveringen moeten niet belemme-

rend zijn voor bestaande of nieuwe  

infrastructuur voor drinkwater. Ook 

vereist de bescherming van grondwater 

dat reserveringen voor buisleidingen 

buiten de grondwaterbeschermingsge-

bieden worden geplaatst. Deze inbreng 

heeft Vewin geleverd in de consultatie 

van de structuurvisie. Afronding daar-

van vindt plaats in 2012.  ■

Mede naar aanleiding van 

de brand in Moerdijk heeft 

Vewin op politiek niveau 

aandacht gecreëerd voor de nood-

zaak van de implementatie van het 

landelijke samenwerkingsconvenant 

tussen drinkwaterbedrijven en poli-

tie- en veiligheidsregio’s. De minister 

van Veiligheid & Justitie heeft toege-

zegd het proces te zullen stimuleren. 

Uitwerking en implementatie van het 

convenant zijn van groot belang voor 

een goede en gezamenlijke prepara-

tie en respons bij rampen en crises. 

Toetsing vindt plaats door de Inspectie 

Openbare Orde & Veiligheid, waarmee 

Vewin heeft afgesproken om hierin  

samen op te trekken.

stuurgroep beveiliging & crisismanagement
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De Europese Commissie zal in 

2012 haar definitieve bevindin-

gen publiceren over de evalua-

tie van de stroomgebiedbeheerplannen, 

waarmee in 2011 een begin is gemaakt. 

Vooruitlopend op de evaluatie hebben 

Vewin en de Unie van Waterschappen 

de commissie hun standpunt medege-

deeld: nieuwe wetgeving is niet gewenst 

en de commissie zou meer aandacht 

moeten geven aan implementatie en 

hand having van bestaande regels, in het 

bijzonder die van de KRW.

De discussie over het nieuwe Gemeen-

schappelijk Europees Land bouwbeleid 

zal worden voortgezet. Bureau Brussel 

zal actief zijn in het zoveel mogelijk re-

aliseren van de wensen uit het Vewin/

UvW-position paper over dit onderwerp, 

dat ook is overgenomen door EUREAU. 

Daarbij speelt het dossier ‘Europese 

financiële perspectieven’ een grote rol. 

Op 1 januari 2014 gaat een nieuwe zeven-

jarige begrotingsperiode voor de EU in.

De dossiers ‘Innovatie’ en ‘Resource ef-

ficiency’ zullen ook van de watersector 

veel aandacht vragen. Het plan van de 

Europese Commissie voor de start van 

een Europees Innovatie Partnership 

voor water in 2013 zal kritisch worden 

ondersteund.

De Europese Commissie heeft toegezegd 

met wetgevende initiatieven en publica-

ties te komen op het terrein van de pu-

blieke diensten (DAB, DAEB, aanbeste-

dingen, concessies, PPP’s en staatssteun). 

Bureau Brussel zal deze dossiers in over-

leg met de koepelorganisaties CEEP en 

EUREAU kritisch volgen en daarbij de 

status-quo van de Nederlandse publieke 

watersector bewaken. Gewaakt moet 

worden voor onwenselijke en onver-

wachte liberaliseringsmaatregelen via 

Europese wetgeving of internationale 

handelsverdragen.

Het in 2011 ingezette beleid om meer 

aandacht te geven aan het coördineren 

van de inzet op Brusselse dossiers in het 

Haagse traject van de belangenbeharti-

ging heeft goed gewerkt en zal worden 

voortgezet. 

Zowel wat betreft de milieu-, als de 

economische dossiers wordt 2012 

een belangrijk jaar voor onze sector. 

Eurocommissaris Janez Potočnik 

(Milieu) heeft 2012 uitgeroepen tot 

Europees Jaar van het Water.

Op de pagina’s 24 en 25 van deze 

Waterspiegel leest u meer over dit on-

derwerp.  ■

bureau brussel

Een ander speerpunt voor 2012 is cyber 

security. Via Vewin wordt aansluiting 

gezocht bij het nieuwe Nationaal Cyber 

Security Centrum en in samenwerking 

met GOVCERT.NL worden vanuit zowel 

de overheidszijde als vanuit de sector 

landelijke cyber-maatregelen opgesteld.

Onder leiding van Vewin hebben de 

tien drinkwaterbedrijven eind 2011 één 

landelijk poolingcontract voor nood-

drinkwatermateriaal afgesloten. Op de 

pagina’s 32 en 33 van deze Waterspiegel 

leest u meer over dit onderwerp.  ■
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–  K o r t  n i e u w s  –  K o r t  n i e u w s  – 

glyfosaatverbod breed interpreteren 
 

Staatssecretaris Atsma gaat de motie uitvoeren van Tweede 

Kamerlid Rik Grashoff (GroenLinks), waarin het gebruik van glyfo-

saathoudende middelen voor onkruidbestrijding wordt verboden 

voor niet-commercieel gebruik. De Tweede Kamer heeft deze motie 

in september jl. aangenomen. De staatssecretaris heeft aange-

geven dat hij de motie in brede zin interpreteert. Dit houdt in dat 

hij onkruidbestrijding zonder toepassing van chemische bestrij-

dingsmiddelen wil bevorderen en zich dus niet alleen op glyfosaat 

richt. De tekst van de precieze uitwerking stuurt hij begin 2012 

naar de Kamer, tegelijk met het Nationaal Actieplan Duurzame 

Gewasbescherming (NAP).  

Drinkwaterbedrijven komen glyfosaat regelmatig tegen in de 

bronnen waaruit zij drinkwater produceren. Het is de stof die het 

vaakst de norm overschrijdt. De invulling van de omschrijving 

‘niet-commercieel gebruik’ is nu nog te vrijblijvend, volgens Vewin. 

Het verbod geldt voor alle niet-landbouwkundige toepassingen. 

Het houdt in dat bijvoorbeeld gemeenten, hoveniers, loonwerkers 

en particulieren moeten omschakelen naar chemievrij beheer. Dit 

moet expliciet worden gemaakt in dit verbod: ‘gelijke monniken, 

gelijke kappen’ vindt Vewin. 

vermindering regels moet drinkwater
bronnen niet in gevaar brengen

De overheid vermindert de regels via onder andere het vernieuwde 

Activiteitenbesluit, dat algemene regels bevat waar bedrijven zich 

aan moeten houden voor een bepaalde activiteit, zoals een lozing 

van afvalwater. Als een bedrijf zo’n activiteit wil uitvoeren, was 

vroeger een vergunningaanvraag nodig, maar onder het nieuwe 

regime is een melding bij de overheid voldoende. De overheid 

moet bij algemene regels de kwaliteit van de drinkwaterbronnen 

borgen, zodat de bronnen niet onnodig in gevaar komen. De drink-

waterbedrijven zijn van mening dat door de nieuwe regels een te 

licht regime ontstaat voor de bescherming van het oppervlakte- en 

grondwater dat als grondstof voor drinkwater wordt gebruikt. 

