Vier scenario’s voor de
toekomst van drinkwater
De drinkwatervoorziening in Nederland is buitengewoon goed geregeld. Om
dit ook voor de lange termijn te kunnen garanderen, worden strategieën
ontwikkeld die zowel een technische als een maatschappelijke benadering
vereisen. Waternet heeft voor zijn toekomstvisie Drinkwater 2020-2050 naast
de technische mogelijkheden ook de maatschappelijke ontwikkelingen in
beeld gebracht, met als resultaat vier scenario’s met een realistische kijk op de
toekomstige drinkwatervoorziening.

W

elke factoren hebben, naast
technologische, politieke,
economische, ruimtelijke en
demografische ontwikkelingen invloed op de
toekomst van ons drinkwater? Wat gebeurt
er als de klant meer centraal staat?
Drinkwater moet veilig, gezond en continu
beschikbaar zijn tegen een maatschappelijk
aanvaardbare prijs1). Blijft dat in de toekomst
zo of zijn er veranderingen op til? Gaat de
klant meer diensten van ons vragen? Blijft de
drinkwatervoorziening een publieke taak of
gaat Europa nieuwe ontwikkelingen
initiëren? Welke plaats heeft de watercyclus
hierin?

Zekerheden en onzekerheden

Voor dit onderzoek is uit informatie van
verschillende disciplines geput. Relevante
onderzoeken zijn geraadpleegd, zoals ‘De
kartonnen doos’2). Waternet wil weten wat de
gevolgen zijn van de maatschappelijke
ontwikkelingen voor de drinkwatervoorziening in de regio Amsterdam. Hiervoor
zijn interviews afgenomen met personen die
actief zijn in het maatschappelijk veld en
affiniteit hebben met water. Bij het
samenvatten van de interviewresultaten
werd duidelijk dat een aantal zekerheden en
onzekerheden buitengewoon interessant is
voor de toekomstvisie op drinkwater van
Waternet.

zoals vastgelegd is in de nieuwe Drinkwaterwet;
•	Op korte termijn is er voldoende water van
goede kwaliteit voor de productie van
drinkwater tegen een lage prijs. Met de
komst van nieuwe zuiveringstechnologieën wordt de veiligheid vergroot en
daarmee de kwaliteit van het drinkwater.

Zekerheden

Onzekerheden

•

•

	De verwachting is dat de klant in de
toekomst meer helderheid vraagt over de
betrouwbaarheid en de prijs van water. De
klant wil een duidelijke factuur over het
verbruik, wil weten wat de kwaliteit is en
vraagt mogelijk om meer maatwerk en
dienstverlening voor het leveren van
drinkwater;
•	De relatie met ruimtelijke ontwikkeling
wordt intensiever. Ze is al voelbaar bij
waterschappen en gaat ook in zekere mate
doorzetten bij drinkwaterbedrijven. De
ruimte, met name in de Randstad, staat
onder druk. In toenemende mate moeten
gebieden, waaronder ook drinkwaterwingebieden meerdere functies bevatten.
Meer inspanning is vereist om aan deze
maatschappelijke behoefte te voldoen en
tevens een juiste bescherming te
garanderen. De verwachting is dat
drinkwaterbedrijven zich meer gaan
begeven op het maatschappelijke vlak. Zij
krijgen meer verantwoordelijkheid bij de
bescherming van de drinkwaterbronnen,
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	Het blijft een aandachtspunt in de
drinkwatervoorziening van Waternet dat
de Rijn qua kwaliteit afhankelijk is van
functies en activiteiten stroomopwaarts.
Nieuwe stoffen, veranderende concentraties en een toenemende (vergrijzende)
bevolking beïnvloeden de kwaliteit van
het oppervlaktewater. Mede door
klimaatverandering is de inname gevoelig
voor veranderingen in kwaliteit en
temperatuur. Lagere rivierafvoeren
gecombineerd met hogere temperaturen
beïnvloeden de waterkwaliteit negatief3);
•	De beschikbaarheid van water kan
afnemen als het water ongeschikt wordt
voor drinkwaterproductie;
•	Hoe is de drinkwatervoorziening in de
toekomst georganiseerd? De publieke taak
van de drinkwatervoorziening is voor de
komende jaren vastgelegd in de Drinkwaterwet. Desondanks is de organisatiestructuur van de watersector een blijvende
discussie. Liberalisering, privatisering of
toch vasthouden aan een publieke taak?

