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makenkrijgen metperiodiekeafname vanhet
aanbodvandegrondstof,sterkerekwaliteitsschommelingen enverziltingvaninnamepunten.Grondwaterbedtijven daarentegen
krijgen temakenmetzoutekwelinhunwinningenenafname vandewinbarehoeveelheid
zoetgrondwaterdoortoenamevanverdampingenverminderingvan infiltratie.

Waterbedrijvenineen
dynamischeomgeving
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Dewaterhuishouding enderuimtelijke inrichtingvanNederlandstaan onderinvloedvandynamischeontwikkelingen.Inreactieopdezeontwikkelingenzijn diversenota'sverschenendiesturing
trachten tegevenmetnieuwe(sturings)concepten, instrumenten encoalities.Voorderuimtelijke
inrichting zijn deVijfdeNota Ruimtelijke Ordening enhetStructuurschema GroeneRuimteverschenen.Ophetterreinvandewaterhuishouding wordtdeKaderrichtlijn Watergeïmplcmcuteerden
wordenGGOR'senstroomgebiedvisiesontwikkeld.Aldeze(beleidsontwikkelingen rakendebelangenvanwaterbedrijven, omdatzedebeschikbaarheid enkwaliteitvan degrondstofjen beïnvloeden.
Inhetkadervan hetbcdnjjstakoudcrzoek(BTO)voorwaterleidingbedrijven iseenquick-scau uitgevoerd uaardcgcvolgcu vanhetnieuwelandelijkomgevingsbeleid voorwaterbedrijven.Ecuprojectgroep metvertegenwoordigersvan waterbedrijven enVEWINdiedestudiebegeleidde,concludeertdatdewaterbedrijven veelnadrukkelijkerspelermoetenworden indeprocessendieleidentot
nieuw beleid.Ditvereistaanpassingen inhetbeleidenwellichtzelfsindeorganisatievan dewaterbedrijven.
Verscheideneontwikkelingen maken
nieuwomgevingsbeleid noodzakelijk.Voorbeeldenzijndegevolgenvanklimaatveranderingen,deschaarseruimte(ookondergronds],
deruimteclaim voorwaterinrelatietotwateroverlastenhoogwaterproblematiek, aanhoudendeennieuwemilieuproblemen(biologischevervuilingenbedreigingvande
gezondheid)enveranderingen indelandbouwsector.Deruimtelijke gevolgenvandeze
ontwikkelingen wordendoormiddelvan
nieuwbeleidbeteugeld ofjuist gestimuleerd.
Maarookbestuurskundige argumenten
(decentralisatieenEuropesesamenwerking)en
organisatorische veranderingen(netwerksamenleving)makeneenherijking vande
positievanwaterbedrijven noodzakelijk.
Sommigeuitgangspunten vanhetnieuwe
omgevingsbeleid rakendebelangenvan
waterbedrijven direct(meervoudigruimtegebruik,natuurlijker waterbeheer, stroomgebiedbenadering).Inanderegevallen heeft
hetbeleidindirecte(maarverstrekkende)consequentiesvoordepositioneringvanwaterbedrijven inhet maatschappelijk krachtenveld.Hetnieuwebeleidroeptdaarmeede
vraagophoedewaterbedrijven zichmoeten
positionerenindeprocessenwaarlangshet
beleidwordtuitgewerkteningevuld,zoalshet
waterbeleid voorde21eeeuwendereconstruc-

