Grondwaterbesparing door de Limburgse industrie

Grondwaterbeleid voor de industrie
In Nederland wordt reeds eeuwen grondwater gebruikt voor de watervoorziening
in delandbouw, departiculiere drinkwatervoorziening endeindustrie. Sindsde
eeuwwisseling ishet gebruik van grondwater voor industriële toepassingen sterk
gegroeid, vooral indeprovincies met een
aanzienlijk aandeel aan hoog gelegen
gronden (tabel I;[IPO-Projectgroep A.86,
1994]).
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Ook inLimburg isdehoeveelheid onttrokken grondwater delaatste decennia
sterk toegenomen (afb.1).
In 1992 onttrok deLimburgse industrie
(inclusief bronbemalingen, saneringenen
de winning voor demijn Beerenbosch)
42,7 min. mVjaar. Dit isruim 30% vande
totale grondwateronttrekking.
In hetrijks- enprovinciale waterbeleid
van deafgelopen jaren isvastgelegddat
zuiniger enefficiënter met het grondwatergebruik omgegaan dient te worden
[Ministerie van V&W, 1989, 1993;
Ministerie van VROM, 1993; IPOProjectgroep A.86, 1994].

Samenvatting
Industrieel grondwatergebruik iseen van deoorzaken van deverdrogingin
Limburg. Om deze reden streeft deprovincie Limburg ernaar ditgebruik zoveel
mogelijk te verminderen.
Aan dehand van een actualisatie van 50 vergunningen bij Limburgse bedrijven
blijkt dat een besparing ophet industrieel grondwatergebruik van 30-40% binnen
10 jaar haalbaar is. Aanzienlijke besparingen ophet koelwatergebruik tot 65%
blijken mogelijk. De praktijkervaring leert dat het aanpassen van vergunningen
meer strategisch moet worden ingezet om tekomen tot dergelijke structurele
grondwaterbesparingen. Ook wordt inhet artikel ingeschat dat de grondwatergebruikende industrie rekening moet houden met een stijging van dekosten voor
het gebruik enlozing van water, variërend tussen 30en70%. Als geen besparingsmaatregelen worden toegepast kan destijging oplopen tot meer dan 100%.
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Resultaten reductiebeleid industrieel
grondwatergebruik in Limburg
Tussen 1980 en 1989 ishet gebruik van
grondwater inLimburg voor dedrink-en
industriewatervoorziening gemiddeld 2%
per jaar gestegen. Bij voortzetting van
deze trend zou het totale grondwaterverbruik indeze sectoren inhet jaar 2000
circa 165 min mVjaar bedragen, meer dan
een verdubbeling ten opzichte van 25 jaar
geleden. Het industriële grondwatergebruik zal bij voortzetting van deze trend
met ongeveer 1%per jaar toenemen,het
drinkwatergebruik met 2,3%per jaar
(afb. 2).
Vanaf 1991 isereen duidelijke kentering
opgetreden indeonttrekking van grondwater door deLimburgse industrie.Op
basis van 50 vergunningaanvragen,die
tussen 1991 en 1993 door de provincie
Limburg insamenwerking met adviesbureau Witteveen+Bos zijn afgehandeld,
is aan tegeven welke trendbreuk zichin
de komende jaren zal voordoen bijde
grondwateronttrekkingen inde Limburgse
industrie [Witteveen+Bos & Provincie
Limburg, 1994].
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TABEL I- Aandeelgrondwateronttrekkingen in de
industrieperprovincie.
Grondwaterverbruik

zijn naar verwachting dan ook toepasbaar
in deze provincies.