Ook worden nóg meer vergunningplichtige activiteiten onder de 

werking van het Activiteitenbesluit gebracht. Sommige algemene 

regels van dit besluit gaan ook gelden voor energiecentrales, 

chemische bedrijven, grote intensieve veehouderijen en afvalver-

werkende bedrijven. Met als resultaat dat lozingen alleen gemeld 

hoeven te worden en effecten op drinkwaterbronnen onzeker zijn. 

PWN borgt MvO in organisatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een actueel 

onderwerp, onder andere ook bij drinkwaterbedrijf PWN. Vorig jaar 

besloot de directie daarom MVO als een apart strategisch project 

te benoemen. Uit een interne analyse bleek dat PWN veel doet op 

MVO-gebied, zoals duurzaam inkopen, het bieden van stageplek-

ken en energiebesparing bij pompstations. De conclusie was dat 

MVO al is ingebed in de uitvoering, maar dat nog wel behoefte is 

aan structuur en focus. De bestaande ISO 26000-richtlijn bleek 

hiervoor uitkomst te bieden. 

ISO 26000 is een internationale richtlijn die door organisaties als 

praktisch hulpmiddel gebruikt wordt om MVO verder te 

ontwikkelen en tastbaar 

te maken. Daarom kiezen 

verschillende organisaties, 

waaronder straks ook PWN, 

voor de publicatie van een 

zelfverklaring op het publi-

catieplatform van NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut.  

Met die verklaring tonen de organisaties aan dat ze  

ISO 26000 toepassen en concreet invulling geven aan MVO.

Meer informatie: www.pwn.nl en 

www.nen.nl/web/Publicatieplatform.htm
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De Blueprint kent enkele belang-

rijke hoofddoelstellingen. Zo 

wil de Europese Commissie de 

uitvoering van het huidige Europees 

waterbeleid verbeteren door volledig 

gebruik te maken van de mogelijkheden 

die het huidige beleid biedt. Ook bevat 

de Blueprint handvatten voor het bevor-

deren van de integratie van water met 

andere beleidsterreinen. Tot slot is de 

blauwdruk bedoeld voor de voltooiing 

van het huidige waterbeleid, vooral op 

het gebied van waterefficiëntie en adap-

tatie aan de klimaatveranderingen.

Om hier zoveel mogelijk informatie 

over te krijgen laat de commissie nu 

een aantal onderzoeken en evaluaties 

uitvoeren op het gebied van: 

- stroomgebiedbeheerplannen (sgbp’s);

-  de kwetsbaarheid van water (en 

andere natuurlijke grondstoffen) in 

relatie tot klimaatverandering en 

menselijke activiteiten; 

-  herziening van de strategie met betrek-

king tot waterschaarste en droogte.

Fitness Check
Daarnaast zijn in juni 2011 de eerste 

resultaten van de ‘Fitness Check’ gepu-

bliceerd. In dit tussenrapport is gekeken 

naar de belemmeringen op het gebied 

van Europees waterbeleid, in hoeverre 

er samenhang is in bestaande wetgeving 

en welke problemen en tegenstrijdig-

heden er nog bestaan. De check is een 

beoordeling van de bestaande beleids-

instrumenten: een nieuwe methode 

om te controleren of EU-wetgeving haar 

doelen haalt op een efficiënte, effectieve 

en consistente manier. 

De Fitness Check richt zich niet op alle 

Europese wetgeving op watergebied, 

maar specifiek op de volgende Europese 

richtlijnen: 

-  de Kaderrichtlijn Water (KRW);

-  de Grondwaterrichtlijn;

-  de richtlijn inzake Milieu-

kwaliteitsnormen (MKN);

-  de richtlijn inzake Stedelijk  

afvalwater;

-  de Nitraatrichtlijn;

-  de Overstromingenrichtlijn. 

2012 uitgeroepen tot Europees jaar van het Water

blueprint krijgt steeds meer 
vorm en inhoud
Eurocommissaris Janez Potoc̆nik heeft 2012 uitgeroepen tot Europees Jaar van het Water. In het 
kader hiervan zal de Europese Commissie in november 2012 haar ‘Blueprint to safeguard Europe’s 
water’ publiceren: de blauwdruk ter bescherming van de Europese watervoorraden. De Blueprint is 
inhoudelijk inmiddels een aardig eind op weg. Tijd voor een tussenstand.

Standpunten vewin:
-  Voorkom onmogelijke eisen rondom 

de implementatie van de KRW.

-  Wijs in de implementatie van de 

KRW voor de Nederlandse drink-

waterbedrijven en waterschappen 

knelpunten aan, waar doelen niet 

gehaald zullen worden door onvol-

doende maatregelen.

-  Breng de Nederlandse belangen 

op het gebied van waterschaarste, 

droogte en klimaatadaptatie naar 

voren.
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Een groot aantal stakeholders is ge-

vraagd naar hun opvattingen over deze 

richtlijnen, op het gebied van onder 

meer ‘water demand & pricing’, schaars-

te en droogte, milieu en financiering. 

De centrale onderzoeksvraag was of het 

totale kader adequaat genoeg is om de 

relevante uitdagingen aan te gaan en 

een hoge kwaliteit van de Europese wa-

teren te waarborgen. Ook wilde de com-

missie weten of de betrokkenen vinden 

dat er voldoende instrumenten zijn voor 

het duurzame management van water-

bronnen. Opvallend is overigens dat de 

Drinkwaterrichtlijn niet is opgenomen 

in de Fitness Check. 

voorlopige conclusie Fitness Check
De KRW blijkt over het algemeen te wor-

den gezien als een goed voorbeeld van 

een geïntegreerde aanpak op milieu-

beleid. Men was vooral positief op het 

gebied van ecologische inschatting op 

ecosystemen en de geïntegreerde aan-

pak van het management van stroom-

gebieden. De stakeholders vinden de 

instrumenten die de KRW biedt om 

de waterkwaliteitsdoelen te bereiken, 

voldoende, maar menen ook dat succes 

voor het grootste deel afhangt van de 

binnenlandse uitvoering.

Kritiekpunt is echter dat de KRW-doelen 

te flexibel worden geïnterpreteerd en 

daardoor duidelijkheid over details 

missen. Ook denkt men dat de doelen 

wellicht te ambitieus zijn. In navol-

ging hiervan organiseert de Europese 

Commissie een online raadpleging waar 

belanghebbenden via internet kunnen 

aangeven hoe het huidige waterbeleid 

functioneert en welke problemen er op 

dit moment nog bestaan. In het voorjaar 

van 2012 maakt de Europese Commissie 

de definitieve resultaten van de Fitness 

Check op.