tie.Zoweldeinhoudalshetproceszijn daatbij
vanbelang.
Inditartikelwordendebeleidsthema'sop
eenrijgezetdieeenkadervormenvoordeze
strategischebeslissingenoverdepositionering
vanwaterbedrijven indezeprocessen.Zevormendaarmeebouwstenenvooreenonderbouwdetoekomstvisie.
Autonome ontwikkelingen
Indeschaarseruimtestrevenburgersen
belangenorganisaties naareenoptimale
inrichting.Desectoralebelangenkunnenechterconflicteren. Deruimtedruk manifesteert
zichalsmeervoudigeruimteclaim optwee
niveaus:opmaaiveldniveau enindeondergrond.Bovendienzaldeaaneenschakelingvan
acciviteiten indetijdextradruk uitoefenen.
Waterbedrijven kampenmettoenemende(vervuilende)ruimteclaims inintrekgebiedenen
waterinnamepunten, indeondergrond (infrastructuur,koude-warmteopslag)enindetijd
(wiemaghetgrondwatetinhet watersysteem
alseerstegebruiken?).Ookveranderingen in
defysiekeomgeving,zoals klimaatveranderingen,rakendewatervoorzieningdirect.Door
stijgendetemperaturen,stijgendezeespiegel,
bodemdalingeneenveranderendneerslagregimekunnenoppervlaktewaterbedrijven te

Waterbeleid
Hetwaterbeheerstaatvoorgroteveranderingen,omdathethuidigewatersysteem niet
meervoldoetaandehedendaagse randvoorwaardenvoorveiligheidenruimtelijke kwaliteit.MetnamedeEuropese Kaderrichrlijn
Waterenhetkabinetsstandpunt 'Anders
omgaanmetwater',alsuitvloeiselvanhet
adviesvandeCommissieWaterbeheer21e
eeuw,springeninheroog.IndeKaderrichtlijn
wordtdestroomgebiedenbenaderinggeïntroduceerdomhetnieuwewaterbeleid ende
samenwerkingtussenwaterbeherende instantiesvormtegeven.DeKaderrichtlijnzetonder
andereinopdeterugwinning vankostenvan
watetdiensten,inclusiefhet verdisconteren
vanmilieueffecten indewaterprijs.Regulerendprijsbeleid kanleidentoteenverdere
verhogingvanheffingen enbelastingenente
berekenen tarievenvoordrinkwater.Hetverdisconteren vanmilieu-effecten indeptijsvan
goederenisookeenbelangrijkthema inhet
recentgeformuleerde milieubeleid(Vierde
NationaalMilieubeleidsplan).Daarnaast
wordtindeKaderrichtlijn aangekondigd dat
defunctiegerichte normeringendoelstellingenvoordrinkwater (oppervlaktewatervoor
drinkwater)optermijnzullen verdwijnen.
HetNederlandsewaterbeleid biedtkansen
vooreenbeterebeschermingvandegrondstof,
onderanderedoordeintroductie vande
watertoets.Ininfiltratiegebieden wordt bijvoorbeeldingezeropeentransformatie naar
duurzamelandgebruiksvormen.Ookdezoektochtnaarruimtevoorwaterbiedtkansen
voorfunctieverweving. Ruimtevoorwaterbergingenretentieincombinatiemetlaagdynamischefuncties biedtmogelijkheden om
winningen teverduurzamen.Bovendien kunnenwarerbergingenretentiezotgenvooreen
toenamevaninfiltratieenaanvullingvande
grondwatervoorraad.Dekoppelingvanruimtelijkenwaterbeleid isvanuithetperspectief
van(beschermingvande)watervoorziening
positief Anderzijds staatdeplaatsvansommigewaterwinningen inwatersystemen terdiscussie.Watervragendefuncties dieneninde
stroomgebiedbenadering bijvoorkeurgesitueerdtewordenopplekkenwaarvannature
veelwaterbeschikbaaris(benedenstroomse
gebieden).Dezediscussieisfundamenteel van
aatdenkaningrijpende gevolgenhebbenvoor
decontinueringvan waterwinningen.
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PLATFORM

Momenteel discussiëren betrokken partijen
(waterschap en waterbedrijf) over nuancering
van dit (dogmatische) beleidsstandpunt (zie
hetverslagvandeVEWlN-workshop 'Duurzame water(win)systemen, puzzelen met
visies' in H , 0 nr.7van 5 apriljl., pagina22).