Meer samenwerken in de waterketen is
een extra aandachtspunt als gevolg van de
economische crisis. Als de privatisering van
de energiesector succesvol wordt, is
wederom een discussie in de watersector
niet af te houden. Schaalvergroting en
cyclusbenaderingen zijn mogelijkheden
om de versnippering van de waterwereld
tegen te gaan. Daarnaast is het opzetten
van een organisatiestructuur op basis van
stroomgebieden denkbaar. Hoe bepalend
water is voor de ruimte en haar functies,
des te meer zal ook de organisatie van de
waterbeheerders zich daarop instellen;
•	Hoe ziet de vraag van de klant eruit en wat
heeft die er in de toekomst voor over?
Klanten zijn zeer divers. Gemeenten,
burgers en bedrijfsleven hebben allemaal
een bepaalde visie en wensen. De prijs in
Nederland wordt momenteel door de
burgers laag bevonden. Interessant is of
dit in de toekomst zo blijft. Bedrijfsleven
en politiek hebben soms andere
opvattingen. Daarnaast wordt het centraal
stellen van de klant meer en meer een
kerntaak voor drinkwaterbedrijven.

Twee kernonzekerheden

Om bovenstaande onzekerheden in de
toekomstvisie te ondervangen, zijn deze
samengevat in twee kernonzekerheden:
• Momenteel is voldoende water en energie
beschikbaar om drinkwater van hoge
kwaliteit te leveren, maar welke invloed

achtergrond

Marktgedreven: liberalisering van de watermarkt waar alleen luxe waterproducten worden geconsumeerd.

hebben bijvoorbeeld klimaatverandering,
planologische en demografische ontwikkelingen, micro-organismen en verontreinigingen van nieuwe stoffen op de
beschikbaarheid van drinkwater? Kortom:
welke invloed hebben overvloed aan of
schaarste van grondstoffen, ruimte,
middelen en energie op de drinkwatervoorziening in Amsterdam en omgeving?
•	De prijs van water wordt nu laag
gevonden. Is de klant bereid om een
meerprijs te betalen voor andere waterproducten, verschillende waterkwaliteiten,
dienstverlening en duurzame toepassingen om de leveringszekerheid te
behouden of te vergroten? Kortom: in
hoeverre is de klant bereid in de toekomst
een hogere prijs te betalen voor water?

gebruikers. In dit scenario willen mensen
gezond en smaakvol water en is men bereid
daarvoor te betalen, zowel voor drinkwater
als voor water voor industrieel gebruik.
Publieke waterleidingbedrijven functioneren
mogelijk als grootleverancier aan kleinere
marktpartijen, die het water bewerken en
leveren naar de wensen van de klant. De
overheid heeft in dit scenario met een
overvloed aan water en grondstoffen louter
een regisserende rol.

Overlevend

Door een grote schaarste aan water en
energie is de productie van goed drinkwater

in West-Nederland problematisch geworden.
Het opwarmen van de aarde heeft gezorgd
voor een forse verzilting van het westen van
Nederland. Er zijn lange perioden van
droogte met in het voor- en najaar hevige
stortbuien. Het water dat beschikbaar is, is
vaker van slechte kwaliteit. De beschikbare
bronnen zijn doelwit van terroristische acties.
Criminaliteit zorgt ervoor dat drinkwaterbedrijven hun brongebieden zwaar moeten
beschermen. Meervoudige functies van de
drinkwaterbronnen zijn onmogelijk. De
kosten zijn enorm toegenomen; goed
drinkwater is een luxe. De mensen betalen
hiervoor een hoge prijs en zijn daartoe ook
bereid. Men neemt vaker genoegen met een
mindere kwaliteit en minder continue
levering. Dit is overigens voor een groot deel
elders in de wereld een heel normale zaak.
Elk huishouden gaat inventieve manieren
zoeken om aan (drink)water te komen. Het
gebruik van de regenton is populair. De
markt ontwikkelt allerlei technieken om
drinkwater te produceren, bijvoorbeeld uit
afvalwater. Schaarste aan grondstoffen,
energie en ruimte bieden potentie voor
watercyclusprojecten. De prijs van water
wordt anders opgebouwd dan vroeger.
Burgers betalen in dit scenario een cyclustarief voor de kosten van productie,
distributie, afvoer en zuivering. De watervoorziening is in overheidshanden gebleven.
Die hanteert echter verschillende tarieven
voor verschillende kwaliteiten. Verspilling
van grondstoffen wordt tegengegaan met
een systeem van belonen en straffen.

Prijsgedreven

In dit scenario heeft de watersector de klant
centraal gesteld. Ten gevolge van de geringe
bereidheid van de klant tot het betalen van
een hogere prijs zijn zowel de organisatie als
de kwaliteit van de drinkwaterlevering sterk

Overlevend: de consument zoekt meer inventieve manieren om aan zoet (drink)water te komen.

Deze twee kernonzekerheden zijn voor
verdere analyse tegen elkaar uitgezet in een
assenkruis. Hierdoor ontstaan vier scenario’s,
ook wel wereldbeelden, waar de
maatschappij naartoe kan bewegen.