Doel Blueprint en relatie krW
De KRW legt de basis voor het Europees 

waterbeleid en heeft als doel om in 2015 

alle wateren in Europa in een gezonde 

staat te krijgen. De KRW-doelen worden 

echter bedreigd door een aantal oude  

en nieuwe uitdagingen (watervervuiling, 

wateronttrekking voor landbouw en ener-

gie, landgebruik en klimaatverandering). 

Inzet vewin:
-  Geen nieuwe wetgeving, maar betere 

implementatie van bestaande wet-

geving.

-  Lidstaten hebben veel flexibiliteit, 

maar het principe ‘De vervuiler 

betaalt’ moet het belangrijkste uit-

gangspunt blijven.

-  Daarnaast heeft het aanpakken van 

vervuiling aan de bron absolute  

prioriteit.

-  De Drinkwaterrichtlijn wordt niet 

meegenomen in de Fitness Check. 

Art 7.3 (‘Het verlagen van het zui-

veringsniveau voor de productie 

van drinkwater’) blijft een enorme 

uitdaging. De Fitness Check zou zich 

daarom ook moeten richten op de 

bescherming van drinkwatervoor-

raden. 

-  Door de specifieke geografische po-

sitie van Nederland als de delta van 

Noordwest-Europa heeft het gebrek 

aan correcte uitvoering van het 

Europese waterbeleid directe gevol-

gen voor ons land om de kwalitatieve 

en kwantitatieve doelen te bereiken.

-  Hetzelfde geldt voor de integratie met 

andere beleidsterreinen. Er is nood-

zaak tot het stimuleren van betere 

internationale samenwerking, om-

dat dit in de praktijk nog niet correct 

wordt uitgevoerd. Om de uitvoering 

uitvoerbaar te houden zou de focus 

van de stroomgebiedbeheerplannen 

op lokaal en niet op internationaal 

niveau moeten zijn gericht.

tijdschema
De Blueprint wordt verwacht in novem-

ber 2012. De blauwdruk zal zich primair 

richten op 2020, het jaar waarin de aan-

bevelingen moeten zijn ingevoerd. Maar 

2020 is niet het eindjaar: men wil ook 

verder kijken, naar het jaar 2050.

* Stroomgebiedbeheerplannen (sgbp’s)
-  22 lidstaten hebben sgbp’s ingediend. 

-  Europese Commissie heeft eerste 

10 lidstaten (waaronder Nederland) 

geëvalueerd:

*  Gebrek aan concrete maatregelen

*  Moeilijk te vergelijken

*  Laag ambitieniveau

-  Eerste bevindingen bilateraal aan 

lidstaten medegedeeld ➞ mogelijk-

heid tot aanpassingen.

-  Voorjaar 2012: definitieve evaluatie 

sgbp’s.

* Waterschaarste, droogte 
en klimaatverandering
-  Groot aantal studies gaande  

➞ uitkomsten studies in voorjaar 

2012 gereed ➞ uitkomsten mee-

genomen in Blueprint.

* Blueprint en Fitness Check
In de aanloop naar de Blueprint organi-

seert de Europese Commissie een groot 

aantal bijeenkomsten, workshops en 

raadplegingen: 

-  December 2011: online consultatie 

over de Fitness Check (deadline  

28 februari 2012). Via internet kun-

nen belanghebbenden aangeven 

hoe het huidige waterbeleidskader 

functioneert en welke verbeteringen 

er mogelijk zijn.

-  9 – 10 Februari 2012: stakeholders-

bijeenkomst over de Fitness Check. 

Bijeenkomst georganiseerd door de 

Europese Commissie met als doel: 

evaluatie van het huidige Europese 

waterbeleid.

-  12 – 16 Maart 2012: Zesde Wereld 

Water Forum (Marseille).

-  Maart – mei 2012: openbare raad-

pleging over de doelen en beleids-

opties van de Blueprint. Richt de 

Blueprint zich op de juiste vraag-

stukken?

-  21 – 25 Mei 2012: Groene week met 

thema water.

-  24 – 25 Mei 2012: EU Water-

conferentie.

-  7 Juli 2012: informele raadsdiscussie 

over de Blueprint. Lidstaten spreken 

over de Blueprint.

-  26 – 27 November 2012: high level-

conferentie voor de lancering van  

de Blueprint.  ■

Het doel van de Blueprint is ervoor te zor-

gen dat het algehele EU-waterbeleid ver-

beterd wordt, zodat de beschikbaarheid 

van voldoende water van goede kwaliteit 

verzekerd is voor alle toegestane toepas-

singen. Om dit te bewerkstelligen voert 

de commissie nu een evaluatie van het 

Europese waterbeleid uit. Op basis hier-

van zal zij beleidsaanbevelingen doen. 
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‘Ik wil graag eerst even iets recht zet-

ten’, valt Gert de Bruijne (senior sanita-

tie-adviseur bij WASTE) met de deur in 

huis. ‘Afval bestaat niet; wij zien terug-

winbare grondstoffen, resources. Het is 

dus de kunst om duurzame oplossingen 

voor hergebruik te ontwikkelen die 

voor alle stakeholders voordeel opleve-

ren. Wij zijn in 1983 begonnen vanuit de 

gedachte dat er een enorme hoeveelheid 

kennis bestaat op het gebied van waste 

management, zowel lokaal in ontwik-

kelingslanden, als bij experts in het 

westen. Het probleem is vooral dat de 

omloopsnelheid en de verspreiding van 

die kennis vaak gering zijn. WASTE zag 

en ziet het als haar taak om daar veran-

dering in te brengen.’

Hoe pakken jullie dat aan?
De Bruijne: ‘Het eerste dat wij bij een 

ontwikkelingsproject roepen, is: ‘Besef 

goed wat er al is’. Er is eigenlijk altijd 

veel lokale kennis en ervaring voorhan-

den. Kijk maar naar die enorme miljoe-

nensteden in ontwikkelingslanden: er 

is altijd wel een functionerend systeem 

voor afvalverwerking en waterzuive-

ring. Westerse organisaties zien dat niet 

altijd, omdat ze zich blind staren op de 

afwezigheid van grote publieke instel-

lingen. Maar in veel landen zijn dit 

soort zaken veel informeler geregeld, 

via het lokale, veelal informele MKB. 

Probleem daarbij is dat juist die vele, 

kleine partijtjes moeilijk te bereiken 

zijn. Wij richten er ons dus altijd op om 

alle stakeholders aan tafel te krijgen, 

inclusief de private partijen uit de in-

formele sector.’

Aan wat voor projecten moeten we dan denken?

De Bruijne: ‘Wij worden vooral inge-

huurd om steden te adviseren hun afval-

management of sanitatie te verbeteren. 