Door deprovincies, die wettelijk zijn
aangewezen alsderegionale grondwaterbeheerders, isdereductie van hetgrondwatergebruik indeprovinciale plannen
vastgelegd. Indeprovincie Limburgis
voor elke doelgroep een specifiek
reductiebeleid ontwikkeld. Doelstellingen
voor devergunningverlening aande
Limburgse industrie zijn [Provincie
Limburg, 1991]:
- reductie van het koelwatergebruik met
50% in 1995 (t.o.v. 1989) enmet 75% in
2000;
- reductie van het overige laagwaardige
proceswatergebruik met 25%in 1995
(t.o.v. 1989);
- inprincipe geen nieuwe vergunningen
voor onttrekkingen voor laagwaardig
watergebruik;
- deverdroging mag indeperiode 19911995 niet toenemen tenopzichte vande
situatie in 1989.Ineen aantal prioritaire
gebieden wordt bovendien gestart methet
herstel van deverdroogde natuurgebieden.
Vergelijkbare doelstellingen worden
gehanteerd door andere provincies met
een relatief hoog aandeel aan industriële
grondwateronttrekkingen. Deconclusies
van het recente reductiebeleid in Limburg
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Afb. 1- Grondwatergebruikdoorde
Limburgse industrie en
drinkwatervoorziening
tussen 1965en1993.
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Voor de totale Limburgse industrie is een
vergelijkbare trendbreuk te verwachten.
Op basis van de huidige inzichten (naar:
[Provincie Limburg, 1994]) wordt een
vermindering in het totale grondwatergebruik door de Limburgse industrie
verwacht van 46,4 min m 3 in 1989 naar
30-35 min m 3 in het jaar 2000. Hierbij
moet overigens worden opgemerkt dat
een deel van deze reductie wordt bewerkstelligd door het stoppen van een bemaling in één van de voormalige
Limburgse steenkoolmijnen. Deze bemaling was ruim 6 min m 3 per jaar.
Voor het koelwatergebruik zijn bij de
50 onderzochte bedrijven reducties vastgelegd voor het jaar 2000 van 60% t.o.v.
1989 (afb. 4). Voor de totale Limburgse
industrie ligt de nu vastgelegde reductie
van het koelwatergcbruik op circa 50% in
2000; door herziening van de 'oudere'
vergunningen kan naar verwachting een
reductie van ruim 65% voor de totale
Limburgse industrie in 2000 worden
bereikt. Deze reductie blijft dus 5-10%
achter bij de doelstellingen van het
provinciale beleid.
Als belangrijkste waterbesparingsmaatregel zal door de bedrijven meer
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Afb. 2 - Prognose grondwatergebruik in Limburg bij voortzetting van de trend 19801989; prognose t.o.v. 1989.

De 50 vergunningaanvragen omvatten
75% van het totale industriële grondwatergebruik in Limburg. In de verleende
vergunningen is, veelal in overeenstemming met de aanvragers, het
maximale onttrekkingsplafond voor de
korte en middellange termijn vastgelegd
(1995 resp. 2000). In afbeelding 3 is het
eindresultaat weergegeven. Hieruit blijkt
dat de totale onttrekking van grondwater
door de industrie de komende 10 jaar
tenminste met 30 tot 40% zal verminderen.