Beschikbare recreatieve opvangcapaciteit per persoon

Bron:Atterrai.o.v.ANWB
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Naast aandacht voor de invloed van
(grond)waterbedreigende functies zijn ookde
effecten van waterwinningen opde omgeving
onderwerp van beleid:verdroging is nog steeds
een belangrijk beleidspunt. Overschakeling
van grond- naar oppervlaktewater blijft een
belangrijke doelstelling, zoals onlangs is
onderstreept in deprovincie Noord-Brabant.
Deinzet opvermindering vanexterne effecten
wordtjuridisch onderstreept door de Kaderrichtlijn Water, waarin staat dat grondwaterlichamen,zowel kwantitatiefals kwalitatief
(chemisch),geen significante invloed mogen
hebben op terrestrische ecosystemen. Hoe deze
uitspraken zichjuridisch doorvertalen is
momenteel moeilijk aan tegeven.
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Functiecombinaties

Om ruimteclaims opelkaar afte stemmen
en tereguleren worden rode en groene contourengetrokken dievoor 2005in destreek- en
bestemmingsplannen worden opgenomen.
Binnengebieden met eengroene contour
worden bijzondere natuurwaarden ofeenheden met cultuurhistorische waarde in stand
gehouden. Binnen en in denabijheid van groe-
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In algemene zin wordt in het Vierde
Nationaal Milieubeleidsplan geconstateerd
dat alsgevolgvan microbiologische vervuiling
en (nieuwe) toxische stoffen bestaandezuiveringstechnieken continue op deproef worden
gesteld.Waterleidingbedrijven zullen dergelijkeontwikkelingen continu een stap voor moeten zijn door te blijven innoveren in zuivering
en preventief(ruimtelijk) beleid.

Meervoudig ruimtegebruik isde strategie
om met het absolute tekort aan ruimte om te
gaan.Ookwaterbedrijven spelen een rol in
dezestrategie.Diverse functiecombinaties met
waterwinning zijn kansrijk, zoals waterberging,duurzame vormen van landbouw,
natuurontwikkeling en recreatiefmedegebruik.Tegelijkertijd bieden deze functiecombinaties mogelijkheden om winningen te
verduurzamen. Met namedevraag naar ruimtevoor recreatie in en rond de stad wordt drastisch hoger. Deaantrekkelijke waterwingebieden kunnen een belangrijke rol spelen in de
opvang van de recreatieve druk. Tegelijkertijd
vindt bewustwording overwater en waterwinning plaats.Het succes van meervoudig
ruimtegebruik (rondom waterwinningen)
hangt nu afvan praktijkvoorbeelden. De
concepten zijn immers al bedacht.
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Bekoejteaanrecreatierandstedelijkeknooppunten (Bron:MinisterievanLNV).

necontourgebieden geldt de'nee,tenzij afweging'vooralleingrepen diemogelijk de
bestaande waarden aantasten. Dit zou ook
gevolgen kunnen hebben voor waterwinningen.Rond stedelijke gebieden worden rode
contouren getrokken waarbinnen de stedelijke
ontwikkelingen plaatsvinden. Waterwinningen diebinnen de rode contouren komen te
liggen,onttrekken stedelijk water en zouden
in hun voortbestaan bedreigd kunnen worden,
alhoewel rekening gehouden wordt met
waterwinning bij het bepalen vande rode
contouren. Dedaadwerkelijke introductie van
contouren hangt afvandebehandeling vande
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening in deTweedeKamer.Ook indederdedimensie wordt het
grondgebruik (opslag,infrastructuut) verder
geïntensiveerd, maar vooralsnog nietjuridisch
gereguleerd in speciale bestemmingsplannen.
Deeffecten van het ondergrondse ruimtege-

bruik op water zijn nog nietgeheel duidelijk,
maar kunnen een bedreiging vormen voor
waterkwaliteit.