Samen met de stakeholders – private 

partijen, overheden, financiers, burgers, 

kennisinstituten, NGO’s – onderzoeken 

we welke systemen er al zijn en hoe die 

in elkaar zitten. Een mooi voorbeeld 

van zo’n vraaggestuurd programma is 

bijvoorbeeld ‘Sanitation in peri-urban 

areas in Africa’. Doel daarvan is het 

oprichten van Sanitation Operator 

Partnerships (SOP’s), door het mobilise-

lokale financiering onmisbaar bij waterprojecten in ontwikkelingslanden

‘de water- en sanitatiesector  
liquide maken’
Consultancygroep WASTE richt zich vanaf de oprichting in 1983 op solid waste management in 
ontwikkelingslanden. Inmiddels komt het merendeel van de omzet uit sanitatie-projecten. WASTE 
stond samen met anderen ook aan de wieg van het Nederlandse Nutriënten Platform en daarmee van 
het succesvolle Ketenakkoord Fosfaatkringloop. Senior sanitatie-adviseur Gert de Bruijne vertelt iets 
meer over die visie van deze bijzondere club van sanitatie- en afvalexperts.

Gert de Bruijne: ‘Maak gebruik van lokale sanitatiekennis en -ervaring’.
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ren van lokale financiers die ter plekke 

de overheid en het MKB kunnen helpen 

om samen te werken. Dit programma 

wordt voor 50% gecofinancierd vanuit 

Nederland en voor 50% lokaal gefinan-

cierd. Dat laatste sluit aan bij onze over-

tuiging dat je altijd lokale financiers 

moet zoeken voor projecten, zowel van-

uit oogpunt van draagvlak als van eco-

nomie en duurzaamheid. Uiteindelijk 

gaat het erom dat men er dáár iets aan 

verdient. De lokale watersector liquide 

maken, dat is eigenlijk ons doel.’

Hoe zien jullie de samenwerking met de 

Nederlandse drinkwaterbedrijven?

De Bruijne: ‘Nederland beschikt op 

drinkwater- en sanitatiegebied over veel 

kennis, maar heeft te weinig krachtige 

partners in ontwikkelingslanden om iets 

van de grond te tillen op grotere schaal. 

Dat komt door het eerder geschetste pro-

bleem dat overheidsinstellingen uit het 

westen in een ontwikkelingsland altijd 

zoeken naar een publieke evenknie. 

Maar sterke of grote lokale of regionale 

overheden zijn er in veel DAC-landen 

eenvoudigweg niet. Tegelijkertijd is er 

dus altijd een redelijk functionerend 

informeel circuit met kleine bedrijven, 

waar je best zaken mee kunt doen. Als 

je ze maar weet te vinden en een model 

kunt ontwikkelen om ze aan je te binden. 

Of beter: wij zouden ons aan hen moeten 

binden. En dat lukt WASTE aardig.’

Marktontwikkeling
‘Wij zouden graag zien dat Nederlandse 

partijen – waterschappen of drink-

waterbedrijven – de zaken wat structu-

reler zouden willen aanpakken. WASTE 

zou de drinkwatersector via een langdu-

rige strategische samenwerking graag 

uitdagen hun activiteiten in ontwik-

kelingslanden te bundelen en verster-

ken. Wij hebben inmiddels in ruim 20 

landen projecten opgezet en kennen de 

markt, de financiers, de valkuilen en de 

kansen; bovendien hebben we verstand 

van sanitatie en afval. Onze ervaring in 

combinatie met de kracht en de omvang 

van de Nederlandse drinkwater- en  

waterschapsector maakt dat je kunt 

gaan gebruikmaken van duurzame ‘eco-

nomies of scale’. Er liggen in ontwikke-

lingslanden echt kansen om een markt-

partij van enige omvang te worden.’

Hergebruik is hot, mede door het groeiende 

tekort aan grondstoffen. Dat geldt niet alleen 

voor ontwikkelingslanden, maar ook voor het 

westen. Zijn jullie ook actief in Nederland?

De Bruijne: ‘Jazeker. Zo stonden wij  

samen met Wageningen UR en NWP  

enkele jaren geleden aan de wieg van 

het Nutriënten Platform. Dit netwerk 

van stakeholders uit verschillende secto-

ren wil randvoorwaarden creëren voor 

een duurzamer nutriëntengebruik door 

de gehele waardeketen. Het gaat dan 

vooral om stikstof, kalium en fosfaat.’

Hoge ambities fosfaatkringloop
‘We hebben ons eerst gericht op fosfaat. 

Wereldwijd ontstaat een tekort aan 

fosfaten, een gevaar voor de mondiale 

voedselvoorziening. Maar in Nederland 

is juist een overschot, voornamelijk 

omdat we het via veevoer in giganti-

sche hoeveel heden importeren voor 

onze veestapel. Door het sluiten van het 

Ketenakkoord Fosfaatkringloop hebben 

zo’n 25 partijen nu hun ambitie vastge-

legd om binnen twee jaar zo veel mo-

gelijk restfosfaat op een milieuverant-

woorde wijze in de kringloop te brengen 

en te exporteren. Nederland zou zich de 

komende jaren zelfs kunnen ontpoppen 

tot exporteur van secundair fosfaat. De 

ambities zijn hoog en we zijn bij WASTE 

heel nieuwsgierig hoe dit zich verder 

gaat ontwikkelen. De verwachtingen 

zijn hooggespannen.’  ■

Voorbeeld van een sanitatieproject op scholen in India.



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

International Co-operation
Association of Dutch Water Companies

november 2011

Dunea

Egypt

Indonesia:

- Aceh

- Cibinong

Romania

Tanzania Oasen

Indonesia, West Kalimantan

Netherlands Antilles

Poland

WML

Kenya

Malawi

WMD

Indonesia:

- Aceh

- Ambon, Mollucas

- Manado, North Sulawesi

- Biak, West Papua

- Jayapura, West Papua

- Merauke, West Papua

- Sorong, West Papua

- Wamena, West Papua

World Waternet

Aruba

Bonaire

Egypt

Ghana

Indonesia

Morocco

South Africa 

Suriname

Turkey

Vitens-Evides International

Ethiopia

Ghana

Kenya

Malawi

Moldova 

Mongolia 

Mozambique 

Nicaragua    

Philippines

Suriname

Uganda

Vietnam

Zambia
PWN AQUANET

Ghana

Indonesia, Aceh

Kenya

Mali

Niger

Romania

Rwanda

Senegal

Tanzania

Uganda

Vietnam

Brabant Water

Egypt

Namibia

Nicaragua

Waterbedrijf Groningen

Bosnia and Herzegovina, Srebrenica

India

Romania

South Africa

Wereldkaart-liggend.indd   1 04-11-11   12:05

EU-steun voor twaalf 
nieuwe waterprojecten
De Europese Commissie heeft de Nederlandse drinkwaterbedrijven ruim 11 miljoen euro subsidie 
toegezegd voor projecten in ontwikkelingslanden. Dit geld komt beschikbaar uit de ‘second call 
for proposals’ van de Europese Water Facility. Alle ingediende Nederlandse voorstellen werden 
gehonoreerd: bewijs van de interesse in de Nederlandse expertise op watergebied én van het succes 
van de 1%-regeling uit de Drinkwaterwet. 

