Voorbeschouwing Aquatech '96

Het juiste water op hetjuiste moment op de juiste plaats

Olympisch Goud voor de Holland Acht!
Daar valt veel over te schrijven, en dat is
ook elders al gedaan. Maar omdat dit blad
niet over een sportkatern beschikt, zullen
we ons hier beperken tot de constatering,
dat het goud in Atlanta voor de Nederlandse roeiers als symbool kan staan voor
de veranderingen in de waterwereld.
Spatjes
Een aantal jaren geleden zou het immers
ondenkbaar zijn geweest dat een eerbiedwaardige instelling als het 'Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen
KIWA' als sponsor zou optreden voor
topsport. En evenmin hadden we enkele
jaren geleden kunnen bevroeden dat de
traditionele scheiding van de taken drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling
nu ter discussie zou staan evenals de
stricte benadering van het begrip voorzieningsgebied.
De waterwereld is in woelige beweging:
het kolkt en het spat. In deze voorbeschouwing voor 's werelds grootste watervakbeurs gaan we enkele van die spatjes
wat nader bezien.

Maar ook mondiaal gezien is de totale
hoeveelheid zoet water ruim voldoende,
ook voor toekomstige generaties.
Het is wel juist, dat er in de toekomst
grote problemen rond het water te
verwachten zijn, maar die gaan niet zozeer
over de hoeveelheid water als wel over de
kwaliteit ervan èn de beschikbaarheid.
Het is er wel, maar niet altijd op de juiste
plaats en op de tijd dat het nodig is.
Het is vooral een verdelingsvraagstuk waar
de watertechnologie en het waterbeheer
zich in de nabije toekomst op zullen
moeten richten.
Meer dan in het verleden zal de taak zijn te
zorgen voor het juiste water op het juiste
moment op de juiste plaats.
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Watertekort
Professor Saeijs heeft met zijn inaugurele
rede veel stof doen opwaaien. Hij sprak
over waterschaarste en over toekomstige
oorlogen over water en dat is in de dagbladpers gretig opgepakt. Zo gretig, dat
menigeen nu denkt, dat er een algemeen
watertekort dreigt.

Het juiste moment
Als we het bekijken op Nederlandse
schaal, dan zien we dat er een verandering
lijkt op te treden in de waterverdeling door
het jaar: de winters worden natter en de
zomers worden droger, 's Winters treden
rivieren buiten hun oevers of dreigen dat te
doen, en 's zomers moeten er allemaal
hulpgrepen worden uitgehaald om het land
nog te kunnen besproeien en moet de
inname van water uit de rivieren worden
beperkt of gestaakt, zoals recent het Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
meldde.
In diverse buitenlanden zien we hetzelfde:
het ene halfjaar ernstige overstromingen
en het andere halfjaar schrijnende droogte
en tekort aan irrigatiewater.

Verdelingsvraagstuk
Het ligt allemaal wat anders. Er is water
genoeg, zeker in een land als Nederland.

De juiste plaats
Het tweede probleem vormt de locatie.
Als er water genoeg is, maar we kunnen