1980

A/b. 3 - Verwacht grondwatergebruik in de Limburgse industrie opgrond van
verleende vergunningen, prognose t.o.v. 1989.
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Afb. 4 - Verwacht
koelwatergebruik in de
Limburgse industrie op
grond van verleende
vergunningen (prognoses
t.o.v. 1989, exclusief
bemaling mijn
Beerenbosch).
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gebruik worden gemaakt van Maaswater;
daarnaast zal worden overgeschakeld op
gesloten koelsystemen of luchtkoeling.
De reductiedoelstelling van 25% voor het
overig laagwaardig proceswatergebruik
wordt al in 1995 bereikt en in 2000 zelfs
verdubbeld. Deze reductie is vooral
bereikt in het vooroverleg bij de vanaf
1990 verleende vergunningen, waarbij de
bedrijven zijn aangezet tot waterbesparingen en/of de inzet van alternatieven voor de grondwateronttrekkingen
[Provincie Limburg, 1994]. Opgemerkt
wordt dat tegenover deze reducties een
toename staat van het hoogwaardig
industrieel grondwatergebruik in Limburg
met 10-20% over de periode 1989-2000.
Voor het opstellen van het Beleidsplan
Drink- en Industriewatervoorziening zijn
in 1992 al prognoses gedaan van mogelijk
geachte besparingen in de periode tot het
jaar 2000 [Krachtwerktuigen, 1992]. In dit
onderzoek wordt de verwachting uit-
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gesproken dat het industriële watergebruik in Nederland zonder structurele
besparingsmaatregelen in de periode tot
het jaar 2000 met circa 10% tot 20% zal
groeien. Het volledig beëindigen van
doorstroomkoeling zal landelijk gezien
een besparing kunnen geven van circa
44% en de maximaal haalbare besparing
bij de inzet van alle thans beschikbare
technieken bedraagt volgens het onderzoek 87%. Dit laatste alternatief wordt
echter als een theoretisch scenario
beschouwd, omdat de uitvoering daarvan
gigantische investeringen vergt.
In het beleidsplan is vervolgens de doelstelling opgenomen dat het industriële
grondwatergebruik met 40% moet worden
teruggebracht in het jaar 2000 ten opzichte
van het gebruik bij ongewijzigd beleid, en
dus ten opzichte van de uitgangssituatie
van 1992 ongeveer met 20 tot 30%.
Uit de afbeeldingen 3 en 4 blijkt dat door
de Limburgse industrie bij de minimale
prognoses deze landelijke reductiedoel-
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stellingen al gehaald zullen worden; bij
maximale besparingen in Limburg wordt
de landelijke doelstelling zelfs met 10%
overtroffen.
Bijdrage reductie industrieel
grondwatergebruik aan het antiverdrogingsbeleid
De verdroging van natuur- en landbouwgebieden in Nederland is de afgelopen
jaren als een van de meest urgente
milieuproblemen onderkend. Een van de
grootschalige en langdurige oorzaken van
de verdroging is het winnen van grondwater, naast ingrepen als verbetering
van de waterlopen, drainage en detailontwatering. Door deze ingrepen is vooral
in de hogere delen van Nederland de
grondwaterstand verlaagd en de hoeveelheid kwelwater met de jaren afgenomen.
Zo is in Noord- en Midden-I.imburg circa
90% van alle grondwaterafhankelijke
natuurgebieden in meer of mindere mate
verdroogd [Provincie Limburg, 1990].
Reductie van het industriële grondwatergebruik via de vergunningverlening kan
een aanzienlijke bijdrage leveren aan het
anti-verdrogingsbeleid (tabel II). Zo is bij
alle 50 vergunningaanvragen uit het
vergunningenproject in Limburg het
'stand-stillbeginsel' (referentiejaar 1989^
in de vergunningen vastgelegd. Daarnaast
is in enkele regio's (Sittard, Weert, Venlo)
door het verminderen van de onttrekkingen een forse aanzet gegeven tot
het verbeteren van de grondwatersituatie.
Hoewel verhoging van de grondwaterstand alleen onvoldoende is om natte
natuurgebieden te herstellen, kunnen door
verhoging van de grondwaterstand en
herstel van kwelgebieden wel de ecologische waarden van de natuurgebieden
worden vergroot.
Zo werd in de regio rondom Sittard vanaf
1965 op grote schaal grondwater
onttrokken voor industriële doeleinden,
vooral door Volvo (thans Nedcar) en
DSM. Door deze onttrekkingen en in de
regio uitgevoerde waterbeheersings-
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verlagingvandegrondwaterstandmet0.20 meter
verhoging vandegrondwaterstandmet0.30 meter
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Aß). 5 - Verwachte grondwaterstandsveranderingen

in de regio Sittard.

werken is de grondwaterstand aanzienlijk
gedaald, plaatselijk meer dan 1meter. Dit
heeft geleid tot ernstige verdrogingsverschijnselen in de waardevolle natuurgebieden in deze regio (Limbrichterbos,
Grasbroek, Kingbeek, Geul, Geleenbeek;
[Provincie Limburg, 1990]).
In goed overleg met beide bedrijven is
afgesproken de grondwateronttrekkingen
te reduceren van 6,4 min mVjaar (1989)
naar 3,6 min mVjaar (2000); een gedeelte
van de huidige winningen zal op een
andere lokatie worden voortgezet.

TABEL II - Uitgangspunten verdrogingsbeleid in relatie tot vergunningverlening

Grondwaterwet.