De eerste call van de Europese 

Water Facility richtte zich 

vooral op grote investerings-

projecten in bijvoorbeeld zuiverings-

installaties en distributienetwerken. De 

tweede call richt zich specifiek op twin-

nings met organisaties in ACP-landen 

(Africa – Caribbean – Pacific). Dit zijn 

partnerschappen tussen water opera-

tors, die zijn gericht op verbetering van 

bedrijfsvoering en watervoorziening. 

Deze tweede call is mede tot stand ge-

komen op aandringen van Vewin. In 

totaal is hierbij 23 miljoen euro sub-

sidie toegezegd voor 32 projecten. De 

Nederlandse waterbedrijven, die per 

1 juli van dit jaar in staat gesteld zijn 

om middelen in te zetten voor ontwik-

kelingsprojecten, dienden twaalf pro-

jectvoorstellen in, die alle werden ge-

honoreerd door de Europese Commissie.  

 

Daarmee wordt duidelijk aangetoond 

dat er internationaal veel interesse 

en behoefte bestaat aan de kennis en 

expertise van de Nederlandse drink-

watersector. Tegelijkertijd is hiermee 

het succes bewezen van de 1%-regeling, 

die de drinkwaterbedrijven wettelijke 

ruimte geeft om tot een maximum van 

1% van hun jaaromzet in te zetten voor 

projecten in het buitenland. Door inzet 

van een relatief gerichte investering 

vanuit de drinkwaterbedrijven kan 

een veelvoud van subsidiemiddelen 

of fondsen worden gemobiliseerd van 

over heden en internationale financiële 

instellingen, zoals de Wereldbank en 

andere ontwikkelingsbanken.

In het overzicht boven staan de nieuwe 

projecten vermeld met een *. Drie daar-

van worden hierna uitgelicht. Twee 

projecten ontbreken: Wereld Waternet/

Unesco IHE (Uganda) en Vitens Evides 

International/Waterschap Reest en 

Wieden (Burkina Faso).

Totaal overzicht projecten drinkwaterbedrijven (* = nieuw, door de EU gesubsidieerd project).

*

**

*

*

*
*
* *

*
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Project 1: aquanet/PWN, rwanda

Professionalisering koepel -
organisatie waterbedrijven

verloop subsidieaanvraag
‘Aquanet, volle dochter van PWN 

Waterleidingbedrijf Noord-Holland, 

heeft voor PWN de aanvraag voor de 

tweede call EU ACP Water Facility ver-

zorgd. Na een langdurig traject kwam 

begin augustus het bericht van de EU 

dat de subsidie was toegekend. Op dit 

moment wordt nog onderhandeld met 

de lokale vertegenwoordiging van de EU 

over het definitieve contract.’

Uitvoering project
‘Het project draagt bij aan de verdere 

ontwikkeling van private operators in 

de rurale water- en sanitatiesector in 

Rwanda die de bevolking op een duur-

zame wijze van veilig drinkwater zullen 

voorzien. Het doel is om de professionali-

teit van FEPEAR (Forum des Exploitants 

Privés pour Eau et Assainissement 

en milieu Rural, ofwel: de Rwandese 

Vewin) te vergroten en daarmee ook 

van de ongeveer 100 private operators 

die zijn aangesloten en hun circa 1.200 

medewerkers.’

‘Dit doen we door een platform te bieden 

voor het delen van ervaringen en door 

trainingen te geven over het technisch, 

administratief, financieel en commer-

cieel management van drinkwater en 

sanitatie. Daarnaast wordt een bench-

marksysteem ontwikkeld om presta-

ties te kunnen vergelijken en om een 

uitdaging te bieden aan de leden. Om 

de gezamenlijke belangen van de leden 

verder te dienen, worden diverse andere 

activiteiten ontplooid, waar onder de 

ontwikkeling van een website.’

Bijdrage aan 
ontwikkelingssamenwerking
‘PWN is als enige Nederlandse partij 

betrokken, naast het Rwandese minis-

terie van infrastructuur (MINIFRA) en 

de Sector Working Group (SWG). In de 

SWG zijn alle Rwandese actoren uit de 

watersector verenigd: regering, multi-

laterale en bilaterale donoren, NGO’s, 

enzovoort. De afstemming met andere 

initiatieven in de watersector is daar-

mee gegarandeerd.’

‘PWN is via haar joint venture 

Aquavirunga sinds 2006 betrokken bij 

de watervoorziening in Rwanda. Dit 

project biedt de mogelijkheid om deze 

betrokkenheid uit te bouwen en de ko-

mende drie jaar de specifieke operatio-

nele kennis van PWN-experts op diverse 

gebieden via korte missies in te zetten.’

Leo Commandeur

Directeur Aquanet BV
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Project 2: Wereld Waternet, Oostafrika en Suriname 

drie subsidies voor het versterken  
van bestaande organisaties

verloop subsidieaanvraag
‘Begin 2010 heeft Wereld Waternet 

(WWn) een eerste voorstel geschreven 

voor Call 1 van de EU Water Facility. 

Hierbij lag de focus op het aanleggen 

van infrastructurele werken. Helaas is 

deze ondanks de grote tijdsinvestering 

niet toegekend. Wel gaf het ons de nodi-

ge ervaring met het schrijven van grote 

projectvoorstellen.’ 

‘Voor Call 2 moesten we in het najaar 

van 2010 eerst een ‘Concept-Paper’ inle-

veren. Dit concept was voor de EU aan-

leiding ons uit te nodigen om drie ‘Full 

Proposals’ te schrijven. De op- en aan-

merkingen die we meekregen, waren 

bijzonder helder en constructief. Het 

prettige van het werken in twee stappen 

is dat het ‘grote’ werk pas gedaan hoeft 

te worden als het voorstel al door een 

eerste screening is gegaan.’ 

‘Voor voorstellen waarvan WWn de 

hoofdaanvrager is, hebben we intensieve 

werkweken georganiseerd met de part-

ners om de projectfundamenten neer 

te zetten. Dit zijn intensieve, maar es-

sentiële stappen in het proces. Uiteraard 

waren we zeer verheugd toen de EU ons 

informeerde over de toegezegde subsi-

die. De weg ernaartoe, met al het harde 

werken, maar ook de spanning, heeft de 

partners in de verschillende consortia 

dichter bij elkaar gebracht.’ 

Uitvoering project
‘WWn heeft voor drie projecten EU-

subsidies ontvangen: 

-  versterking van de Surinaamsche 

Waterleiding Maatschappij (SWM) in 

Suriname; in samenwerking met o.a. 

Vitens-Evides International;

-  capacity building-project met het 

Overliggend Waterschap MCP in 

Nickerie in Suriname; samen met 

Waterschap Rijn en IJssel;

-  verbetering van waterbedrijven in 

middelgrote steden in Oost-Afrika. Bij 

dit laatste project is UNESCO-IHE de 

hoofdaanvrager.’ 

