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Om een goede kans op subsidie te maken
moet het volgende worden gedaan:
a. Omzetten huidigeterminologie in
terminologie van het stimuleringskader
Uit de vergelijking blijkt dat in huidige
of op stapel staande projecten reeds onderdelen zijn opgenomen die passen in het
stimuleringskader (bijv. aankopen landbouwgrond en sociaal-economisch
perspectief). Maar omdat de invalshoek
verschilt (grofweg waterwinning vs.
landbouw) zijn de motivering en de
terminologie verschillend.
b. Aanvullen van hetproject met nieuwe
onderdelen
Verder blijkt uit de vergelijking dat een
aantal kenmerken van het Stimuleringskader niet wordt teruggevonden in het
project (bijvoorbeeld bestuurlijke vernieuwing), terwijl innovatieve ideeën bij
andere maatschappelijke partners juist een
welkome aanvulling (uitbreiding) van het
project kunnen betekenen. Hiermee wordt
niet alleen het draagvlak vergroot, maar
wordt ook een beter project gerealiseerd
gezien vanuit de optiek van 'vernieuwing
en beheerlandelijk gebied'.
Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen
met Kiwa Onderzoek en Advies, ir. Jan
Willem Kooiman, telefoon 030-6069683
of met BTL Planburo, Rinus van der
Heijden, telefoon 0411-622900.

kiwa
Eigen watervoorziening
veehouderij neemt hoge
vlucht
Steeds meer veehouders kiezen er uit
kostenoverwegingen voor om hun veestapel niet langer te drenken met leidingwater, maar een eigen voorziening te treffen.
Door deze ontwikkeling zou de drinkwaterlevering in Nederland in de komende
jaren zo'n 30 tot 50 miljoen mVjaar lager
kunnen uitvallen dan voorspeld. Dit was
een van de conclusies van de themamiddag
'vluchtgedrag vanuit de agrarische sector',
die op 8 juli 1997 werd gehouden bij Kiwa

Onderzoek en Advies in Nieuwegein.
Van de waterleidingbedrijven die met dit
fenomeen geconfronteerd zijn, of verwachten te worden, waren vertegenwoordigers
aanwezig van: FDM, WLF, WMD, WML,
WMO, WOB en WZHO.
Veehouder: financieel aantrekkelijk
Begin juni 1997 is Kiwa in het kader van
het gezamenlijke onderzoekprogramma
van de waterleidingbedrijven een onderzoek gestart naar de veranderingen in het
gebruik van leidingwater in de agrarische
sector. Aanleiding daarvoor waren signalen
dat de vraag bij sommige waterleidingbedrijven achterblijft bij de prognoses.
Het overstappen van agrariërs op een eigen
voorziening uit grond- of oppervlaktewater
werd als mogelijke verklaring gezien.
De eerste resultaten, gebaseerd op een
landelijke inventarisatie, laten zien dat dit
verschijnsel zich inderdaad voordoet,
vooral in gebieden met hoge veebezetting
(Friesland, Overijssel, Oost-Brabant,
Noord-Limburg). Afhankelijk van de
drinkwaterprijs blijkt een eigen voorziening
financieel aantrekkelijk bij een totaal
watergebruik vanaf circa 1500 mVjaar (zie
afb. 1). Dit komt neer op een veestapel van
zo'n 50 runderen of 700 varkens. Een overzicht van de kosten voor een eigen voorziening vanuit grond- en oppervlaktewater
TABEL I - Kostenopbouw eigen voorziening.
Eenmalig
Bronboring
f 3.000,Opbouw met ontijzeringsinstallatie
f 8.000,Automatisch alarm, materiaalkosten etc. f 1.500,Totaal
f 12.500,Jaarlijks
Onderhoudscontract
Annuitaire lening; 10jaar, 7%rente
Totaal
Variabel
Productiekosten

