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Regionaal nu al tekorten bij 
grondwaterwinning

Noodzaak voor 
aanwijzing van 
(grond)water
reserves
Vewin pleit voor voldoende 

aandacht voor het drinkwater

belang bij de invulling van de 

Structuurvisie Ondergrond. 

Een belangrijke stap was dat 

drinkwater in 2015 is erkend als 

nationaal belang, met de daarbij 

behorende bescherming. Nu is het 

zaak om de gebieden te vinden 

die geschikt zijn voor strategische 

watervoorraden: een gezamenlijke 

taak voor de drinkwaterbedrijven 

en de provincies. 
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De ondergrond is cruciaal voor de drinkwa-

tervoorziening: bijna 60% van ons drinkwa-

ter wordt gemaakt van grondwater. Door 

de toenemende drukte in de ondergrond 

–  denk aan schaliegas, aardwarmte, syste-

men voor warmte/koude-opslag, CO2-opslag, 

enzovoort – kan het lastiger worden om ge-

bieden en delen van de ondergrond te reser-

veren voor drinkwaterwinning. Daarom is 

het belangrijk om een goed beeld te hebben 

van de huidige en toekomstige behoefte 

aan drinkwater in Nederland. Aan de hand 

daarvan kunnen drinkwaterbedrijven en 

provincies afspraken gaan maken over win-

ningsvergunningen en reserveringen voor 

strategische watervoorraden.

Prognose vraagontwikkeling
Onderzoeksinstituut KWR heeft eind 2015 

op basis van twee scenario’s de drink-

waterbehoefte tot 2040 in kaart gebracht. 

Allereerst is gekeken naar de noodzakelijke 

productiecapaciteit in een basisscenario 

en een groeiscenario*. De prognose van de 

totale drinkwatervraag plus een percentage 

voor productie- en distributieverlies en on-

zekerheden levert uiteindelijk per scenario 

de benodigde productiecapaciteit op. 

Daadwerkelijke productiecapaciteit
Of drinkwaterbedrijven in die drinkwater-

vraag kunnen voorzien, is afhankelijk van 

de technische middelen om voldoende wa-

ter op te pompen en te zuiveren, en de hoe-

veelheid water die mag worden gewonnen. 

Deze laatste randvoorwaarde – de vergun-

ningscapaciteit – vormt in de praktijk vaak 

de bottleneck voor de productiecapaciteit.

Operationele reserve
Voor een goede bedrijfsvoering is een opera-

tionele reserve nodig, om op korte termijn 

extra vraagontwikkeling te kunnen opvan-

gen. Hoewel er op landelijk niveau sprake is 

van een positieve operationele reserve, zijn 

er op regionale schaal al tekorten. In gebie-

den waar vooral oppervlaktewater wordt ge-

bruikt voor drinkwaterproductie is meestal 

voldoende reserve, in grondwatergebieden 

niet altijd. Vanwege hoge transportkosten 

zijn overschotten ook maar zeer beperkt 

elders inzetbaar om tekorten te dekken.

Niet-operationele reserve 

Naast de operationele reserve heeft KWR 

ook de beschikbare niet-operationele en 

strategische reserves onderzocht, de reste-

rende vergunningscapaciteit die nog kan 

worden benut. De niet-operationele reserve 

dient om onzekerheden op te vangen die 

niet te voorzien zijn én een middellange 

responstijd kennen. Het kan dan gaan om 

sluitingen van (deel)winningen, onverwach-

te veranderingen in de vraag en wijzigingen 

in wet- en regelgeving. In de praktijk is een 

groot deel van de niet-operationele reserve 

niet daadwerkelijk inzetbaar door allerlei 

beperkingen bij winningen. Daarbij kan het 

gaan om effecten op de omgeving of water-

kwaliteitsaspecten die beperkend zijn.

Als deze niet-operationele reserves ook 

nog niet voldoende zijn om aan de vraag 

te voldoen, zullen strategische reserves be-

schikbaar moeten zijn. Op enkele plekken 

in Nederland hebben provincies al strate-

gische grondwaterreserves aangewezen. In 

een flink aantal gevallen zijn alleen gebie-

den gereserveerd voor toekomstige grond-

waterwinning, zonder vaststelling van de 

winbare hoeveelheden. 

Nu al onvoldoende capaciteit
In het basisscenario zijn de gezamenlijke 

drinkwaterbronnen in totaal afdoende, 

maar krijgen acht van de vijftien voorzie-

ningsgebieden te kampen met tekorten. 

Bij realisatie van het GE-scenario is er op 

nationaal niveau onvoldoende vergunnings-

capaciteit beschikbaar. Op regionaal niveau 

zullen grotere tekorten optreden.

Naar verwachting is de productiecapaciteit 

op landelijke schaal in het GE-scenario 

vanaf 2027 onvoldoende en loopt het tekort 

in 2039 op tot 159 miljoen m3. Regionale te-

korten tekenen zich al veel eerder af. KWR 

concludeert dat in dit hoge groeiscenario 

van de drinkwatervraag de toekomstige te-

korten alleen met de inzet van strategische 

reserves zijn op te vangen. Hiervoor is een 

verruiming van de nu beschikbare reserves 

noodzakelijk – vooral in de regio’s waar te-

korten worden voorzien. Dit moet gebeuren 

door het reserveren van meer gebieden en 

delen van de ondergrond voor de drink-

waterwinning.

Samen op zoek
Aan de provincies adviseert KWR om reserves 

te creëren in de vorm van aanvullende (grond-

water)bronnen om te kunnen blijven voorzien 

in de vraag naar drinkwater. Bij toenemende 

vraag zal het steeds een grotere uitdaging zijn 

om met behulp van de bestaande bronnen 

te komen tot een goede waterverdeling. De 

provincies en de drinkwaterbedrijven staan 

nu samen aan de lat om voldoende geschikte 

locaties te vinden die kunnen worden aange-

wezen als reserve. Daarbij verdient ook het 

beschermen en het daadwerkelijk vrijhouden 

van reeds aangewezen en nog aan te wijzen 

reserves meer aandacht.

* Het GE-scenario (Global Economy) van 

het Planbureau voor de Leefomgeving. In 

dit groeiscenario komt de welvaart ten 

goede aan alle lagen van de bevolking, 

hoewel de inkomensverschillen tus-

sen mensen met de laagste en hoogste 

sociaal economische status gelijk zullen 

blijven. Er is sprake van een terugtre-

dende overheid en meer privatisering. De 

uitbreiding van de EU verloopt succesvol 

en er ontstaat één Europese markt.

Basisscenario In MM3 (miljoen m3) GEscenario In MM3 (miljoen m3)

2015 2039 2015 2039

Watervraag 1.093 1.136 1.093 1.321

Noodzakelijke  
productiecapaciteit 1.272 1.327 1.272 1.547

Realiseerbare productie
capaciteit (afhankelijk van 

vergunningen)
1.309 1.388 1.309 1.388

Operationele reserve
127 60 127  159