Bijdrage aan 
ontwikkelingssamenwerking
‘Alle projecten gaan over het versterken 

van bestaande organisaties. Er zal veel 

uitwisseling zijn tussen de partners. 

Hierbij worden werknemers tijdens 

missies over en weer in de gelegenheid 

gesteld om te ervaren hoe in Nederland 

wordt omgegaan met bepaalde proble-

matiek. Ook zien ze welke bedrijven 

welke techniek, kennis of vaardigheden 

in huis hebben. Nederlandse bedrijven 

worden op zo’n manier gepromoot.’ 

‘Ook ligt er een grote kans om proble-

men waar we tegenaan lopen, op inno-

vatieve wijze aan te pakken. De partners 

in het project zullen samen moeten 

zoeken naar robuuste en duurzame op-

lossingen, die Nederland als water- en 

kennisland goed op de kaart zullen zet-

ten. Tenslotte maken we in de projecten 

soms gebruik van consultants, waarbij 

het inschakelen van het Nederlandse 

bedrijfsleven vaak erg voor de hand ligt.’

Kenneth Comvalius

Directeur Wereld Waternet
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Project 3: Dunea Dune & Water, tanzania

duurzaamheid verhogen door  
beperking lekverlies

verloop subsidieaanvraag
‘De voorbereiding voor de samenwerking 

tussen Dunea en Mwauwasa – het water-

bedrijf van de stad Mwanza – begon tij-

dens een sabbatical in Tanzania in 2009. 

Mwanza is een snelgroeiende stad van  

1 miljoen inwoners aan het Victoriameer.’ 

‘Omdat deze aanbestedingsprocedure 

nieuw was voor Dunea, is een consultant 

met EU-ervaring ingehuurd. De eisen 

waren hoog en Dunea heeft zowel bij het 

opstellen van de projectnotitie als bij het 

voorstel veel inspanning moeten leveren.’

‘Het project betekent veel voor Dunea, 

dat al langere tijd de ambitie heeft 

in sub-Sahara Afrika de Millennium 

Development Goals (MDG’s) te onder-

steunen. De toekenning van het contract 

betekent dat wij acht mensjaren gaan 

investeren in de verbetering van de duur-

zaamheid van de bedrijven. Daarnaast 

biedt dit onze medewerkers de kans om 

in een andere cultuur te werken.’

Uitvoering project
‘De afgelopen jaren is in Mwanza veel 

geïnvesteerd in het drinkwater- en rio-

leringssysteem: in totaal € 50 miljoen 

door de Europese Investerings Bank 

en de Duitse ontwikkelingsbank KfW. 

Helaas bestaan die investeringen uit-

sluitend uit pijpen, staal en beton. Wat 

mist, is de investering in de kennis van 

mensen die het bedrijf moeten runnen. 

Gelukkig kunnen wij dit met een subsi-

die van de EU alsnog doen.’ 

‘Dunea werkt hier samen met water-

leidingbedrijf Mwauwasa en het water-

schap Lake Victoria Basin Water Office.  

In Nederland zijn het hoogheem-

raadschap van Rijnland, Het 

Waterlaboratorium en Abvakabo 

FNV onze partners in het project. De 

hoofddoelstelling van het project is de 

duurzaamheid van het waterbedrijf ver-

beteren door het technische en adminis-

tratieve lekverlies te verlagen van 50% 

naar 25%. Dit betekent een brede aan-

pak zoals bewustwordings-activiteiten, 

klant- en medewerkerstevredenheid.’

‘Bij de samenwerking met het laborato-

rium van het Lake Victoria Basin Water 

Office gaat het om de introductie van 

de ISO 17025-norm, het verbeteren van 

enkele specifieke micro- en hydrobio-

logische analyses (zoals fytoplankton) 

en vermindering van de eutrofiëring in 

Lake Victoria. Zo kunnen we in de hele 

watercyclus de capaciteit van de organi-

saties verbeteren.’

Bijdrage aan 
ontwikkelingssamenwerking
‘De verbetering van de duurzaamheid 

van de partnerbedrijven in Mwanza 

is meer dan alleen bijdragen aan de 

MDG’s. Het Victoriameer is een be-

langrijk waterbekken in het stroom-

gebied van de Nijl. Miljoenen mensen 

zijn voor hun drinkwater afhankelijk 

van deze rivier. Het deltagebied van 

de Nijl is een onderdeel van het Water 

Mondiaal-programma. Nederland wil in 

dit programma actief samenwerken met 

anderen bij het beschermen tegen over-

stromingen en zorgen voor voldoende 

en schoon water. De partners in het pro-

ject hebben de kennis in huis om bij te 

dragen aan schoon water.’

Leo J. Nijland, Programme Manager 

International Development Cooperation

Dunea Dune & Water
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De drinkwaterbedrijven gaan 

nóg intensiever samenwerken 

op het gebied van nooddrink-

water. De nieuwe Drinkwaterwet ver-

plicht bedrijven om bij een uitval van 

de reguliere drinkwatervoorziening 

van meer dan 24 uur te zorgen voor de 

levering van nooddrinkwater. 

Praktijkervaring uit Engeland
Van oudsher ‘poolen’ veel drinkwater-

bedrijven al met elkaar: ze stellen 

over en weer nooddrinkwatermate-

riaal ter beschikking als dat nodig is. 

De praktijkervaringen van het Britse 

waterbedrijf STW bij overstromingen 

in 2007 waren mede aanleiding om de 

Nederlandse  situatie nog eens onder 

de loep te nemen. Door wateroverlast 

na overvloedige regenval moest STW 

een grote productielocatie stilleggen, 

waardoor 140.000 woningen zonder 

drinkwater kwamen te zitten. Een grote 

operatie om nooddrinkwater te leveren 

werd op touw gezet, met (op het hoog-

tepunt) zo’n 1.400 watertanks op meer 

dan 1.100 locaties. 

Tijdens de operatie bleek dat er een 

 tekort aan nooddrinkwatermateriaal 

was. Ook had het materiaal van collega-

waterbedrijven andere koppelingen, 

wat aansluiting en dus onderlinge 

steunverlening bemoeilijkte. 

Nooddrinkwatervoorziening
Nooddrinkwater is water – bestemd om 

te drinken, te koken of voedsel te berei-

den – dat bij een verstoring niet via het 

reguliere distributienet wordt geleverd. 

De drinkwaterbedrijven plaatsen in 

zo’n geval een nooddrinkwatervoor-

ziening, op distributiepunten die door 

gemeenten tevoren zijn bepaald. Zo’n 

voor ziening bestaat uit een zogeheten 

flexitank (een flexibele kunststof tank 

met een inhoud van 1 tot 3 m3) en tap-

punten (kraanstellen). 

