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Waterleidingbedrijven kunnenopverschillendewijzeinaanrakingkomenmet
bodemverontreiniging inzoweldeboven-als
deondergrond.Verontreinigde bovengrond
(totanderhalvemeterdiep)kankwaliteitsproblemenopleverenwanneerdeverontreinigingdoorhetleidingmateriaal inhetdrinkwaterkandoordringen.Bovendienkande
veiligheid vanwerknemers ingevaarkomen
bijwerkzaamheden aanhetleidingnet.Vaak
resulteerthetonverwachtaantreffen van
bodemverontreinigingen invertragingen
kostenverhoging.Omverontreinigingvanhet
drinkwaterdoorpermeatiebijvoorbaatuitte
sluiten isdekeuzevanhettypeleidingmateriaalvangrootbelang.Zowelbijbestaandeals
bijnieuwaanteleggenleidingenmoethet
bedrijftijdiginzichthebbenindeaarden
omvangvaneventueleverontreinigingen.De
inspanningvandeoverheidomallebodemverontreinigingen inNederlandvoor2005in
kaarttebrengen kandaarbij helpen.Hetligt
daaromvoordehanddezeinventarisatieopte
nemenindeLeidingenInformatie Systemen
(LIS)vande waterbedrijven2'.
Verontreinigingen indeondergrond kunnenookeenbedreigingvormenvoordekwaliI
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teitvandegrondstofvandrinkwaterwinningen
wanneerdezeviahetgrondwaterdewinmiddelenbereiken.Debetrouwbaarheidenkwaliteit
vanhetteleverenproduct(endaaraangekoppeld,hetimagovande waterleidingbedrijven)
zijndaninhetgeding.Hetgaardaarbijookom
aansprakelijkheidenverantwoordelijkheid.
Daarmeeisbodemveronrreinigingvoorwaterleidingbedrijven nietmeeralleeneentechnisch
sanenngsissucmaarspelen aansprakelijkheid
enverantwoordelijkheid tevenseenrol.Op
basisvankostenramingen1)eneenaangenomen
participatievanwaterleidingbedrijven vanéén
tottienprocentbijernstigeenurgentebodemverontreinigingenentientot50procentbij overigebodemverontreinigingen bedraagtde
gemiddeldebijdragevoordegezamenlijke
waterleidingbedrijven 3,4tot18miljoen euro
perjaar.
Waar staan de waterbedrijven?
Opbasisvaninterviewsmetdirectbetrokkenenuitdiversewaterbedrijven isdevolgende
indelingintypenwaterwinningen ontstaan:
• bedreigdewinningen:winningen waarbij
degrondstofbedreigd wordtdoorgrondwaterverontreinigingen. Dewinningen