Marktgedreven

In dit scenario bestaat een overvloed aan
onder meer water, grondstoffen en energie.
Met behulp van hoogwaardige technieken
spelen partijen en ondernemers handig in op
de vraag van de consument. Er is veel geld te
verdienen in de watersector. Luxueuze
waterproducten en een uitgebreid serviceaanbod zorgen ervoor dat de watermarkt
verder liberaliseert. Kleine bedrijven
betreden de markt met - door innovatieve
technologieën mogelijk gemaakte - nieuwe
varianten, waardoor de differentiatie in water
verder vergroot.
Natuurlijk en duurzaam verkregen grondstoffen zijn populair. Het gevolg is een zeer
breed assortiment van (drink)water voor
allerlei doeleinden. Verschillende soorten
water hebben eigen toevoegingen, zoals
vitaminen en mineralen. Water verhoogt het
welzijn, de hygiëne en comfort van de
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een taak van de overheid, die zelfs tot
rantsoenering overgaat, met strenge
restricties van overmatig gebruik. Er is een
ontwrichting van de samenleving. Voor
mensen op het platteland is het makkelijker
om zelfvoorzienend te zijn dan stedelingen.

Resumerend

Momenteel bevindt de Nederlandse
drinkwatersector zich in een situatie met een
overvloed aan grondstoffen. De klant is
bereid een maatschappelijk aanvaardbaar
tarief voor drinkwater te betalen. Een
verschuiving kan optreden als één van de
kernonzekerheden (schaarste en de
bereidheid van betalen) verandert.

Prijsgedreven; uit de kraan komt grijswater. Het water wat daadwerkelijk gedronken wordt, heeft de juiste
drinkwaterkwaliteit.

verslechterd. In dit scenario is beperkt geld
beschikbaar voor innovatie en
duurzaamheid. De economie in Europa blijft
kwakkelen en het leven is voor iedereen duur
geworden. Een grote transparantie in kosten,
tarieven en levering is noodzakelijk om aan
de eisen van de klant te voldoen. Om kosten
te besparen kunnen keuzes gemaakt worden
om het distributienet aan te passen en
mogelijk het beheer uit te besteden. Er is
meer achterstallig onderhoud van het
productie- en distributiesysteem en in
toenemende mate is de leveringszekerheid
in het geding. Wellicht leidt schaalvergroting
tot een prijsreductie. Het water dat daadwerkelijk gedronken wordt, heeft de juiste
drinkwaterkwaliteit. In dit scenario zijn er
meer grijswatertoepassingen voor bijvoorbeeld afwas, douche en toilet. Kraanwater is
niet meer geschikt om te drinken. Door de
klimaatverandering zal water meer ruimte
vragen in stedelijk en landelijk gebied. Er is
meer water nodig om extra opwarming in de

steden te voorkomen. Burgers hebben
dankzij de hogere temperaturen meer
behoefte aan verkoeling. De openbare
ruimte in steden wordt daarop aangepast. In
het landelijk gebied wordt ruimte
beschikbaar gemaakt om water te bergen.

Ontwrichtend

Dit onwaarschijnlijke en wellicht bizarre
scenario verlaagt de welvaart in Nederland
tot een dieptepunt. Er is een lage bereidheid
te betalen. Alle grondstoffen en energie zijn
schaars geworden. Feitelijk betekent dit dat
de welvaart in een zorgwekkende toestand
verkeert. De levensverwachting daalt en
Europa is vooral bezig met het voorkomen
van conflicten en bereidt zich voor op de
gevolgen van de klimaatverandering.
Duurzame initiatieven zijn in dit scenario niet
doorgezet, waardoor de afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen blijft. Nederland krimpt
en vergrijst. Schaarste aan drinkwater is een
probleem en de verdeling van drinkwater

Bovenstaande scenario’s zijn onderdeel van
de toekomstvisie Drinkwater 2020-2050 van
Waternet. Zij geven een indicatie hoe de
maatschappij zich in de toekomst kan
ontwikkelen in relatie tot de drinkwatervoorziening. De scenario’s zijn redelijk
extreem neergezet. De verwachting is niet
dat in de toekomst één dezer scenario’s
werkelijkheid wordt. Een centrale positie in
het hart van het assenkruis is denkbaar.
Waternet gaat nu aan de hand van deze
scenario’s en de technische ontwikkelingen
een vertaalslag maken, om te komen tot een
optimale toekomstvisie voor de drinkwatervoorziening van Amsterdam en omstreken.
Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van
een robuust en duurzaam drinkwaterproductiesysteem, waarin een integrale afweging
gemaakt is tussen zowel technologische als
maatschappelijke ontwikkelingen.
Job Rook (Waternet)
NOTEN
1) 	Vloerbergh I. e.a. (2010). Wat wil de klant van het
waterbedrijf? H2O nr. 8, pag. 30-31.
2) Kiwa Water Research (2005). Toekomstbeelden voor
de waterketen.
3) KNMI (2006). Klimaat in de 21e eeuw. Vier scenario’s
voor Nederland.
4) Drinkwaterwet, artikel 7 en Memorie van Toelichting.

Ontwrichtend; de welvaart in Nederland bevindt zich op een dieptepunt. De overheid gaat over tot het rantsoeneren van het drinkwater.
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