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mtrekgebiedvaneenaantalwinningen ishiervaneentreffend voorbeeld.Tenslottenam
doorverbeteringen indebedrijfsvoering (reinwaterkwaliteit enleveringszekerheid)de
duurzaamheid vaneenaantal drinkwaterwinningen toe.Tussenwinningen onderling
bestaanechterwelgroteverschillen,zowelin
aanpakalsinresultaat.Hetisdaaromnoodzakelijkomperdrinkwaterwinningeen
maatwerkaanpak tevolgen,waarbijdebeïnvloedingvandeomgevingendebescherming
vandedrinkwaterwinningcentraalstaan.
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Wiedenktdatdeafstemming tussen ruimteenwatereenspelistussenprovincie,gemeenten cu
waterschappen,gaatenpassantvoorbijaan dewaterleidingbedrijven dievanwegehundeskundigheideenvolwaardigcgesprekspartncr voorruimtelijke partnerswillenenkunnenzijn. Vitensschuift
graag aantafel omhetgesprekaan tegaanoverduurzamedrinkwaterwinningen. Inhetartikel
"Duurzamedrinkwatervoorzieningvormtbasisvoorgrondstofbescltcnuing"(H,0 ur.4uit2001
gavenWMOenWaterbedrijf Gelderland ;uuonderdeelvanVitens)aan hoezijmethetbegripduurzaamheid omgaan. Dereactiesopdezevisiemaken echterookduidelijk dathetbegripduurzaamheiddoorverschillende partijen opverschillendemonierengeïnterpreteerd wordt.Daarom ishet van
belang0111 hetvrij abstracte begripverderteconcretiseren eudaarmeegespreksruimte tecreëren.In
hetkadervandea/rondingvanhetLangeTermijn Plan-Driukwatervoorziemng isdeze uitwerking
opgepakt. Ditartikclgaat dieper111 opdeaspecten 'beïnvloeding';'invloedvan waterwinning op het
watersysteem)en'grondsto/bescliermiiig'finvloedvan deomgeving opecuwaterwinning
basishiervanaan tegevenopwelkewijzeecuwaterbedrijfpartner kanzijn iiigcbiedsproccsscn. Voorafgaanddaaraan willenwestilstaan bijdevoortgang indeverduurzaming vande winningenvan
VitensOvertjssclgedurende delaatste vijfjaar.
Eenduurzame drinkwatervoorziening
kenmerktzichinonzeogendooreengoede
balanstussenwensenvandeklant,de effecten
op(beïnvloeding)envan(bescherming)de
omgevingeneenefficiënte bedrijfsvoering(zie
ookhethiernavolgende artikel "Inventarisatie
duurzaamheid drinkwaterwinningArchemerberg").
VitensOverijssel lietopbasisvandeze
definitie in 1997eenanalysemakenvande
duurzaamheid vanhaarwinningen, waarbij
gekekenwerdnaardeaspectenwater,bescherming,milieuenbedrijfstechniek. Ditjaaris
dezeanalysedoorAccantoopbasisvandezelfdecriterianogmaalsuitgevoerd,omopdie
maniertweegoedvergelijkbare momentopnamentekrijgen. Hetnadeelhiervanisdatinde
tussenliggendevijfjaar hetdenkenoverduurzaamheidzichverderontwikkeldeenmomenteeleenaantalaspectennadrukkelijker naar
vorenkomtdantoen.Ditgeldtmetnamevoor
depositievandrinkwaterwinning inhet
watersysteem (zieH20nr.7,pag.22).Gebleken
isdatoverdeafgelopen vijfjaar dedrinkwatervoorzieninginOverijsselgemiddeldgenomen
duurzamer isgeworden.Hetsluitenvaneen
aantalniet-duurzamewinningenleverdedaarbijdegrootstewinstop,waarbij hetvoorkó-

menvanwateroverlasttengevolgevanhet
sluiteneveneensalsonderdeelvaneenduurzamerelatiemetdeomgevingwordtbeschouwd.
Daarnaastisvooruitganggeboektophet
gebiedvanbeschermingdoorhetinzettenvan
eenaantalgebiedsprocessen.Het medeopstellenenuitvoerenvangebiedsvisiesvoorhet

A/b.

Invloed van waterwinning op de
omgeving
Waterwinningheeft hoedanookinvloed
opde(maatschappelijke enfysieke) omgeving.
Vitensstreeft naareenoptimalemaatschappelijkeverankeringvandedrinkwatervoorzieningindieomgeving,doordenegatieveeffectendiegepaardgaanmethetwinnenvan
drinkwater,zoalsverdrogingenandere
milieueffecten, zoveelmogelijk tebeperken.
Zehanteertdevolgendevoorkeursvolgorde bij
deinpassingvanduurzamewinningen inhet
watersysteem(zieafbeelding2):
• Meerwaardecreërendoorrealisatievan
eenduurzaam, meervoudiggebruikvan
deruimte,datnaastde drinkwaterfunctie
ookruimtebiedtvoorandere functies;
• Voorkomenvannadeligeeffecten vande
waterwinning-bijvoorbeelddoorde
manier vanwatetwinnenaantepassenalshetnietmogelijk blijkt omdemeerwaardetecreërenzoalsbeschreveninde
staphierboven;
• Mitigatievannadeligeeffecten -alsdeze
nietopreëlewijzetevoorkomenzijn-op
eenmanierdiezoveelmogelijk aansluit
bijhetnatuurlijke watersysteem;
• Pasalsbovenstaandebenaderingen niet
mogelijkzijn ofonvoldoende rendement
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Afli. 2.