Relevantie van BEVER
Bijdestandaardsaneringsaanpakvoorde
bovengrond ishetnietlangervereistdegrond
multifunctioneel tesaneren.Menkaneenleeflaagtotstandbrengenwaarnadekwaliteitvan
degrondaanzogenaamde bodemgebruikswaardenmoetvoldoen.Bijuitzonderingkan
hetbevoegdgezageenspeciaalgebicdsresultaatvaststellen,bijvoorbeeld binneneen
grondwaterbeschermingsgebied. Maatwerk
pergebied komttotstandviaeendemocratischeprocedure;hetwaterbedrijfkandusmeebeslissenoverdebodemkwaliteit waarin
drinkwaterleidingen (enoverigenutsvoorzieningen)komenteliggen.
Degewijzigde saneringsdoelstellingen en
-aanpakvoordeondergrondresulterenmeestalinlangeresaneringsdurendanmomenteel
gebruikelijk (tot30jaar).Gedurendedeze
periodemageendeelvandeondergrond
gebruikt wordenvoordeopslagvanverontreinigingen.Hetuiteindelijke doelishetrealiserenvaneenstabieleeindsituatie.Uiteraard
bouwt hetbevoegdgezagijkpunten inomna
tegaanofdatdoelbehaaldwordtenomeventueelbijtekunnen sturen.
Eennadrukkelijk voordcelvanBEVERis
datbelanghebbenden meerbetrokkenworden
bijdebodemsaneringalsgeheelenmeer
bodemsaneringlocaties (deels)wordengesaneerddaninhetverleden.Ditbetekentvoor
waterbedrijven eenkansomhun belangen
meetelatenwegen.Dooreenpro-actieve
opstellingkunnenzijverspreidingvanreeds
aanwezigeverontreinigingen naarwaterwinningenvoorkomen.Ookhiergeldtdatwaterbedrijven minimaal inzichtmoetenhebbenin
deaardvandebodemveronrreinigingen binnenderelevanteintrekgebiedenenopstrategischniveauvastmoetenstellenhoedaarmee
omtegaan.
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Waterbedrijven en BEVER
Sommigenwaterbedrijven-metname
bedrijven metéénofmeerderebedreigdewinningen-kennenBEVER,zijnactiefin foraen
makendeeluitvanprojectteams diesaneringenonderzoekenen/ofbegeleiden. Bedrijven
metvoornamelijk matigbedreigdeofonbedreigdewinningengevenaannietofnauwelijksopdehoogtetezijnvanBEVERenhetook
niettemissen:"Bodemverontreinigingen spelenvooronsgeenbelangrijkerolenalsdatwel
zoisnemenwijpassendemaatregelen".
Omeengoedeschattingtekunnenmaken
vandemogelijkeconsequenties vanBEVER
voorwaterbedrijven endaarnaastruimteopen
telatenvoordewaterbedrijven omzelfte
bepalenhoerelevantdieontwikkelingen zijn
voorhunspecifieke waterwinlocatieofbedrijfsituatiewordendevolgendeactiviteitenvoorgesteld:
• inventarisatie van bodemverontreinigingenbinnen intrekgebieden vande(meest
kwetsbare)winningenendeverontreinigingendieeenbedreigingvormenvoor(de
aanlegvan)drinkwaterleidingen;
• binnen hetwaterbedrijfopsttategisch
niveaustandpunt bepalenoverdevraag
'hoeomtegaanmet bodemverontreinigingen?';
• waarraakvlakkenzijnmetdeactiviteiten
vanhetwaterbedrijfactiefparticiperen
inproject-ofbegeleidingsgroependie

•

saneringsonderzoeken begeleiden,saneringsdoelenvaststellenensaneringen
begeleiden;
binnen regionaleennationale platforms
meedenken overensturing gevenaan
devraag'hoeomtegaanmetbodemverontreinigingen diehetwaterbedrijf
raken?'.

Deactiviteitengevenduseengetrapteparticipatieweer.Dewaterbedrijven bepalenvoor
huneigenspecifiekesituatie(eventueelpet
winning)totwelkniveauvanparticipatiezij
wensentegaan.
Hetuitvoerenvandeeerstetweeactiviteitenbehorennaaronzemeningtotdebasisinspanningdieelkwaterbedrijf minimaal
moetverrichtenomhetbetrouwbareimago
vanhetproductdrinkwater waartekunnen
maken.
Hetnieuwefinancieringsstelselvan
BEVERverwachteenbelangrijke bijdragevan
debetrokkenmaatschappelijke actoren.Tot
2022financiert deoverheidslechtsmee,waarbijeenmultiplier vanvierbehaaldmoet
wordenbehaaldvanuitbijdragen vanandere
partijen.Na2022steltdeoverheidgeenfinanciëlemiddelenvoorbodemsaneringter
beschikkingenkomtelkebodemsanering
volledigvoorrekeningvanandere partijen.
Daardoordreigteenaantal waterbedrijven
probleemeigenaar wordenvanbodemveront-

