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VISIE VAN WMO EN WATERBEDRIJF GELDERLAND

Duurzame drinkwatervoorzieningvormt
basisvoorgrondstofbescherming
Omdedrinkwatervoorziening tekunnenwaarborgeniseengoedegrondsto/vaneminentbelang.
WMOenWaterbedrijfGelderlandhanterenhiervoorhetduurzaamheidsbeginsel.Centraal indeze
benaderingstaathetzoekennaareenbalanstussendeklantwens,hetomgevingsbelang ende
bedrijfsvoering. OpbasisvandezeaspectengenietgrondwatcrvoorWMOenWaterbedrijfGelderlanddevoorkeuralsmeestduurzamebron.Eenbelangrijk onderdeelvanduurzaamheid isdateen
winningzogoed mogelijk ingepastwordtinzijnomgeving,waarbijdeeffectenopdeomgevingaanvaardbaarende invloedvandeomgevingopdekwaliteitvandegrondstofminimaal zijn.
Waterleidingmaatschappij Overijssel en
WaterbedrijfGelderland hebbeninhun toekomstvisievastgelegddatzestreven naar
eenduurzamedrinkwatervoorziening.De
productie vanveiligdrinkwater iseenvoortdurende zoektocht naardeoptimalebalans
tussenklantwens,hetomgevingsbelangen
de bedrijfsvoering.
Deklantwileencontinue leveringvan
drinkwater vangoedekwaliteit, merspeciale
aandachtvoordeaspectenkleuren hardheid.Deproductie vandrinkwater beïnvloedtdeomgeving,metname(natte)
natuurgebieden en landbouwgebieden.
Omgekeerd kunnen activiteiten indeomgevingvaneenwinningookeen bedreiging
vormenvoorkwaliteit vandegrondstof De
bedrijfsvoering dient bovendien opfinancieelverantwoorde wijze teworden uitge-

voerd,zodat dedrinkwaterkosten voorde
klantacceptabel blijven.
WMOenWaterbedrijf Gelderland noemeneenwinningduurzaam alsdeze
geschiktisomlangdurigtebestaan.Uitgaandevandenoodzaakvaneen continue
leveringvandrinkwater vandedoordeklant
gewenstekwaliteit(r),wordtgeprobeerd een
evenwicht tevinden tussen aanvaardbare
effecten opdeomgeving(2),minimale effectenvandeomgevingopdekwaliteitvande
grondstof(bescherming)(3)eneen financieel
gezondeenefficiënte bedrijfsvoering (4),
voornu envoorde toekomst.
Hetduurzaam makenvandedrinkwatervoorziening isin feiteeenpogingom
bovenstaandeaspecten metelkaar in balans
tebrengen.

Strevendusnaarmaatschappelijkverantwoord ondernemen onder economische
randvoorwaarden, waarvandehiervoor
beschrevenduurzaamheidsbenadering de
uitwerking is.Dezebenadering wordt
gebruikt bijdeoptimalisatievandedrinkwatervoorziening,zowelbijbestaande als bij
potentieel nieuwe bronnen.
Cruciaalbijdezebenaderingvan duurzaamheidisdeinteracriemetdemaatschappelijkepartners.Incontinu overlegmetdeze
partners overdebegrippen 'minimaal'en
'aanvaardbaar' moet hetjuiste evenwicht
gevonden worden,eensituatiedienu enin
detoekomstvoorallebetrokken partijen
winst oplevert.