er niet bij, dan hebben we er weinig aan.
Het water kan bijvoorbeeld op te grote
diepte zitten. We hebben in Nederland
te maken met verdroging van natuurgebieden. Meer dan 600.000 ha van onze
natuur heeft daar in meer of mindere mate
last van. Maar ook de landbouw heeft
daarmee te maken wanneer 's zomers het
grondwaterpeil lager komt dan de wortelzone van de landbouwgewassen.
Beregening is geen structurele oplossing
en maakt vaak het probleem alleen maar
erger.
De juiste kwaliteit
Het gaat niet alleen om de beschikbaarheid
van water op de juiste plaats op het juiste
moment, maar ook om de kwaliteit van dat
water. Wanneer we proberen een
verdroogd natuurgebied te redden door er
regenwater vast te houden of rivierwater in
te laten, dan lossen we het probleem niet
op. Veelal hebben die natuurgebieden
immers behoefte aan basenrijk grondwater
dat in het gebied opkwelt.
Ook voor de drinkwatervoorziening is de
kwaliteit van het water van het grootste
belang. Naarmate de bronnen van het
drinkwater meer verontreinigd raken, zal
het de waterleidingbedrijven meer moeite
kosten er goed drinkwater van te maken.
Conservering
Een oplossing voor de problemen van tijd
en plaats ligt in het vasthouden van het
water in tijden van overschot, zodat het
beschikbaar is in tijden van schaarste.
Dat betekent onder andere, dat het rivierwater 's winters niet meer zo snel mogelijk
naar zee moet worden afgevoerd. Grootschalige initiatieven daartoe, zoals het plan
'Levende rivieren' van het Wereld Natuur
Fonds, verdienen wat dat betreft navolging,
maar ook op kleinere schaal kan er door
hermeandering van beken winst worden
behaald.
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worden verdisconteert, omdat anders het
milieu het slachtoffer wordt. Werk aan de
winkel dus voor ecologisch geschoolde
economen of economisch geschoolde
ecologen.

Regenwater
Een andere vorm van conservering geldt
het regenwater. Wanneer we door drainage
dat regenwater zo snel mogelijk via sloten
en kanalen naar zee pompen, zijn we het
kwijt. Het opvangen van het regenwater in
grote bassins, zoals de Westlandse tuinders
doen, biedt ook weinig soelaas. Beter ware
het als zoveel mogelijk regenwater kan
infiltreren en zo het grondwater kan
aanvullen. Door die infiltratie en een
bodempassage ondergaat het water bovendien een kwaliteitsverbetering.
(Overigens plaatsen we in dat verband
vraagtekens bij het gebruik van regenwater
als tweede waterkwaliteit voor huishoudelijk gebruik. De regenton voor gietwater en
voor het wassen van de auto is natuurlijk
uitstekend. Wanneer echter op wijkniveau
alle regenwater wordt opgevangen en
verzameld, wordt ter plaatse het grondwater niet aangevuld. Alternatieven voor
drinkwater, zoals regenwater- en grijswatersystemen vereisen nog zorgvuldige
studie.)
Stroomgebieden
Om problemen rond de beschikbaarheid
van water goed aan te kunnen pakken,
moeten alle waterstromen in een stroomgebied in kaart worden gebracht. Het gaat
daarbij niet alleen om de fluctuaties in de
afvoer van een rivier en de grondwaterstanden en -stijghoogten, maar ook om
de regenwateraanvulling: hoeveel regenwater valt er eigenlijk en hoeveel daarvan
infiltreert. Binnen zo'n stroomgebied kan
dan worden bepaald welke kwaliteiten
water er nodig zijn en op welke plaats
precies. Op die manier kan er worden
vastgesteld hoe vraag en aanbod binnen
het gebied met elkaar in overeenstemming
zijn te brengen, en of er werkelijk sprake
is van tekorten. Is dat het geval, dan zal
er aanvulling moeten plaatsvinden van
buiten het gebied.

De prijs van water
We zijn opgegroeid met de gedachte dat
water ons aller eigendom is. De grondstof
water heeft geen prijs. Het bedrag dat we
betalen voor een kubieke meter drinkwater
is samengesteld uit de kosten voor de
winning, de zuivering, het transport en de
distributie ervan. Maar wanneer we denken
aan aanvulling van water van het ene
stroomgebied naar het andere op basis
van overwegingen van vraag en aanbod,
dan moet aan dat water toch een
economische waarde worden toegekend.
Daarbij doet zich terstond de vraag voor
welke waarde dan. Die waarde wordt
enerzijds bepaald door de economische
betekenis van het water en die valt
nog wel vast te stellen. Maar ook de
ecologische betekenis moet in de prijs