reinigingenwaaraanzegeenenkeleschuld
hebbenmaarwaaraanze"alszetenminste
willendaterietsaandeverontreinigingsituatiewordtgedaan"welmoeten meebetalen.
Detoegenomen(beleids)vrijheidgeeft dus
nietalleenmeerruimtevoor maatwerkmaar
betekentookdatbetrokkenenopbasisvan
hunbelangmoetenparticiperenindesaneringvanderden.Hetprincipe'devervuiler
betaalt' blijft overeind,maarwordtaangevuld
methetprincipe'debelanghebbende betaalt
mee'.Hoelangerwaterbedrijven wachten met
participatiehoemeerzijindetoekomstop
hunfinanciële enverantwoordelijke rolzullen
wordenaangesproken.
Desturingvanbodemsanering verschuift
gedeeltelijkvanprovincialenaargemeentelijkeoverheden.Waterbedrijven krijgen daardoormetmeerbevoegdegezagenophet
gebiedvanbodemverontreinigingen binnen
hunintrekgebieden temakendannu.Uitde
interviewsblijkt datdewaterbedrijven groot
belanghechtenaaneenvoldoendekennisniveaubijdegemeentelijke bevoegdegezagen
voorhetinschatten vandeconsequentiesvan
bodemverontreinigingen inde(diepe)ondergrondendeaanpakdaarvan.De(landelijke)
overheidheeft daarvoor inmiddelseenopleidingstraject gestart.
Waterbedrijven makenalmeerdaneen
eeuwdrinkwater waaropdeconsumentblin-
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delingskanvertrouwen.Hierdoorzijn waterbedrijvensynoniemvoorcontinuïteit,stabiliteitenbetrouwbaarheid.Zijzijn daardoorde
idealepartnervanoverhedenomdeverantwoordelijkheid voordekwaliteitvandeondergrondendusookvooreventueleverontreinigingendiedaarinvoorkomenvormtegeven.
Deprovincialeoverhedenzullendewaterbedrijven uiteraardondersteunen vanuit hun
verantwoordelijkheid voordeopenbaredrinkwatervoorziening.Drinkwatervoorzieningis
immersmaatschappelijk urgent.Voorhet
grondwaterbinnen intrekgebiedenzouden
betrokkenpartijen waaronderhetbevoegd
gezagendewaterbedrijvendestreefwaarde in
plaatsvaninterventiewaardemoeten hanteren
bijhetvaststellenvandeernstvaneengrondwaterverontreiniging.Insommigegevallen
gaatdezestreefwaarde zelfsnietvergenoegd.
Hoe nu verder?
DoorBEVERkrijgen waterbedrijven meer
danvoorheendekansommeetedenkenover
dematewaarinbodemverontreinigingen die
eenbedreigingvormenvoordesectormoeten
wordengesaneerd.Steedsvakerzullendeoverigebelanghebbenden deslogan'debelanghebbende betaaltmee'hanteren richtinghet
waterbedrijfwaardoordekostenvanbodemsaneringen voorwaterbedrijven toenemen.
Waterbedrijven moetendaarom bedrijfsbreed
ofperindividueelwaterwingebied bepalenin
welkematezewillenparticiperen inbodemsaneringactiviteiten.
Inhetlichtvan gemeenschappelijke
belangenenverantwoordelijkheden moeteen
duidelijke keuzewordengemaakthoehet
belangvanwaterbedrijven hierinwordtvormgegeven.VEWINheeft aangegevendewaterbedrijven tewillenondersteunen.Denk hierbij
aanondersteuningophetgebiedvanactieve
participatiedoorwaterbedrijven inproject-of
begeleidingsgroepen diesaneringsonderzoekenbegeleiden,saneringsdoelen vaststellenen
saneringen begeleiden.
DaarnaastwilVEWINbinnen regionaleen
nationalefora meedenkenensturinggeven
aandevraag'hoeomtegaanmet bodemverontreinigingen metraakvlakkenmethet
waterbedrijf?'.
Case WMO
WMOiseenwaterbedrijfmet29waterwinningen,bestaandeuittienbedreigde,15matig
bedreigdeenvieronbedreigdewinningen.
Tussen 1978en1993 hadWMOeenaantal
malentemakenmetdeonaangenamegevolgenvanbodemverontreiniging,zowelinde
vormvanaantastingvanleidingenalsvanverontreinigingvandepompputten.Daarom
beslootWMOomopgestructureerdewijzede
ernstenomvangvan bodemverontreinigingen
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voordewaterwinningen inbeeldtebrengen.
(OmdatinhetNaderOnderzoekconformde
saneringsparagraafderisico'svandebodemverontreiniging voordrinkwaterleidingen al
wordenmeegenomen,isgeenonderzoekuitgevoerdnaardematevanbedreigingvanhet
13.500kilometer langedrinkwaternet inOverijssel.)
DitjaarvoertWMOeenpilotproject uit
naardeconsequenties vanbodemverontreinigingenendrinkwaterleidingen.
•

iestap:inventarisatie
In1993 steldeWMOhetbeleidsplan
Bodemverontreinigingen4)op,inclusiefde
daarbijbehorende werkprogramma's.Indrie
jaartijdzijn alle1985bodemverontreinigingen
binnendeintrekgebieden inbeeldgebracht.
Onderdeeldaarvanwashetvaststellenvande
matevanbedreigingvan885bodemverontreinigingenbinnendegrondwaterbeschermingsgebieden.Daarvanbleven220locatiesoverdie
optermijneenbedreigingvoordewinningen
kunnenvormen.DezelocatieszijndoorWMO
opeen'urgentielijst'gezet;
• 2Cstap: standpuntbepaling
Opbasisvandeurgenticlijst beoordeelt
WMOdeindividuelelocatiesendeconsequentiesvaneencombinatievanmeerderelocaties
vooteenspecifiek grondwaterbeschermings•