Gebiedstypering

Maatregel

Resultaat

Instrument

Prioritaire gebieden

Verhoging
grondwaterstand

Vermindering grondwateronttrekkingen tot
onder niveau van 1989

Vergunningverlening

Uitvoeren overige
herstelmaatregelen

Aangepast beheer,
opzetten peilen
enzovoort

Overleg financieren en
uitvoeren herstelprojecten

Overige hydrologische
gevoelige natuur

Stabiliseren situatie
1989

Grondwateronttrekkingen
terug brengen tot niveau
van 1989

Vergunningverlening

Prioritaire beken

Stabiliseren situatie
1989

Grondwateronttrekkingen
terug brengen tot niveau Ie.

Vergunningverlening

Hierdoor zal de invloed van deze grondwaterwinningen op de omliggende
natuurgebieden naar verwachting vrijwel
geheel verdwijnen (zie verhoogde grondwaterstanden rondom de natuurgebieden
inafb. 5).
Waterbesparingsmogelijkheden binnen
de industrie
De afgelopen jaren zijn diverse studies
verricht naar de mogelijkheden om te
komen tot (grond)waterbesparing binnen
de industrie [Krachtwerktuigen, 1992;
Webers, 1993;IPO-Projectgroep A.86,
1994]). Op grond van de Limburgse
praktijk worden de volgende waterbesparingsmogelijkheden onderscheiden:
- zorgvuldige procesvoering
Cgood-housekeeping');
- processpecifieke maatregelen;
- inzet van andere technieken;
- een andere watervoorziening .
Met eenvoudige ingrepen en relatief lage
kosten kan een zorgvuldige procesvoering
leiden tot een besparing op het verlies aan
grondstoffen in het produktieproces,

153

H , 0 (29) 1996, nr. 6

legenda
VM good-housekeeping
| | | procesmaatregelen

Afb. 6 - Toegepaste
besparingstechnieken bij
recente vergunningen
Grondicateneet in
Limburg.

(47%)
(6%)

andere technieken
1 2 andere watervoorziening

waaronder grondwater. Mede onder
invloed van de hoge heffingen op lozing
van afvalwater is door de industrie al
langer gezocht naar wegen om watergebruik te verminderen. De extra waterbesparing door zorgvuldige procesvoering
is derhalve op dit moment gering; in het
vergunningproject in Limburg bleek hierdoor van de totaal gerealiseerde besparing
slechts 6% te zijn bereikt (afb. 6).
Bij processpecifieke maatregelen zal de
omvang van de mogelijke grondwaterreductie sterk afhangen van het huidige
produktieproces; echter ook de bedrijfscultuur en de bereidheid om te komen tot
een adequaat watermanagement speelt
hierbij een belangrijke rol. Onder processpecifieke maatregelen worden onder
meer verstaan het hergebruik van grondwater (eventueel met tussenzuivering)
binnen het bedrijf, buffering van water en
vervanging van produktie-onderdelen die
minder of geen grondwater meer nodig
hebben. Het feitelijke produktieproces
wordt hierbij dus niet wezenlijk veranderd. Voor de Limburgse situatie geldt
dat via deze aanpak in de recente vergunningen nog circa 11% aan besparingen
is vastgelegd.
Aanzienlijke grondwaterbesparingen
blijken gerealiseerd te kunnen worden via
toepassing van alternatieve technieken.
Met name geldt dit voor het vervangen
van doorstroomkoeling door luchtkoeling
of luchtgekoelde condcnsor-koeling. Voor
de onderzochte bedrijven levert dit een
besparing op van bijna 50%. Bovendien
zijn deze besparingen technisch op korte
termijn te realiseren (0-5 jaar).
De meest ingrijpende maatregel is de
overschakeling van grondwatergebruik
naar een andere vorm van watervoorziening. De omschakeling van grondwater
naar Maaswater voor koeling blijkt in
Limburg een goed haalbaar alternatief.
Hiermee zijn aanzienlijke besparingen
(ruim 35% t.o.v. de totale besparing) te
bereiken (afb. 6). In de Limburgse
industrie zal het aandeel Maaswater de

