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'Schoon zoet water essentieel
voor gezondheid en welvaart'

De beschikbaarheid van voldoende zoet water van goede kwaliteit is een essentiele voorwaarde voor

de volksgezondheid en welvaart in Nederland. In ons waterrijke land manifesteren knelpunten zich in

geval van droogte in eerste instantie in de waterkwaliteit en niet in watertekorten. Daarom moet de

zoetwaterstrategie binnen het Deltaprogramma een belangrijke pijler zijn, net als waterveiligheid. Werken

aan waterveiligheid betekent werken aan de zoetwatervoorziening: een win-winsituatie. Dit heeft Vewin

onlangs benadrukttijdens het rondetafelgesprekvan deTweede Kamercommissie Infrastructuuren

Milieu, over de totstandkoming van de Deltawet.

fan groot belang voor de drink-
watervoorziening is dat de basis
voor hoogwaardige productieom-

standigheden ook in de toekomst gegaran-
deerd blijft, zo beklemtoonde directeur Theo
Schmitz van Vewin tijdens de bijeenkomst.
Op diverse punten dreigen de voorwaarden
voor het veiligstellen van de drinkwaterpro-
ductie echter in negatieve zin te kantelen.

Ten eerste kunnen drinkwaterbronnen
onbruikbaar worden door vervuiling, verzil-
ting en verwarming. Een te hoge vervui-
lingsgraad door milieuvreemde stoffen, te
hoge zoutconcentraties en temperaturen
boven de 25 graden moeten worden voorko-
men. Daarnaast zijn Internationale afspra-
ken nodig met het oog op voldoende (niet
te vervuild) water in de grote rivieren, een
belangrijke drinkwaterbron. Verzilting van
zoetwaterbekkens als het IJsselmeer en de
Brabantse Biesbosch is eveneens een belang-
rijk aandachtspunt, aangezien het gaat om
de drinkwaterbron voor miljoenen Nederlan-
ders in het westen.

Ook de explosieve groei van ondergrondse
activiteiten - aanleg van tunnels, parkeer-

garages en overige infrastructuur, warmte-
koudeopslag (WKO) - kan botsen met de
drinkwatervoorziening. Vewin pleit daarom
voor een consistent RO-beleid - ook voor de
ondergrond - met specifieke aandacht voor
schone drinkwaterbronnen en grondwater-
beschermingsgebieden. Het bodembeleid
moet gebaseerd zijn op het voorzorgsprin-
cipe en strategische reserveringen (grondwa-
tervoorraad).

Bij watertekorten verdient de drinkwater-
voorziening - gezien het grote maatschap-
pelijk belang van deze eerste levensbehoefte
- een hogere prioriteit. Drinkwater moet een
plaats krijgen in de eerste categoric, die nu
waterkeringen, klink en zetting (hoog)veen
en natuur omvat.

Om knelpunten te voorkomen steunt de drink-
watersector flexibele, duurzame oplossingen.
In dit verband pleit de sector voor het stimu-
leren van verschillende innovaties. Het water-
beheer en de vergunningverlening (voor lozin-
gen) moeten meer afhankelijk worden gesteld
van de watertemperatuur en het debiet van de
rivieren. Voor koelwaterlozingen moeten alter-
natieven worden ontwikkeld.

Innovaties zijn ook nodig om te komen tot
'cradle-to-cradle' oplossingen voor water-
gebruik (en hergebruik) door de Industrie
en consumenten. Daarnaast verdient de
(verdere) ontwikkeling van online sensoring-
en monitoringtechnieken een stevige impuls.
Voor de afvoer van brijn - het concentraat
dat overblijft na ontzilting van brak grond-
water - is nieuwe regelgeving gewenst.

Meer informatie via Nicole Zantkuijl:
zantkutjl@vewin.nl

Deltacemmtssaris Wim Kutjken heeft in het

eefste Oettaprograrnma vijf strategische

'deltabe&iisstagen' in het vooraitzicht

gesteld die ook van irwloed zijn op de

drmkwatervoarztening.

* Nieuwe normen voor waterveiltgheid;

« Beschikbaarheid van zoetwater;

* Lange terrafjfi peiSbeheer Ijsseimeer;

« Veiiighefd van het Rijftmondgebfed;

* Nieuws ranrfworwaarden voor nieuw-

bouw en herstructurering.
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