Beheer en organisatie
Om binnen een stroomgebied - of in elk
geval binnen een waterhuishoudkundige
eenheid - de verdeling van het water over
de verschillende functies te kunnen
regelen, is een afgestemd beheer nodig.
Dat vergt minstens een nauwe samenwerking tussen de verschillende bij het
water betrokken partijen en idealiter zou
er zelfs gekozen moeten worden voor één
beherende instantie. Eén organisatie,
belast met het beheer van waterkwaliteit
en kwantiteit, oppervlaktewater en grondwater, viswater, zwemwater, drinkwater,
afvalwater, gietwater, riolering, vaarwegen,
natte natuur.
In Nederland is op dit moment het
beheer van genoemde functies in handen
van diverse instanties en overheden,
die overigens in integraal-waterbeheerprojecten al nauw met elkaar samenwerken.
Ontwikkelingen
Het aantal waterschappen en waterleidingbedrijven in Nederland is de laatste jaren
steeds kleiner geworden; er zijn nog ruim
80 schappen en ca.30 waterleidingbedrijven
over. De verwachting is, dat deze ontwikkeling zich nog een aantal jaren zal doorzetten.
Zowel de schappen als de drinkwaterbedrijven bezinnen zich op hun toekomst.
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In tegenstelling tot gas en licht, waar 'third
party-access' wel tot de mogelijkheden
behoort, zijn voor water die mogelijkheden
uiterst beperkt.
Een mogelijk interessante internationale
markt is die voor kennis. Het is denkbaar
dat waterbedrijven, bijvoorbeeld in samenwerking met ingenieursbureaus en banken,
op commerciële basis hun deskundigheid
inzetten in ontwikkelingslanden.
Enkele grote buitenlandse waterbedrijven
doen dat al.

Daarbij speelt, vooral voor de waterleidingbedrijven, de ontwikkeling en regelgeving
op Europees niveau zeker een rol. Vandaar
dat in de discussies steeds de liberalisering
en mogelijke privatisering als onderwerpen
terugkeren. Ook in dit blad is daaraan
aandacht besteed.
In plaats van als een pure nutsvoorziening
zou de waterlevering kunnen plaatsvinden
als een commerciële aangelegenheid.
Water op maat
Hoewel voor de drinkwaterlevering aan
huishoudens het waterleidingbedrijf nog
steeds geldt als een 'natuurlijk monopolist',
kan er voor meer grootschalige leveranties
aan de industrie worden ingespeeld op een
marktwerking. Daarbij hoeft de leverantie
zich niet eens te beperken tot een standaardproduct, maar kan er, afhankelijk van de
wensen van de industrie, water op maat
worden geleverd: minder gezuiverd water
voor koeldoeleinden; meer gezuiverd water
(demi-water) als proceswater. Diverse
waterleidingbedrijven zijn de afgelopen
jaren begonnen met dergelijke leveringen.
Interessant is daarbij de mogelijkheid om
industriële vergunningen voor grondwaterwinningen uit te ruilen voor de openbare
drinkwatervoorziening, zoals de WAPROG
en AKZO in Groningen hebben gedaan.
Markt
Vooral voor industrieën met een zeer
grote watervraag, of voor industrieterreinen
op de rand van twee voorzieningsgebieden,
kan er sprake zijn van meerdere aanbieders.
Dat kan leiden tot een scherpe prijs, maar
het kan ook leiden tot conflicten.
Voor water zal voorlopig geen sprake zijn
van een echte open Europese markt:
de energiekosten voor het transport via
het leidingnet over grote afstanden wegen
immers niet op tegen de te behalen winst.