Afweging van bronnen
Deduurzaamheid vaneenwinningwordt
sterkbeïnvloeddoordebron.WMOenWaterbedrijfGelderlandbeschikkenovergrondwater,oeverinfiltraatenoppervlaktewater.
Volgenshet duurzaamheidsbeginsel
zoalsdat hierboven isbeschreven hangt de
bronkeuzenietalleenafvaneffecten opde
omgevingofbeschermingvandegrondstof
Detabeloppagina 27geefr aanhoeWMOen
WaterbedrijfGelderland dezedrie(potentiële)bronnen ophoofdlijnen beoordelen.In
elkesituatiedientdejuiste balansteworden
gevonden tussendevierduurzaamheidsaspecten:klanttevredenheid, effecten opde
omgeving,beschermingen bedrijfsvoering.
Opbasisvandezebeoordelingop hoofdlijnen wordtduidelijk waaromeenduidelijkevoorkeurbestaatvoorgrondwater als
belangrijkstebron voordedrinkwaterbereiding.Grondwater isdemeest betrouwbare
bron,dieinhetalgemeenslechtsrelatief
eenvoudigezuiveringbehoeft. Bijoppervlaktewatergerelateerde bronnen iseenuitgebreiderezuiveringnodig,waarbij meer
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afvalstoffen wordengeproduceerd enmeer
energiewordtverbruikt. WMOenWaterbedrijfGelderland zijn vanmeningdatde
positieveeffecten vanhetgebruik van
grondwaterzwaarder wegendan denegatieveeffecten, wanneer eenduurzame grondwaterbron aanwezigis. Waterleidingbedrijf
Midden-Nederland (WMN)bijvoorbeeld
heeft hiervorigjaar uitgebreid onderzoek
naarverrichr(H20nr. 19-2000,pag.92-95).

Bescherming van bronnen
Bijdeoptimalisatie vanbestaandeen
potentieelnieuwebronnen speelt beschermingeenbelangrijke rol.Ingrotelijnen kan
wordengekozen voortwee strategieën.
Teneersredecuratieveof'end ofpipe'
aanpak,waarbij hetdrinkwaterbedrijfalle
aandacht richtophetafdoendezuiveren van
het beschikbare water.Dezestrategie heeft
eenvoornamelijk technische insteek; er
wordteenzuiveringsbarrière gecreëerdtussendegrondstofendeklant. Hierbij worden
geengrorebeperkingen opgelegd aandeoverigegebruikers vaneenbepaalde waterbron
enhetwaterleidingbedrijf trektzich terug
alsactiefpleitbezorger vooreengoedekwaliteit(grond)water.Deenigezorgishervoldoenaandewettelijke eisenen klantnormen.Nadelenzijn datdezestrategie kan
leidentotdeproducrievaneengrotehoeveelheid afvalstoffen eneenhoog energieverbruik.DitvindenWMOenWaterbedrijfGelderland eenminder duurzame manier van
drinkwaterproductie.
Detweedestrategieisgebaseerd ophet
voorzorgsbeginsel:herisduurzamer omte
vootkomendatverontreinigingen degrondstofbereiken.Debenodigde zuiveringsbarrièreisindirgevalveeleenvoudiger, met
minder productie vanafvalstoffen enverbruik vanenergie.Getracht wordtderisico's
opverontteiniging vandegrondstofte
minimaliseren. WMOenWaterbedrijfGelderland hanteren ditbeginselbijdebeschermingvanhun winningen.Actieveparticipatiebij ruimtelijke planvorming
(bijvoorbeeld bestemmingsplannen) ishierbij hetbelangrijkste instrument Doorde
eigenbetrokkenheid wordtgeprobeerd verstedelijking enindustrialisatie uitdewingebiedenteweren.Tegelijkertijd proberen de
waterbedrijven ineenaanzienlijk deelvan

deintrekgebiedennaruur tecreërenente
streven naareenmeerduurzamevormvan
landbouw (minder bestrijdingsmiddelen en
bemesring).
Tweevoorbeelden makendeconsequenriesvandezepreventievestrategievoorde
keuzeenherbeheervande winningen
inzichtelijk.