komende jaren toenemen met enkele min
mVjr; ook de drinkwatersector zal meer
gebruik gaan maken van Maaswater. Rond
2002 zal deze hoeveelheid naar schatting
35 min mVjaar zijn [Provincie Limburg &
WML, 1994]. Indirect zal de industrie
hierdoor ook meer omschakelen naar
oppervlaktewater.
Hen tweede alternatief is de overschakeling op oevergrondwaterwinning.
Bij een oevergrondwaterwinning is een
deel van het opgepompte water indirect
afkomstig uit oppervlaktewater. Het is een
alternatief dat nog voldoende rendement
biedt voor het grondwaterbeheer, terwijl
de nadelen van oppervlaktewater (sterk
wisselende kwaliteit en temperatuur)
grotendeels worden ondervangen. De
komende jaren zal bij enkele Limburgse
bedrijven dit alternatief vermoedelijk
worden toegepast.
Bij levering van halffabrikaat wordt water
geleverd dat niet voldoet aan de normen
voor drinkwaterkwaliteit, maar wel
geschikt te maken is voor doeleinden
zoals koeling of laagwaardig proceswatergebruik. In Limburg wordt de levering
van B-water rond Venlo op dit moment
onderzocht [Iwaco, 1994],
Gedacht wordt aan een omvang van
enkele min mVjaar; in dat geval zal de
omvang van de grondwateronttrekkingen
in de regio Venlo, via de vcrgunningenlijn,
nog verder verlaagd kunnen worden.
De mogelijke grondwaterreducties zijn per
bedrijfstak sterk uiteenlopend. Voor de
onderzochte bedrijven is een prognose
gemaakt voor het watergebruik in 2000
ten opzichte van 1989. Een forse vermindering in het watergebruik blijkt
vooral gerealiseerd te kunnen worden in
de chemische industrie (40% reductie), de
bouwstoffen (ruim 25% reductie) en de
overige industrie (o.a. energiecentrales,
zuiveringen, recreatiebedrijven; gemiddeld 50% reductie). Daarentegen zijn
vrijwel geen extra besparingen, tegen
maatschappelijk haalbare kosten, mogelijk
in de voedingsmiddelensector en de
papierindustrie.