Diversificatie
Een mogelijkheid die zich aandient voor
de waterbedrijven is diversificatie.
Bij grote leveringen aan de industrie kan
naast het product water ook een dienst
worden geleverd, zoals het sturen van
productieprocessen van die industrie op
basis van daluren in de watervraag.
Daarmee kan de capaciteit van het bedrijf
beter worden benut en heeft iedereen
voordeel. Waterbedrijven kunnen de
industrie adviseren over een zo economisch mogelijk watergebruik, hergebruikopties en de zuivering van het afvalwater.
WVO-tarieven
Waterleidingbedrijven kunnen zelfs, zo
bleek recent, aanbieden industrieel afvalwater te zuiveren. Daarover moeten wel
heldere afspraken gemaakt worden tussen
de waterschappen en de waterleidingbedrijven en de ministers van V&W en
VROM. Zolang de zuiveringstarieven van
de schappen wettelijk vastliggen en hoger

liggen dan de werkelijke zuiveringskosten,
zal een aanbieder zonder WVO-tarief het
altijd winnen van een schap. Dat leidt tot
hogere maatschappelijke kosten en dat is
ongewenst. Wanneer een wijziging van de
WVO de marktwerking van de zuivering
van afvalwater mogelijk maakt, dan heeft
dat de voorkeur. Overigens: als we toch de
WVO aan het wijzigen zijn, laten we dan
ook tegelijk de forfaitaire zuiveringsheffing
voor huishoudens aanpakken, want die
staat de invoering van het financieel waterspoor in de weg.
Water op transport
Transport van water over grote afstanden
via het leidingnet heeft weinig zin, vanwege
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zonder dat andere functies eronder lijden.
De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater blijft veel aandacht vragen.
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Daarbij zal in toenemende mate een
preventief beschermingsbeleid worden
gevoerd in plaats van de 'end-of-pipe'
curatieve benadering. Bovendien zullen
de chemische zuiveringstechnieken steeds
meer vervangen worden door fysische en
biologische methoden.
Ook in de watersector zal steeds meer een
marktgerichte benadering worden gevolgd,
waarbij concurrentie tussen aanpalende
bedrijven en sectoren zal optreden.
Daar hoeven we niet bang voor te zijn.
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de hoge energiekosten voor zo'n transport,
zo zeiden we hierboven. Niettemin is
watertransport een idee dat telkens weer
naar boven komt. In het begin van de jaren
tachtig was de gedachte, om mammoettankers die hier hun lading gelost hadden,
te vullen met drinkwater en zo terug te
sturen naar de waterarme olielanden.
Het is er toen niet van gekomen.
Maar intussen staan experimenten op
stapel met enorme waterzakken die met
sleepboten van Noorwegen naar Nederland
komen. We houden u op de hoogte.
Toekomst
Naar verwachting zal in de toekomst het
accent in het waterbeheer verschuiven in

de richting van een betere verdeling van
het beschikbare water met bijzondere
aandacht voor de gewenste/gevraagde
kwaliteit. Dat geldt op kleine schaal in
bijvoorbeeld het ecologisch beheer van
natte natuurgebieden, in combinatie met
waterwinning en landbouw. Op grote
schaal gaat het om het beheer van stroomgebieden van grote rivieren. Om de voorspelde wateroorlogen te voorkomen
moeten door alle belanghebbenden in een
stroomgebied heldere afspraken worden
gemaakt over het benutten van het water
en over de prijs die ervoor moet worden
betaald. Daarbij moet vooral gekeken
worden naar de mogelijkheden om het
rendement van de irrigatie te verbeteren

We zullen er wel voor moeten zorgen,
dat verworvenheden op het gebied van
volksgezondheid en hygiëne èn de zorg
voor het aquatisch milieu daarbij niet
tussen wal en schip raken.
Aquatech '96
De ontwikkelingen die zich in het waterbeheer voordoen worden weerspiegeld in
de watertechnologie. Nederland heeft op
dat gebied internationaal een uitstekende
naam, net als onze roeiers, 's Werelds
grootste vakbeurs voor de waterindustrie
laat de jongste ontwikkelingen in de
technologie zien en biedt de mogelijkheid
om zowel met leveranciers en fabrikanten
als met collega's uit binnen- en buitenland
daarover van gedachten te wisselen.
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