Nijverdal
DewaterwinningNijverdal produceert
sindsdejaren '50ongeveervijf miljoen
kubiekemeterdrinkwaterperjaar.Dewinningligt ineennatuurlijk infiltratiegebied
enmaaktgebruik vangrondwater.Dit ruwe
water isvanuitstekende kwaliteit aangezien
het intrekgebied ineenNationaalParki.o.
(SallandseHeuvelrug) ligr.Het risicoopverontteiniging isdaardoor minimaal,zodat
ookslechtsminimale zuiveringsinspanningennodigzijn.Hetwater isbovendien relatiefzacht,zodathetwatervandezewinning
doordeklant hooggewaardeerd wordt.De
locatieineennatuurgebied heeft echtetook
nadelen.Deverlagingvandegrondwatetstand tengevolgevande grondwateronttrekkingheeft eennegatiefeffect opbepaalde
natuurwaarden inhergebied.WMOparticipeertdaarominheroverlegorgaan voorhet
NationaalParki.o..Doorde natuurwaarden
teversterkenpoogrWMOenerzijds degoede
grondwaterkwaliteit indetoekomst te
garanderen,enanderzijds deeffecten vande
winning teverminderen door compenserendemaatregelen.

Velddriel
DewaterwinningVelddrielligrinde
Bommelerwaard, tenzuiden vanZaltbommel.Waterbedrijf Gelderland produceert
daarjaarlijks ongeveer viermiljoen kubieke
meterdrinkwater mergrondwater alsbron.
Dewinningheeft verwaarloosbare effecten
opdeomgeving.InhetRegionaalPlanBommelerwaard,eensrreekplanuitwerking, zal
wordenvoorzien ineenuirbreidingvanher
areaalglastuinbouw en champignonteelt,
mogelijk ookindeomgevingvandewinningVelddriel.Dirkaneen verslechtering
betekenen vandebeschermingvandewinning:groter risicoopverontreiniging.
SamenmetdeprovincieGelderland isineen
vroegtijdig stadium eenspeurtocht gestarr
naarlocatiesvoorglastuinbouw en cham-

pignonteelt metbehoud vaneengoede
beschermingvanhetgrondwater alsgrondstofvoor dedtinkwatervoorziening.Opbasis
vanderisico'svandevoorgenomen uitbreidingenendekwetsbaarheid vandeondergrond, isinbeeldgebrachr opwelkelocaries,
uitgaande vandedrinkwatervoorziening, de
gewensteuitbreidinghermeestpassendis.
Merhetaanreikenvandeze informatie
hooptWarerbedrijfGelderland de effecten
vandeomgevingopdegrondsrofbijVelddrielroteenminimum tebeperken.

Toepassing duurzaamheidsconcept
WMOenWaterbedrijf Gelderland zijn
vanmeningdat methet toepassen vanhet
duurzaamheidsbeginsel eenminofmeer
compleet enevenwichtigbeeld wotdt
gevormd bijdekeuzetussen velschillende
soorrenbronnen voorde drinkwaterproductie.Ophoofdlijnen kiezenbeide bedrijven
voorgrondwater alsdebelangrijkste bron
voordebereidingvandrinkwater.Om het
risicoopverontreinigingzoveelmogelijk te
minimaliseren, wotdt eenpreventieveaanpakgehanteerd.Beidebedrijven menen dat
eenintegraleafweging inherkadervande
duurzaamheid vaneenspecifieke winning
daarbij noodzakelijk is.Hierbij isnieralleen
debron(kwalireit) vanbelang,maarookde
klantwens,deeffecten vandewinningopde
omgevingendekosten spelendaarbij een
crucialerol.
Eenbewerkingvanbovenstaandartikelisinhet
En.gels^epresenteerdop hetAWWA-symposium
'Sourcewaterprotection:aunitedapproach',dat
plaatsvondvanzSt/m31januarij.1.inSavannah
(Georgia,USA). (Zieookpagina8). f
SteefvanBaaien en Hans vander Werf
(WMO)en WimAthmer en Peter Salverda(Waterbedrijf Gelderland)

HetvolgendenummervanH 2 0staatvoor
eenbelangrijkdeelinherrekenvanduurzaamwaterbeheer.Daarinverschijntonder
andereeenartikeloverduurzamewinning
inhetwaterwingebiedLosser.
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