Kostenontwikkelingen in het
(grond)watergebruik
De komende jaren zal de Limburgse
industrie enerzijds worden geconfronteerd
met forse verhogingen van verschillende
milieuheffingen (de verontreinigings- en
lozingsheffing, de hoogte van het rioolrecht en diverse grondwaterheffingen) en
een opwaartse prijsdruk van het drinkwatergebruik; anderzijds worden ook
forse investeringen gevraagd om de
winning van grondwater en de lozing van
afvalwater te verminderen.
In de vergunningaanvragen voor het
onttrekken van grondwater is dit
financiële aspect zoveel mogelijk meegewogen; er is met andere woorden per
individueel bedrijf zoveel mogelijk
nagegaan of de door de provincie beoogde
besparingen geen onevenredig zware
gevolgen zou hebben voor de betrokken
bedrijven. Deze afweging heeft plaatsgevonden mede op basis van de door de
bedrijven aangegeven alternatieven en
bijbehorende kostenindicaties.
Uit een analyse van deze gegevens kan
een indicatie worden verkregen van de
(financiële) consequenties die het
verscherpte grondwaterbeleid heeft voor
de doelgroep industrie. Deze consequenties worden in het navolgende
rekenvoorbeeld weergegeven.
Prijsontwikkeling
Als uitgangspunt bij het rekenvoorbeeld
kan voor het gebruik van grondwater 1 ) in
de Limburgse industrie op dit moment
gemiddeld f 0,40/m 3 worden aangehouden [Witteveen+Bos & Provincie
Limburg, 1994]. In het jaar 2000 zullen de
kosten voor het gebruik van grondwater
sterk gestegen zijn door verhoging van
rijks- en provinciale heffingen en door
overschakeling op alternatieven.
De investeringen die nodig zijn om het
produktieproces binnen bedrijven aan te
passen wordt op grond van de ervaringen
van het Limburgse vergunningenproject
ingeschat op gemiddeld f 0,50/m 5 (gekapitaliseerde kosten), met een bandbreedte
van f0,25 tot f 0,75.
De provinciale en rijksheffingen zullen
naar verwachting voor de industrie met
respectievelijk f 0,10 en f 0,17 stijgen
(ervan uitgaande dat de rijksmilieuheffing
op grondwater per 1-1-1995 wordt ingevoerd).
De huidige prijs voor de behandeling van
afvalwater bedraagt omgerekend naar m 3
1
Een sluitende definitie voor watergebruik is niet
voor handen. Veel bedrijven verstaan hieronder de
kosten voor winning, distributie, behandeling en
zuivering van (afval)water.
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gemiddeld in Limburg f 1,67. In 1994
wordt een prijsstijging voorzien van 8%, in
de jaren 1995-2000 een stijging van
telkens 10% per jaar.
De prijs van het drinkwater zal de
komende jaren ook fors stijgen. De
NV Waterleiding Maatschappij Limburg
verwacht een prijsstijging van het
eenheidstarief van f 1,50/m3 (1993) naar
f 2,50 (1997).
Rekenvoorbeeld
Aan de hand van bovengenoemde prijsontwikkelingen en de eerdere prognoses
van het grondwatergebruik kan een indicatie worden verkregen van de kosten
die het gezamenlijke grondwatergebruikende bedrijfsleven in Limburg tot
2000 te wachten staat. In afbeelding 7 is
deze kostenontwikkeling weergegeven.
De 'autonome prijsontwikkeling' geeft de
fictieve situatie weer indien de Limburgse
industrie vrijwel niet bespaart op het
gebruik van grondwater. In dit scenario
wordt alleen de in afbeelding 2 geprognotiseerde groei in het watergebruik opgevangen door efficiënter watergebruik.
De weergegeven kostenstijging is hier
uitsluitend het gevolg van de verhoging
van milieuheffingen en -belastingen.
De 'gemiddelde Limburgse situatie' geeft
weer hoe de kostenstijging naar verwachting in werkelijkheid zal verlopen.
Verdisconteerd zijn de verhoging van
heffingen en belastingen en de kosten die
gemaakt moeten worden om actief op het
watergebruik te bezuinigen (in termen van
investeringen, verhoogde exploitatie en
vervroegde afschrijvingen).
In het fictieve geval dat de gezamenlijke
Limburgse industrie voor de watervoorziening in zijn geheel zou overschakelen
op oppervlaktewater zullen de kosten voor
het gebruik van water ten opzichte van de

'gemiddelde situatie' meer stijgen. Lr moet
immers nog steeds aanzienlijk worden
betaald voor het zuiveren van afvalwater.
Uit kostenoogpunt blijkt het het gunstigst
als wordt overgeschakeld op alternatieven
als luchtkoeling of als procesgerichte
maatregelen. Deze lijn is in de grafiek
weergegeven onder 'andere technieken'.
Uit afbeelding 7 blijkt dat bij voortzetting
van het huidige grondwatergebruik voor
de komende jaren gerekend moet worden
op een kostenstijging voor de watergebruikende Limburgse industrie met
meer dan 100%. Door het uitvoeren van
besparingsmaatregelen zoals is geprognotiseerd zal deze stijging weliswaar minder
groot zijn, maar per saldo is deze nog
steeds aanzienlijk: gerekend moet worden
op een gemiddelde stijging met 30 tot 70%.
Vergunning Grondwaterwet als
strategisch instrument voor efficiënt
watergebruik
Uit het voorgaande is gebleken dat het
overleg over watergebruik en het daarna
aanpassen van vergunningen goed bruikbaar is voor het bereiken van de gewenste
reductie van grondwateronttrekkingen
door de industrie en andere doelgroepen
van het waterbeleid. Daarbij is een meer
strategische inzet van dit instrument door
de provincies van groot belang. Principes
als 'lange-termijnaanpak' en 'structurele
oplossingen' spelen hierbij een belangrijke
rol.
De lange-termijnaanpak heeft centraal
gestaan in het Limburgse vergunningenproject, waarbij in de verleende vergunningen vaak een traject voor de grondwaterreductie over circa 10 jaar wordt
vastgelegd. Het einddoel (maximale
reductie van de grondwateronttrekking op
langere termijn) is daarbij eenduidig en
wordt door de provincie en het bedrijf