f
400,tot 700,f. 1.780,f 2.500,f 0,20
per m 3

is in tabel I opgenomen. Door de invoering
van de 'grondwaterbelasting' op drinkwater
is de overstap op een eigen winning nog
sneller aantrekkelijk, aangezien deze vanwege de beperkte omvang niet aan heffing
onderhevig is. Verdere prijsstijgingen van
het drinkwater zullen het omslagpunt,
waarbij een eigen winning aantrekkelijker
is dan drinkwatergebruik, nog lager doen
uitkomen. Naast de agrarische sector
blijken ook enkele andere ondernemingen,
zoals bijvoorbeeld zwembaden, een dergelijke overstap te overwegen en soms zelfs
al te hebben gemaakt.
De rol van het waterleidingbedrijf
Uit ervaringen opgedaan bij andere ondernemingen is duidelijk geworden dat niet
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vraag daarbij was of deze twee projecten
voor subsidie in aanmerking zouden
komen. De kans daarvoor wordt groter als
aan zoveel mogelijk, en liefst aan alle,
kenmerken van het Stimuleringskader
wordt voldaan. Zij maakten een vergelijking tussen de belangrijkste kenmerken
van beide projecten en de belangrijkste
kenmerken van het Stimuleringskader.
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alleen de prijs een rol speelt bij het al dan
niet overstappen op een eigen watervoorziening. Zo werd de WZHO geconfronteerd
met een zwembad dat een eigen voorziening wilde opzetten. Voorlichting en
advies vanuit het waterleidingbedrijf
bleken te kunnen leiden tot een waterbesparing van circa 50%.Vervolgens bleek
levering door het waterleidingbedrijf
uiteindelijk toch aantrekkelijker dan een
eigen voorziening, vanwege de vereiste
waterkwaliteit en betrouwbaarheid.
Elders in Nederland, in Zuid-OostDrenthe, is de WMD intensief betrokken
bij de levering van gietwater in twee glastuinbouwgebieden. Het wordt bereid uit
oppervlaktewater van nabijgelegen zandwinplassen. Van groot belang voor de tuinders is de leveringszekerheid, die in één
gebied is gewaarborgd door een koppeling
met het waterleidingnet. Anderzijds is deze
activiteit ook voor de WMD aantrekkelijk,
aangezien zij bespaart op gebruik van het
schaarse goed grondwater.
In dit verband kwamen tijdens de themamiddag de mogelijke neveneffecten van
eigen watervoorziening aan de orde. Waterleidingbedrijven gaan steeds meer over op
het gebruik van oppervlaktewater om het
schaarse grondwater te sparen en verdroging tegen te gaan. Dit vergt investeringen en leidt tot een hogere drinkwaterprijs.
Bij een dalend aantal afnemers stijgt de
prijs voor de consument nog verder.
Bovendien is het gebruik van grondwater
voor eigen voorzieningen niet in lijn met
het bestrijden van de verdroging.
Naast verdroging speelt ook de eventuele
beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit
een rol. Als dergelijke effecten ernstig
blijken te zijn, is dit voor de waterleidingbedrijven aanleiding voor signalen richting
de overheid.
Potentiële omvang ontwijkgedrag
In het vervolg van het onderzoek wordt de
landelijke inventarisatie verder ingevuld
met een doorkijk naar de toekomst (wat is
de potentiële omvang van dit 'ontwijkgedrag'?). Daarbij wordt de zaak ook uit
het oogpunt van de agrarische sector
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bekeken. Hiertoe worden onder meer de
gebruiksdoelen en eisen met betrekking tot
leveringszekerheid en waterkwaliteit in
beeld gebracht. Tenslotte worden de mogelijke neveneffecten van de eigen watervoorziening belicht. Het onderzoek zal in
oktober 1997 worden afgerond.
Informatie
Voor verdere informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Kiwa
Onderzoek en Advies, ir. Jos Peters,
030-60695 54.

Aankondiging Kiwa-workshop

'Aan de slag met milieugerichte levenscyclusanalyses'
In het Bedrijfstakonderzoek Waterleidingbedrijven is de milieugerichte levenscyclusanalyse (m-LCA) toepasbaar gemaakt voor
milieu-analyses binnen de drinkwatervoorziening. Met deze analyses kan kwantitatief
worden vastgesteld of voorspeld wat de
milieubelasting is of zal zijn die door de
winning, productie en distributie van
(drink)water wordt veroorzaakt. Ook kan
hieruit worden afgeleid hoe deze milieubelasting effectief verminderd kan worden.
Op 3 september (13.00-17.00 uur) vindt een
workshop plaats gericht op toepassing van
de LCA bij waterleidingbedrijven.
'Scripts'
Een enigszins betrouwbare levenscyclusanalyse vereist naast een flinke portie tijd
ook ervaring met de LCA-systematiek en
de daarvoor beschikbare software. Uiteraard
is ook een goede kennis noodzakelijk van
bij de (drink)watervoorziening gebezigde
processen.
Op dit moment worden 'scripts' ontwikkeld: op maat gemaakte LCA-modellen
waarmee waterleidingbedrijven op basis
van hun eigen primaire processen aan de
slag kunnen. Deze scripts kunnen op korte
termijn worden gebruikt. Tijdens de
workshop kan kennis worden gemaakt met
de scripts.
Programma
- Inleiding drs. F.A. Jutte (WMN), voorzitter: Inleiding, historie van het onderzoekprogramma Milieu Aspecten
Zuivering, toepassingsmogelijkheden voor
de LCA.
- Waterleidingbedrijf en milieu(zorg)
drs. A. C. Hoekstra (DZH): Milieuzorg
- Milieuvisie Overheid ir. H. L. J. M.
Wijnen (ministerie VROM): De plaats en
functie die de LCA binnen het Overheidsbeleid inneemt.
- Toelichting resultaten van 3 jaar onder-