Voorkeursvolgorde.

opleveren, wordt overgegaan tot compensatiein financiële zin ofanderszins door
het aanleggen van nieuwe natuur ofhet
uitruilen van landbouwgronden.
Deze benadering sluit aan bij de uitgangspunten van het waterbeheer nieuwe stijl,
waarin detrits vasthouden-bergen-afvoeren
centraal staat en afwenteling van problemen
als ongewenst wordt beschouwd. De hier
gepresenteerde viertrapsfasering wordt voor
verschillende functies verschillend ingevuld:
effecten opbijvoorbeeld landbouwgebieden
zijn vaak beter financieel te compenseren dan
effecten op natuurgebieden ofbebouwing.

Invloed van de omgeving op de
waterwinning
Invloeden vanuit de omgeving hebben tot
gevolgdat maatregelen nodig zijn om de
grondstof voor drinkwater tebeschermen. Een
preventieve aanpak begint bij de ruimtelijke
ordening. Vitens wildoor middel van een proactieve rolen strategische samenwerking met
meerdere partners in eengebied invloed uitoefenen op ruimtelijke bestemmingen (in waterwingebieden), waarbij combinatie met grondwatervriendelijke funcries voorop staat. Het
voorkomen van risico's,middels handhaving
van milieuverordeningen, milieuzorgplannen
en stimuleringsmaatregelen iseen belangrijke
tweede pijler onder het beschermingsbeleid.
Waar ook dezeweggeen duurzame oplossing
biedt zet het bedrijfin op het wegnemen van
debedreiging door monitoring en waar nodig
sanering van verontreinigingsbronnen (zie
afbeelding 3).
Alsondanks genoemde inspanningen de
kwaliteit van degrondstofvoorde bereiding
vandrinkwater niet kan worden gewaarborgd,
dan isverplaatsing van de winning een optie.
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Grondswfoeschermingsbdaâ.

Om het beschermingsbeleid (endus het ruimtelijk beleid) vorm tegeven gaat Vitens uit van
strategische samenwerking met andere partijen in de omgeving.

Strategische samenwerking
Vitens vindt strategische samenwerking
met partners ingebiedsprocessen essentieel,
omdat een publiek waterbedrijfcontinu in dialoogmoeten blijven metdeomgeving. Onderdeelvandezedialoogishetzoeken naar dejuisteweging van deverschillende aspecten die in
deduurzaamheidsbalans een rolspelen. Vanuit
verschillende perspectieven ofbelangen zal het
accenthierbij opverschillende aspecten liggen.
Opbasisvan kennis vandezeperspectieven kan
het waterbedrijf met andere partijen het
gesprekaangaan overduurzame drinkwaterwinningen enhun plaats in het watersysteem
en deruimtelijke ordening. Datdit gesprek
soms tot pittigediscussies leidt, iseen teken dat
met dezeaanpak daadwerkelijk dekern wordt
geraakt. Eengoed voorbeeld hiervan is het
onderzoek naar (nieuwe) drinkwaterwinningen
inTwente,dat door Provincie Overijssel, WaterschapRegge&Dinkel enVitens recent gezamenlijk isopgestart. Onderdeel van dit onderzoek ishet vaststellen vaneen gezamenlijk
toetsingskader voordeafweging van verschillende potentiële lokaties voor (toekomstige)
drinkwaterwinningen inTwente.

Actieve houding: van doel naar

middel
Water en ruimtelijke ordening op elkaar
afstemmen isdus ookeenzaak van waterbedrijven. Vitens geeft met een heldere koers,die
vastgelegd isin het LangeTermijn PlanDrinkwatervoorziening een beleidskader aan
waarbinnen dat vorm gegeven kan worden.
Het zwaartepunt ligt daarbij in het elkaar
kunnen vinden (doorgoede contacten bij

gemeenten, waterschappen en provincies) en
respect voor ieders inbreng.
Eengezamenlijke doelrealisatie betekent
bijstelling van deafzonderlijke doelstellingen.
Om waterwinning van doel(van waterbedrijven) naar (ieders) middel op teschalen is een
actieveen participatieve houding van drinkwaterbedrijven noodzakelijk. Desector kan het
zich niet veroorloven om figuurlijk achterover
te leunen en tewachten opde ontwikkelingen
die komen gaan, maar zalzich moeten profileren alsactiefpartner in gebiedsprocessen (zie
ook het H,0-themanummer nr. 11 van 31mei
jl., pag. 12en pag. 151).Destrategische samenwerking met een waterbedrijfwordt voot
maatschappelijke partners vooral interessant,
alsdat waterbedrijf ookdaadwerkelijk actief
meedenkt over develemogelijkheden dieze
zelfin huis heeft.