Afb. 7- Prognose
kostenstijging watergebruikindustrie in
Limburg (1989is
100%).

onderschreven. Het tussendoel (maximale
onttrekkingsplafond over enkele jaren)
wordt ook vastgelegd; het tussendoel kan
echter qua hoogte van de onttrekking
en/of tijdstip aan de algemene provinciale
reductiedoelstellingen aangepast worden,
toegespitst op de bedrijfssituatie en afhankelijk van de grondwaterbesparingsmogelijkheden binnen het bedrijf. De
voordelen van een dergelijke aanpak zijn
talrijk. Het bedrijf krijgt tijd om haar
produktieprocessen aan te passen, gericht
op de door de overheid gewenste reductie
van de grondwateronttrekking. Dit heeft
vanuit kosten- en technische overwegingen voordelen. Bovendien wordt
een vergunning voor langere tijd verleend,
hetgeen bedrijf en provincie tijd en
procedures bespaart. Voor de provincie is
van groot belang dat het accent niet komt
te liggen op korte-termijn-oplossingen,
maar maximaal wordt ingezet op
structurele oplossingen met grote reducties
op lange termijn.
Structurele brongerichte maatregelen
hebben in het milieu- en waterbeleid de
voorkeur om te komen tot een integrale
aanpak van de milieuproblemen, gericht
op een duurzame ontwikkeling van het
milieu [Ministerie van VROM, 1989].
In hel milieubeleid ligt het accent op dit
moment voornamelijk op de effectgerichte
en emissiegerichte maatregelen. Volumegerichte en structurele brongerichte maatregelen kunnen vanwege hoge kosten,
technische beperkingen of onvoldoende
maatschappelijk draagvlak slechts beperkt
worden gerealiseerd.
Opmerkelijk is dat in het grondwaterbeleid de mogelijkheden voor een
structurele oplossing op dit moment al
veel groter blijken te zijn. Zo blijkt bij de
onderzochte Limburgse bedrijven tussen
nu en 10 jaar ruim 80% aan mogelijke
besparingen gerealiseerd te kunnen
worden via volumegerichte en/of
structurele brongerichte maatregelen (zie
aandeel 'andere technieken' en 'andere
watervoorziening' in afb. 6). De kosten
van deze maatregelen zijn in het algemeen, mits de omschakeling geleidelijk
kan verlopen, acceptabel voor de meeste
bedrijven. Gezien de huidige kostenontwikkelingen in h£t gebruik en lozen
van (grond)water is het overschakelen op
alternatieven soms sneller lonend dan
algemeen wordt verwacht.
Conclusies
De volgende conclusies worden getrokken
voor de reductie van het industrieel
• Vervolgoppagina 159.
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Financiën
Het project, bestaande uit de aanleg van
een rivierwatertransportleiding met meerdere aansluitingen, een uitbreiding van het
pompvermogen in Brakel, aanpassingen
aan de Andelse Maasleiding en de bouw
van een lage- en hogedrukpompstation te
Bergambacht, heeft uiteindelijk circa
320 miljoen gulden gekost. Dit geld is
niet verkeerd besteed.
De uitvoering van het gehele project was
noodzakelijk voor een goede drinkwatervoorziening, nu en in de toekomst, in het
westen van Zuid-Holland.