zoek ir. E. A. Koreman/R. Kooien (Kiwa):
Resultaten van LCA's tot nu toe met de
daarbijbehorende beperkingen, mogelijkheden en onmogelijkheden.
- Demonstratie scripts drs. ing. D. K.
Voorhoeve (Kiwa): Na een korte presentatie kunnen de scripts worden uitgeprobeerd.
- Nieuwe ontwikkelingen op LCA-gebied
ir. M. J. Goedkoop (PRé): Huidige en
toekomstige ontwikkelingen op het gebied
van de LCA, waaronder nieuwe weegmethoden (ECO-Indicator '97), nationaal
LCA-platform en LCA-scripts.
Informatie
Uitnodigingen voor de workshop zijn
onder andere toegestuurd aan leden van
het LCA-platform Nutssector.
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Kiwa Onderzoek en Advies,
ir. Erik Koreman, telefoon 030- 606 9697.
Aanmeldingsformulieren kunnen worden
aangevraagd bij drs. ing. Dieuwke Voorhoeve, telefoon 030 -6069724.

Nogmaals Internationale
samenwerking Kiwa en
AWWARF onderzoeken
effecten desinfectie op
protozoa
In het artikel 'Internationale samenwerking
Kiwa en AWWARF onderzoeken effecten
desinfectie op protozoa' ( H , 0 nr. 14,
pagina 464) is er bij de foto ten onrechte
ir. W. Hofman genoemd. Dit had
drs. J. P. B. Huberts moeten zijn.

Attesteringssysteem voor
IBA-systemen en handleiding
voor helofytenfilters
Het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) heeft besloten een attesteringssysteem voor IBA-systemen op te stellen.
IBA-systemen zijn systemen voor individuele behandeling van afvalwater in
buitengebieden. Reden van het besluit is
de te verwachten grootschalige introductie
van IBA-systemen tot 2005. Gedacht wordt
aan een zodanige classificatie van de
prestatie-eisen dat deze aansluiten op de
bepalingen in de twee Lozingenbesluiten
en op die van de vergunningverleners, met
name in het kader van lozingen op oppervlaktewater.
Ook heeft VROM opdracht verstrekt tot
het opstellen van een handleiding helofytenfilters. Aanleiding hiervan zijn resultaten van proefprojecten met helofyten-

filters. Dit systeem is nog niet opgenomen
in het Lozingenbesluit Bodembescherming
en in de publicatie 'Individuele behandeling
van afvalwater bij verspreide bebouwing
(IBA)' van 1991.Beide activiteiten moeten
in het kader van de Lozingenbesluiten Wet
bodembescherming en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren worden
gezien. Overwogen wordt om in een later
stadium een certificatieregeling voor de
productie en aanleg van IBA-systemen te
ontwikkelen. Naar verwachting zullen het
attesteringssysteem en de handleiding
omstreeks april 1998 gereed zijn.
Deze opdrachten zijn het resultaat van
overleg dat gedurende de laatste twee jaar
tussen de Vereniging van Leveranciers van
Agrarische Bedrijfsgebouwen en -uitrusting
(VABU), Kiwa en VROM heeft plaatsgevonden. Vervolgens zijn de opdrachten
aan Kiwa verstrekt. Er zijn een begeleidingscommissie en twee werkgroepen ingesteld.
Naast VROM zijn hierin vertegenwoordigd
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
de Unie van Waterschappen, RIZA,
IMAG-DLO, LTO-Nederland, Stichting
RIONED, de Waterschappen Regge en
Dinkel en de Dommel, NNI, Landbouwuniversiteit Wageningen, Universiteit van
Utrecht, VABU, Van Hall/Steunpunt IBA,
STIBA (Stichting IBA's), Katalysator,
Noordelijk Agrarisch Informatiecentrum,
Tauw Water, RZN-Transform en enige
vertegenwoordigers van de installatie- en
aannemersbranche.
VROM heeft als opdrachtcoördinator de
heer G. Martijnse van de Directie Drinkwater, Water en Bodem en als projectleider
de heer C. H. J. Elzenga van Kiwa aangewezen.

VEWIN

Vereniging van Exploitanten
van Waterleidingbedrijven
in Nederland

Vergaderingen
Nederlands Comité IWSA,
VEWIN, Rijswijk;
3 september 1997, 14.00 uur.
Directeurenoverleg,
Kiwa, Nieuwegein;
5 september 1997, 09.00 uur.
Sectorcommissie Onderzoek Grondstof,
NUON Water, Arnhem;
9 september 1997, 09.00 uur.
Sectorcommissie Onderzoek Behandeling,
17 september 1997, 09.00 uur.
VEWIN-Bestuur,
Kiwa, Nieuwegein;
19 september 1997, 14.00 uur.