Natuur
Het natuurbeleid zal beter afgestemd
worden opdebehoeften vande burgers
(natuur voot mensen).Denadruk komt meer
te liggen opdegebruiks-en recreatiewaarde in
plaatsvan deecologischewaarde van natuur.
Natuurbeheer isdaarbij een maatschappelijke
verantwoordelijkheid vanoverheidén maatschappelijke organisaties waarbij waterbedrijvenalspartner worden genoemd. Het beleid
zet in opopenstellingen van natuurgebieden
voor (recreatief) medegebruik. Tegelijkertijd
wordendegrenzen vankwetsbaregebieden (de
groene contourgebieden en deVogel-en Habitatrichtlijngebieden)juridisch hard gemaakt
door opname in streek-en bestemmingsplan-
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i: Staatsbosbehei
Vasthoudenen schoonhouden: infiltratiebevordering enherstel grondwatervoeding
op dehoge landgronden
Vasthoudenen schoonhouden + bergen:
op de hoog-laaggradténten
Vasthouden: bufferzones mei retentie op
maaiveld rondom grote verdroginggevoelige natuurgebieden
Bergen:maalstopgebiedeninveenweiden
enweldevogelgebieden
Bergen:retentiegebieden Inte inunderen
droogmakerijen
Bergen: stromende waterberging

Positionering en strategie
Waterbedrijven kunnen nietmeervertrouwenopvergunningverleningalssluitstuk
vanprocedures.Processendievoorafgaanaan
vergunningverlening bepalenhoeNederland
erruimtelijk enwaterhuishoudkundig uit
gaatzien.Juistinditvoortraject isvoorwaterbedrijven winsttebehalen.Hetisdaaromvan
belangominvloedtehebbenopdergelijke
processen,waarbijcoalitievormingensamenwerking(inhetlandelijkgebied)metgelijkgestemdebelangenessentieelzijnomdie
invloedteversterken.Depositioneringen
strategievanwaterbedrijven zullenderhalve
metdeinvoorgaandeparagrafen beschreven
ontwikkelingen meemoetenbewegen.
Hetveiligstellenvanbelangenvanwaterwinningvertaaltzichintoenemendematein
hetcreërenvankanseningebiedsgerichte
processen.Dezeintegrale gebiedsgerichte
insteekneemtnamelijk indeuitwerkingvan
beleidinbetekenistoe,bijvoorbeeld in
gebiedsgerichrcprojecten,stroomgebiedbcheerplannenenstructuurvisies.Hetwaterbeleidzalbijvoorbeeld indetoekomstvorm
krijgen ophetniveauvanstroomgebieden
waarinallewaterbeheerders (Rijkswaterstaat,
provincies,gemeenrenen waterschappen)
intensiefsamenwerkenendeprovincieregie
voert. Waterbedrijven zoudeneenrolmoeten
spelenindeteontwikkelen stroomgebiedvisies.Processeninhetruimtelijk beleidveranderenookwanneerdenieuweWetopde
RuimtelijkeOrdeningzalwordenvastgesteld.
Besremmingsplanprocedures wordenverkort
enstructuurvisies wordendebasisvoorde
sturingvanruimtelijke ontwikkelingen.

Aft),z:

Mogelijkhedenvoorwaterbergingenretentie(Bron:MinisterievanLNV).

nen.DejuridischedoorwerkingvandeVogelenHabitatrichtlijn blijkt versrrekkendegevolgentehebbenvoorandere(ruimtelijke) functies.Ookwaterleidingbedrijven krijgen,door
hunomgevingseffecten, temakenmetde
Vogel-enHabitatrichrlijn. Inmiddels zijn
gevallenbekendwaarinwaterwinningen tegen
dejuridischerandvoorwaarden vandeVogelenHabitatrichtlijn oplopen.Totnogtoezijn
geenprojecten verhinderd doorregelgeving.
Deprojectenzijnechterwelsterkvertraagden
doordenoodzaakvan(natuur)compensatie
wordendebegrotingen overschreden.

vandereconstrucriewet, deverwachteveranderingenalsgevolgvanEuropese(mest)regelgevingentoetredingvanoost-Europeselidstaten,brengenmogelijkheden metzichmee
voorverduurzaming vanwaterwinningen.De
kansenvoorverduurzaming liggeninher
verlengdevanhetruimtelijk,- natuur-en
waterbeleid:uitplaatsen vanvervuilendelandbouwuitintrekgebieden,stimuleren vanschonelandgebruiksvormen, verbredingvanactiviteiten(deboeralsomgevingsbeheerder) met
naruur,- landschap-enwaterbeheerstaken
zoalsinfdtratie enwaterberging.