Grondwaterbesparing Limburg
• Slot van pagina 154.
grondwatergebruik in Limburg en vergelijkbare gebieden:
- de stijging van het industrieel grondwatergebruik tussen 1980-1990
(+ 1%/jaar) kan worden omgebogen naar
een daling tussen 1990-2000 (-1,5 tot
2,5%/jaar);
- het koelwatergebruik in de industrie
kan gemiddeld met 65% worden gereduceerd in de periode 1990-2000;
- reducties van het overig laagwaardig
proceswatergebruik met 25-50% zijn haalbaar. Met name het aansturen op waterbesparing en alternatieven in het vooroverleg van de vergunningverlening zijn
hierbij belangrijk;
- de grootste grondwaterbesparingen in
de industrie zijn haalbaar door inzet van
andere technieken (met name vervanging
van doorstroomkoeling) en omschakeling
naar andere vormen van watervoorziening
(met name oppervlaktewater);
- reductie van het industrieel grondwatergebruik kan tevens een aanzienlijke
bijdrage leveren aan het regionale antiverdrogingsbeleid. Verhoging van de
grondwaterstand met tientallen centimeters wordt in enkele Limburgse regio's
verwacht binnen 10 jaar;
- de kosten voor drinkwater en eigen
grondwaterwinning voor de industrie
zullen bij voortzetting van het huidige
watergebruik, zonder aanvullende besparingen, de komende 10 jaar meer dan
verdubbelen. Bedrijven zullen hierdoor
gedwongen worden om een structureel
watermanagement te gaan voeren;
- het aanpassen van vergunningen
Grondwaterwet is bij uitstek geschikt om
te komen tot structurele grondwaterbesparingen binnen 10 jaar.
Tenslotte wordt opgemerkt dat een goed
voorbereide vergunningaanvraag, door
provincie en bedrijf gezamenlijk, kosten-
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besparend kan werken voor de industrie;
indien lange termijn investeringen deel
uitmaken van de afweging bij de vergunningaanvraag kunnen aanzienlijke
waterbesparingen worden gerealiseerd,
maar tevens ook 'baten' voor het bedrijf
worden bereikt. Naast bedrijfseconomische voordelen wordt door deze aanpak
tevens een duurzame ontwikkeling van
waardevolle natte natuurgebieden
mogelijk.
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Nogmaals De openbare watervoorziening in 1995
In het bericht 'De openbare watervoorziening in 1995' (H 2 0 nr. 4, pagina 94) is er in
tabel II 'Afgeleverde hoeveelheid water per provincie' een fout geslopen. Hieronder volgt
de juiste tabel II.
TABEL II - Afgeleverde hoeveelheid water per provincie.

Provincie

Drinkwater

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

48,1
44,7
30,9
85,0
150,0
80,7
15,2
176,8
276,0
30,3
201,6
91,4

NEDERLAND

1.230,6

Afgeleverd in 1995
in miljoenen m3
Ander water

-

38,5
7,4
10,1
6,7

62.7

Totaal

Verschil ten
opzichte van 1994
In miljoenen m3
In %

48,1
44,7
30,9
85,0
150,0
80,7
15,2
215,4
283,4
40,4
208,3
91,4

+ 0,2
- 1,0
+ 0,7
- 0,5
+ 4,3
+ 0,8
+ 0,4
- 0,1
+ 2,7
+ 1,0
+ 1,0
+ 0,6

+ 0,5
- 2,1
+ 2,1
- 0,6
+ 2,8
+ 1,0
+ 2,8
- 0,0
+ 0,9
+ 2,5
+ 0,5
+ 0,7

1.293,4

+ 10,2

+ 0,8

Congres 'Waterborne
Pathogens'
Het Deutsche Gesellschaft für Hygiene und
Mikrobiologie e.V. en het Hygiene-Institut
der Universität Bonn organiseren een
congres 'Waterborne Pathogens'. Het
congres vindt plaats van 22 tot en met
24 mei 1996 in Bonn, Duitsland.
Op het congres zullen recente ontwikkelingen ten aanzien van pathogène microorganismen in drinkwater worden besproken en de invloed daarvan op wetgeving en
het ontwerp en beheer van drinkwaterzuiveringsprocessen.
Nadere inlichtingen: GEMINI AG,
Cecilienallee 59, 40474 Düsseldorf,
telefoon 00-49-211-4788010.

IGWMC/IHE-cursus over
modellering van grondwater
IGWMC/IHE organiseren een cursus
'Groundwater Monitoring Network Design
and Information Systems'. De cursus wordt
gehouden van 17 juni tot en met 21 juni
1996 in Delft.
Nadere inlichtingen; Internationale Ground
Water Modeling Center (IGWMC),
Postbus 6012, 2600 JA Delft, telefoon
015-2697135 of International Institute for
Hydraulic and Environmental Engineering
(IHE), Postbus 3015, 2601 DA Delft,
telefoon 015-2151715.