De tanks worden met een oplegger 

naar een vulpunt gereden of worden 

op de distributiepunten gevuld via 

tankwagens. Inwoners kunnen dan 

met schone jerrycans, flessen of water-

zakken drinkwater komen tappen. De 

distributiepunten moeten geschikt zijn 

om maximaal 2.500 burgers te voorzien 

van minstens drie liter drinkwater per 

persoon per dag. Dit heeft te maken  met 

de beheersbaarheid van de uitgifte van 

nooddrinkwater. 

Indien dit technisch en vanuit oogpunt 

van volksgezondheid mogelijk is, zorgt 

het drinkwaterbedrijf ook voor nood-

water via het reguliere distributienet. 

Dit water is alleen geschikt voor sani-

taire en hygiënische doeleinden: toilet, 

douchen, schoonmaken, enzovoort.

Sectorbrede inventarisatie
Via een brede inventarisatie heeft 

de Nederlandse drinkwatersector de 

hoeveelheden, typen en onderlinge 

uitwisselbaarheid van de nooddrink-

watermaterialen in beeld gebracht. Dit 

leidde tot de wens voor meer standaar-

Sector regelt nooddrinkwatervoorziening gezamenlijk 

landelijk poolingcontract voor 
nooddrinkwatermateriaal
De tien drinkwaterbedrijven en de koepel Vewin hebben dit najaar een poolingcontract afgesloten 
op het gebied van nooddrinkwatervoorziening. Aan deze overeenkomst is een uitgebreide analyse 
van rampscenario’s, aanwezig materiaal en beschikbare transportvoorzieningen voorafgegaan. 
Deze krachtenbundeling op initiatief van de sector heeft voordelen op het gebied van efficiency én 
kwaliteit.

Oefening met een flexitank.
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disatie en landelijke samenwerking. Via 

de aanschaf en aanpassing van enkele 

verloopstukken zijn bijvoorbeeld alle 

flexitanks met kraanstellen nu onder-

ling uitwisselbaar. 

Door landelijke pooling hebben de tien 

drinkwaterbedrijven voldoende materi-

aal om in de meest realistische scenario’s 

voorzieningen voor nooddrinkwater op 

te zetten. Voor het vullen van de flexi-

tanks op de distributiepunten is externe 

tankwagencapaciteit ingekocht. Naast 

flexitanks met kraanstellen beschikt 

een aantal drinkwaterbedrijven over 

aanvullende middelen om nooddrink-

water te leveren, zoals waterflessen voor 

de eerste fase van een calamiteit of cri-

sis. De flessen worden afgenomen bij de 

eigen bottelarij van drinkwaterbedrijf 

WMD. Hier kunnen per dag maximaal 

9.000 flessen van vijf liter worden gepro-

duceerd.

landelijke pooling
De sector heeft besloten de krachten-

bundeling vast te leggen in een geza-

menlijk poolingcontract. Dit heeft twee 

redenen: meer efficiency én betere 

voorbereiding en respons op een even-

tuele verstoring of crisis. Medio oktober 

2011 hebben de drinkwaterbedrijven en 

Vewin hun handtekening gezet onder 

deze belangrijke samenwerkingsover-

eenkomst.

Het landelijke poolingcontract gaat 

verder dan alleen de uitleen en het op 

locatie klaarzetten van de nooddrinkwa-

tervoorziening. Bij een verstoring of cri-

sis kunnen bedrijven ook gebruikmaken 

van elkaars personeel (voor technische 

ondersteuning op de distributiepunten), 

van transportcontracten met derden 

(voor de levering van tankwagens om het 

nooddrinkwater te transporteren naar 

het distributiepunt) en van vulpunten 

(van waaruit het nooddrinkwater in een 

flexitank of tankwagen wordt gepompt).

Efficiency en kwaliteit omhoog
Deze samenwerkingsovereenkomst 

heeft enkele belangrijke efficiency-voor-

delen. Door de heldere en eenduidige 

afspraken en omschrijvingen is meer 

uniformiteit ontstaan, ook ten aanzien 

van de materiaalspecificaties. Zo kan de 

inzet van nooddrinkwater op grote(re) 

schaal en sneller worden georganiseerd 

en uitgevoerd. Ook is er nu de moge-

lijkheid om bij een beperkte calamiteit 

extra distributiepunten in te richten, 

waardoor meer nooddrinkwater voor de 

bevolking beschikbaar is. 

 

Samenwerking met crisispartners
Met het onderzoek en de eruit voort-

vloeiende afspraken en maatregelen is 

duidelijk dat de drinkwatersector goed is 

voorbereid op eventuele calamiteiten. De 

zorg voor schoon en betrouwbaar nood-

drinkwater is – ook in moeilijke omstan-

digheden – in vertrouwde handen. 

Een punt van aandacht is de samenwer-

king met crisispartners bij de levering 

van nooddrinkwater. Zo is de politie 

verantwoordelijk voor handhaving van 

de openbare orde op de distributiepun-

ten. Gemeenten zijn verantwoordelijk 

voor het verzorgen van logistieke on-

dersteuning, zoals de doorlevering van 

nooddrinkwater naar niet- of minder-

zelfredzamen, waaronder ziekenhuizen 

en verzorgingshuizen. Goede samen-

werking en afstemming begint al in 

de preparatiefase, bij het maken van 

afspraken. In het landelijk samenwer-

kingsconvenant tussen drinkwaterbe-

drijven, politie- en veiligheidsregio’s is 

afgesproken dat partijen de organisatie 

rondom nooddrinkwater voorbereiden 

en vastleggen in de gemeentelijke draai-

boeken. 

Oefening baart kunst
Daarnaast is het van belang dat regel-

matig wordt geoefend met de samenwer-

king bij de inzet van nooddrinkwater. 

Een voorbeeld is de recente oefening van 

drinkwaterbedrijf Oasen en de gemeen-

te Waddinxveen. Het drinkwaterbedrijf, 

de gemeente, de brandweer en de politie  

oefenden een crisissituatie, waarbij door 

graafwerkzaamheden rioolwater in de 

drinkwaterleiding was terechtgekomen. 

Hierdoor moesten de leidingen worden 

gedesinfecteerd en moesten burgers in 

de tussentijd worden voorzien van mi-

nimaal drie liter nooddrinkwater per 

persoon per dag. De oefening is naar 

tevredenheid verlopen.  ■

Buurtbewoners vullen hun jerrycan bij een noodtappunt.
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–  K o r t  n i e u w s  –  K o r t  n i e u w s  – 

voorlopig geen verhoging  
retourtemperatuur 

Minister Schultz staat verhoging van de retourtemperatuur waar-

mee water bij warmte/koudeopslag (WKO) wordt teruggebracht in 

de bodem, niet toe. Vewin was geen voorstander van verhoging en 

is daarom verheugd met haar beslissing. 

De minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) Melanie Schultz 

van Haegen heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat zij 

afziet van een verhoging van de retourtemperatuur van water van 

25 °C naar 30 °C in het Besluit Bodemenergie. Dit besluit maakt de 

opslag van afwisselend koud én warm water in de bodem mogelijk, 

bijvoorbeeld voor WKO-energiesystemen. Het terugpompen 

van water dat warmer is dan 25 °C, kan risico opleveren voor het 

grondwater in waterwinningsgebieden. Vewin is daarom geen 

voorstander van verhoging van de retourtemperatuur. 

In een gesprek met het ministerie van I&M heeft Vewin gewezen op 

een onderzoek van onderzoeksinstituut KWR naar de gevolgen van 

verhoging van de retourtemperatuur voor de bodem. Negatieve 

effecten op hydrochemische reacties in de bodem kunnen niet 

worden uitgesloten, net zo min als de afbraak van organische  

stoffen of groei van micro-organismen. Mede om deze redenen  

wil de minister voorlopig geen verhoging van de toegestane  

maximumtemperatuur.

lintje voor Brabant Water 

Bij een recente blinde smaaktest van Koninklijke Horeca Nederland 

naar de smaak van water kwam het Brabantse kraanwater als 

beste uit de bus. Om deze heugelijke uitkomst te vieren heeft 

Brabant Water op 10 december jl. de kranen in openbare gelegen-

heden, zoals bibliotheken, cafés en bioscopen in Eindhoven, Den 

Bosch, Helmond, Tilburg en Breda letterlijk met een lintje versierd. 

Ruim honderd vertegenwoordigers uit de horeca zetten het kraan-

water in Bavel op de eerste plaats. Het kraanwater liet daarmee 

alle gebottelde bronwaters achter zich. De proeverij is bedacht 

door Peter Werther van Koninklijke Horeca Nederland. ‘Ik had deze 

uitslag wel verwacht’, vertelt hij. ‘Veel mensen beseffen niet dat 

we in Breda en omstreken geweldig kraanwater hebben.’ 

 

Het kraanwater in Bavel wordt uit de grond gehaald in het nabij-

gelegen dorp Dorst (!). De bron ligt 200 m diep, waardoor er sprake 

is van een natuurlijke zuivering, aldus Brabant Water. De proeverij 

toont aan dat kwaliteit niet duur hoeft te zijn. Duizend liter 

Brabants kraanwater kost 89 eurocent. 

1
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–  K o r t  n i e u w s  –  K o r t  n i e u w s  – 

Dunea, Oasen en PWN tekenen convenant 
‘Samenwerken bij kadeverbeteringen’

Samenwerken om dijken en kades snel te verbeteren tegen 

de laagste maatschappelijke kosten. Dat is het doel van een 

convenant ‘Samenwerken bij kadeverbeteringen’ dat begin 

december is ondertekend door het hoogheemraadschap van 

Rijnland en netwerkbeheerders Dunea, Oasen, PWN, KPN,  

Stedin en Liander.

Veel waterkeringen in Nederland worden de komende jaren 

verbreed of verhoogd, om ook in de toekomst voldoende 

veiligheid te bieden. In deze dijken en kades bevindt zich allerlei 

ondergrondse infrastructuur. Daar zijn ook waterleidingen 

van drinkwaterbedrijven bij, in dit geval van Dunea, Oasen 

en PWN. Tijdens werkzaamheden aan een waterkering kan 

het voorkomen dat leidingen vanwege de veiligheid moeten 

worden verlegd of zelfs uit de verbeterde dijken en kades moeten 

worden verwijderd. Dit brengt voor de drinkwaterbedrijven 

hoge kosten met zich mee, net als overigens voor de 

andere netwerkbeheerders.

Om de totale kosten voor kadeverbetering en ondergrondse infra-

structuur te beperken, hebben alle partijen nu samenwerkings-

afspraken gemaakt en die vertaald naar een stappenplan. Op die 

manier kunnen de kosten omlaag en kan Rijnland doorwerken. 

Het convenant wordt na anderhalf jaar geëvalueerd en bij succes 

voortgezet.

Sensoren helpen boeren bij beregening
 

Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) wil boeren helpen 

om beregening beter en nauwkeuriger in te zetten. Het project 

Watersense bracht zes partijen (overheden, wetenschappers en 

bedrijven) bij elkaar. Bij 46 aardappelboeren zijn 100 sensoren 

in de bodem geplaatst, die voortdurend ‘voelen’ of de wortels 

van de aardappelplanten nog voldoende water krijgen. Door de 

meetgegevens te combineren met langdurige weersverwachtingen 

en gewasgroeimodellen krijgen de landbouwers via de speciale 

software precies te zien wanneer de sproeiers aan moeten. Het 

project heeft veel informatie opgeleverd. Zoveel dat commerciële 

partijen de markt op kunnen om boeren, die zich willen richten op 

precisielandbouw, te bedienen met een beslissingsondersteunend 

systeem.

 

Watersense heeft ook een vervolg op het gebied van waterkwa-

liteit: project SAWA (Sensors And WAter). Samen met veertien 

andere partijen heeft WMD in het waterlaboratorium een sen-

sortestcentrum ingericht. De sensoren worden daar met water 

van verschillende kwaliteitsniveaus geconfronteerd. Met als 

doel: sneller vaststellen of het water stoffen bevat die er niet in 

thuishoren. Nu wordt de microbiologische kwaliteit van het water 

nog achteraf vastgesteld, door bemonstering. Door continue 

monitoring kan straks de waterkwaliteit wellicht 24 uur per dag, 

zeven dagen in de week real time gevolgd worden.
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De Mississippi-Missouri behoort tot de 

langste rivieren van de wereld. In het 

midden van de staat Louisiana bevindt 

zich de belangrijkste aftakking van de 

Mississippi, de Atchafalaya River. 

Een speciaal waterbouwwerk, het Old 

River Control Structure, controleert 

hier de hoeveelheid water die aan de 

Mississippi wordt onttrokken: zo’n 

30% van het debiet stroomt naar de 

Atchafalaya River. 

Wetenschappers stellen dat de Atcha-

falaya door de kracht van de rivier en 

de ligging van de stroombedding de na-

tuurlijke monding van de Mississippi zal 

worden. Dit fenomeen, avulsie of ook 

wel delta switching genoemd, zou grote 

gevolgen kunnen hebben voor de zeeha-

vens aan de monding van de Mississippi.

Mississippi
De Mississippi is na de Missouri de langste rivier van Noord-Amerika. 
De naam komt van het Indiaanse Chippewa-woord Messipi:  
‘groot water’. De rivier stroomt door of langs tien Amerikaanse staten 
en mondt bij New Orleans uit in de Golf van Mexico.

Mississippi

Lengte 3.770 km

Debiet 12.750 m3/s

Totaaldebiet 402 miljard m3/jaar

Stroomgebied 2.980.000 km2

Van  Lake Itasca, 

Minnesota

Naar  Golf van Mexico, 

Louisiana

Stroomt door Verenigde Staten

de levensaders
 van de wereld