3estap:actieveparticipatie
WMOvolgtnauwgezetenpro-actiefde
inspanningen diebevoegdegezagenen
terreineigenaren zichgetroostenombedreigingvandewaterwinningtevoorkomen.Als
deaandachtdreigtteverslappen,trektWMO
'aandebel'.Ditvarieertvanzelfhetinitiatief
nemenvooreensaneringsprocesenhetzelf
uitvoeren vanschermmaatregelen ensaneringentotjuridischeverhaalsactiesopdeverantwoordelijken voordeverontreinigingen;
• 4cstap:meedenkenoverensturinggeven
aanconsequenties vanbodemverontreinigingenvoor waterleidingbedrijven
Vanwegedeactieverolindevoorgaande
stappenwordtWMOalseindgebruiker
gevraagdkennistedelentenbehoevevan
diverselandelijke beleidsontwikkelingsprojectenenwerkprogramma's voordediverse
bevoegdegezagen.ViaVEWINendeStichting
KennisttansferenKennisontwikkelingBodem
(SKB)wordtdezekennisverderontwikkelden
benutvoordewaterbedrijven inNederland.
Kostenenbaten
Deeerstetweestappen(degeheleinventarisatietotenmethetrealiserenvandeurgentielijst) hebbenWMOeenmaliggedurendevier
jaarcircatweeeurocentperkubiekemeter
watergekost(intotaal635.000eurosi).Stap3,de
zorgvoortijdigesanetingsaanpak vande220
bodemverontreiniginglocaties opdeurgentie-

lijst kostmomenteelnaarschatting0,0005
europerkubiekemeter(46.000europerjaar).
Hiervooriscirca0,4ftenodig.Stap4kostongeveer10.000europerjaar.Hiervooriszo'n0,1 fte
perjaarbenodigd.
Debatenzijn minderconcreettebenoemendandekosten,maarhet belangrijkste
vindtWMOdatdedrinkwaterkwaliteit in
Overijsselopeenrobuustewijzeisgewaarborgd.Doorsamenmethetbevoegdgezagte
zorgenvooreengoedegrondwaterkwaliteit in
intrekgebieden blijft hetmogelijkomkosteneffectief uitgoedgrondwatet betrouwbaar
drinkwater temaken.
Doordeuitvoeringvanhetbeleidsplan
bodemverontreinigingen isWMOsinds 1993
nietmeergeconfronteerd metonverwachte
gevolgenvanbodemverontreinigingen.WMO
neemtnudebenodigdemiddelenomtisico's
vanbodemverontreinigingen wegtenemenop
eengestructureerde wijzeindejaarplannenop.
Doorineenvroegtijdig stadium meete
denkenoveroplossingenvanbodemverontreiniginglocatiesontstaan kansenomdoordebijdragevanhetwaterleidingbedrijfaaneen
bodemsaneringsproject meerwaardetegenereren.Kortom,BEVERindepraktijk.
Detoekomst
WMOverlegthetaccentvandeweikzaamhedenvanhetinbeeldbrengenvanbodemsaneringen naardekansenvangrondwatersaneringenvoorwaterleidingbedrijven enlokale
overheden.Metnamedelokaleoverheden
wordendelaatstejarensteeds nadrukkelijker
geconfronreerd metdeeffecten vanhetwatersysteembinnenhungrondgebied.Inhetstedelijkegebiedkanhetwaterbedrijfinsamenwerkingmetgemeentenenwaterschap
integraleoplossingenaanbiedenvoorruimtelijkeordeningsaspecten,stedelijke grondwateroverlast,desaneringvangrondwaterverontreinigingenendevraagnaareen
laagwaardigewaterkwaliteitvoorgebruikin
dewatetketen en/ofwatersysteem.*
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