Landbouwsector
EendeelvandeNederlandse landbouw
ontwikkeltzichnaareen extensieve bedrijfsvoeringmetverbredeactiviteiten.Dedynamiekdiezichmomenteelinhetlandelijk
gebiedmanifesteert, bijvoorbeeld inhetkader

Hetconceptvangroenewaterdiensten
biedtindatverbandinteressantemogelijkheden(ziehetartikelvanPadt,BolandenBannink:'Milieuvriendelijke landbouwenderol
vanhetwaterbedrijf inH20nr.5van8 maart
jl.,pag.8-9).

Ominrekunnenspelenopderuimtelijke
dynamiekzalhetdenkenenhandelenvan
waterbedrijven meermoeten plaatsvinden
vanuiteenomgevingsbewustzijn. Enwellicht
zullenookdeorganisatiesdaaropaangepast
moeten worden.Deorganisatievanwaterbedrijven istraditioneelingerichtvanuit
processenalsproductieendistributie,de
dimensie'omgeving'zoudaarinlertcrhjkezin
aantoegevoegdkunnenworden.
Omwaterbedrijven sterkeruitde'ruimtelijkestrijd' tevoorschijn telatenkomen,zijn
meerderestrategieën mogelijk.Voordejuiste
strategiemetbetrekkingtotdedynamiekin
omgevingsvraagsrukken ishelaasgeen
standaardhandleidingteschrijven.Destrategiehangtonderandereafvandebelangen,het
ambitieniveau enderoldiehet waterbedrijf
voorzichzelfzietindemaatschappij.Reeds
gestarteinitiatieven inpraktijk, verspreidt
overdiverseregio'sen waterbedrijven,
biedenwaardevolleinzichtenenaanknopingspunten omsucces-enfaalfactoren in
H 2 0 Ij 1 1 1 0 0 2
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.
beeldtebrengen.Andere waterbedrijven
kunnen huneigenstrategieopbasisvan
opgedanekenniseninzichten aanscherpen.
'Whatif-exercities,gebaseerdopscenariodenken,ondersteunen dewaterbedrijvenomhun
positieenstrategieverderintevullen. «
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NoardFryslânBûtendyksiseenopen,uitgestrekt buitendijks gebiedzonderenigevorm
vanbebouwing,bestaandeuitzomerpolders
(1.000ha),kwelders(1.000ha)enslikken(2.000
ha).HetbuitendijksegebiedbegintbijZwarte
Haaneneindigtenkelekilometers vootbijde
piervanHolwerd(afbeelding 1).NabijZwarte
Haanishetbuitendijksegebiednogvrijsmal.
Pasnaenkelekilometerswordthetgebiedbreder.Deextrabreedtewordtvooralingenomen
doorzomerpolders.TerhoogtevanhetNoorderleeg,waardeproefverkweldering wordt
uitgevoerd,ishetgebiedhetbreedst.
Bijdekwelderskan,afhankelijk vande
hoogteliggingenoverstromingsduur en-fre-

Technische Commissie Bodembescherming (2001). Grondwater in
deKaderrichtlijn Water.
Slcnkcn voeren zcewarcr
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quentie,eenonderscheidgemaaktwordentussenlage,middenhogeenhogekwelders.De
hoogteliggingbepaaltsamenmetdematevan
beweidingdevegetatiesamenstelling. Dekweldersvervulleneenbelangrijke rolalsbroed-of
foerageergebied voorkustvogels,ganzenen
eenden.Bijhoogwaterzijnzedaarnaasteen
vluchtplaatsvoorwadvogels.Dezomerpolders
wordenveelalbeweidmetkoeien,schapenen
paarden.Inhetverledenwaserookwatakkerbouw.Hoeweldezomerpolders voormalige
doorkadenomgevenhogekwelderszijn,liggenzeveelallagerdandevoorliggendekwelders.Nadeinpolderingisnamelijk nauwelijks
sediment meerafgezet.Bovendienklonkde

