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De Kartonnen Doos
Dezetrendanalyseiseenonderdeelvande
toekomstverkenningen inhetkadervanDe
KartonnenDoos.DeKartonnenDoosverkenttrendsindemaatschappij omtoekomstbeeldenvoordewatervoorzieningte
ontwikkelen.Dezetoekomstbeelden zullen
eenbasisvormenvoorinrichtingvanhet
bedrijfstakonderzoek enmogelijk eenbijdrageleverenaanhetstrategischbeleidvan
debedrijven. Uitmeerdanhonderdtrends
selecteerdedeprojectgroeperelfvooreen
nadereanalyse.Dezereeksbehandeltde
potentiëleeffecten vandetrendsende
onzekerhedenwaarvoorzijdewaterleidingsectorstellen.
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'Brussel'bepalend voor
toekomst drinkwaterproductie
De160activiteitenvanhetwaterbedrijf verdeeldovervierprimaireprocessen,wordenbepaalddoor
40wettenenregelingen.DewetgevingverandertsnelonderinvloedvanrichtlijnenvandeEuropese
UnieinBrussel.Deinvloedvan'Brussel'opdewatersectorinNederlandneemttoeenderelatieve
invloedvandeNederlandseoverheidneemtaf.DeuitvoeringencontroleophandhavingvanEuropeseregelgevingverschuift richtingregionaleoverheden.Dewatersectordientdeaandachtsteeds
meerterichtenopBrussel.NietvoornietsheeftdeVEWINvanhaarleden hetgroene lichtgekregen
haar'Brusselse'activiteiten uittebreiden.Opregionaleschaalzijndewaterbedrijven zelfaanzet.
Alleactiviteiten vanburgersenorganisatieswordenbepaalddoorvelewettenen
regels,ookalrealiserenweonsdatniet meer
elkedag.Decirca 160activiteiten van waterbedrijven, verdeeldovervier'primaireprocessen',wordenbepaalddooreen40-talwettenenregels:vandelokaleAlgemene
Politievetordening totenmetdeWoningwet.Sommigevandieregelsrakenéén,sporadischvoorkomend proces,zoals het
Asbestverwijderingsbesluit bij het verwijderenvanasbest.Citca20wetten bepalende
speelruimteindebelangrijkste primaire
processen vandewatervoorziening (ziehet
schema).

Wet- en regelgeving veranderen
Nieuwemaatschappelijke problemen
nopen totnieuwewetten.Bestaande wetten
wotdenaangepastofsamengevoegd.Per
individuelewetofregelbeschouwd, lijken
dezewijzigingen eengeringeffect tesorteren.Bijelkaaropgeteldlatenzetweebelangrijke trendszien,waarmeedewatersector
terdegerekeningmoet houden:
• Europabepaaltin toenemendemate het
beleidenkrijgt steedsmeerinvloedop
het(waterjmilieu.Overigensneemtde
invloedvanEuropa niet automatisch
toe.Zoisindenieuwe Drinkwaterrichtlijn hetaantalparameters waarvoor normenzijn opgesteld verminderd;
• Deuitvoeringvanbeleidencontroleop
handhaving verschuift richting regionaleoverheden.

regionalewetgeving.Nu alheeft 80procent
vandeNederlandse milieumaatregelen zijn
oorspronginBrussel.Europa bepaalt talloze
facetten vanhetdagelijkse bestaan,vanwelkestoffen inchocoladezitten totfusies tussengrotebedrijven. Burgersen bedrijven
bemerkendieinvloedwel,maar realiseren
zichnietaltijd hoegrootdieis,wantdeuitvoeringenhandhavingvanEuropesewetten
liggen meestalbij nationaleenregionale
overheden.Bovendien iswerkelijke invloed
vanEuropasomsonduidelijk, omdat het
procesvanEuropesebeleidsontwikkeling en
besluitvormingzichgrotendeels onttrekt
aanhetgezichtsveld vandeburgers.Dat
neemt echternietwegdatdeinvloedvande
zichuitbreidende EuropeseUniesteedssterkerzaldoorwerken indedagelijkse praktijk
-ookvandewatersector.Inhetschema zijn
dewettenvetgedrukt diezijn gewijzigd of
waarvan wordtverwachtdatzeindetoe-
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DeEuropeseUniedrukt steeds nadrukkelijker haarstempel opdenationaleen

Onder het'productieproces'zienwe
onder meerdeGrondwaterwet staan.Inde
nabije toekomst komtdaardeEuropese
Kaderrichtlijn Waterbij,die maatregelen
vastlegtomdekwaliteit vanhet oppervlaktewatertebehouden enteverbeteren.Voor
prioritairestoffen wordtbijvoorbeeld een

De20wettendiededagelijksepraktijkvan drinkwaterbedrijvenbepalen.Devetgedruktewettenenrebels staan
onderinvloedvanrichtlijnenuitBrussel.

'REACH'

Europa bepaalt het beleid

komstwordengewijzigd alsgevolgvan
enkele(nieuwe)Europese richtlijnen
(opsommingisniet uitputtend).
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normstellingskader ontwikkeld,erworden
beschermdegebieden aangewezenen het
principevan'full costrecovery'wordrverder
uitgewerkt. De grondwaterkwaliteit wordt
verderuitgewerkt ineennogvasttestellen
dochterrichtlijn vandeKaderrichtlijnWater.
Op'projectontwikkeling &realisatie'is
deEuropeseAanbestedingenrichtlijn uit
15193 a ' v a n toepassing:waterbedrijven moetenalleinvesteringswerken boven6.242.028
eurodievoormeerdan 50 procenr inoverheidshanden zijn Europees aanbesteden.
Hiervoor ishetinkoopprocesvandewaterleidingbedrijven aangepast.
MetdeVogel-ende Habitatrichtlijn
krijgen waterbedrijven temaken onder
anderebijhetleggenvan transportleidingen.Iederebouw-ofmilieuvergunningaanvraagmoetaandezetweerichtlijnen wordengeroerstwanneer deactiviteiten
plaatsvinden binnen aangewezen beschermdegebiedenofdaarop invloed kunnen uitoefenen, zoalsgrondwateronttrekking ineen
aanpalendgebied.WML enDowChemical
hebbenditonlangsnogondervonden.

Aansprakelijkheidmilieuschade
Milieurampen warenaanleidingvoor
eenuitbreidingvandeEuropese ontwerprichtlijn overmilieuaansprakelijkheid. In
2002verscheende'Directiveofenvironmentalliability'.Dezerichtlijn stelt bedrijven
verantwoordelijk voordoorhen veroorzaaktemilieuschade.Destrekkingvandezeontwerprichtlijn gaat ver: zelfsals bedrijven
overeengeldigemilieuvergunning beschikkenophermoment dat deschade ontstond
ofwanneer ten tijde vandehandelinggeen
wetenschappelijke kennis bestond overrisico's, wordenbedrijven verantwoordelijk
gesteldvoorschade.VoorNederlandse

Denoodzaakomteinvesterenin nitraatverwijderingsinstallatieswordtminderen
waterbedrijven kunnen besparenopstimulerendemaatregelen inhun intrekgebieden.
De Nitraatrichtlijn leidttotsaneringen inde
landbouwsector waardoor landbouwgronden
vrijkomen. Devraag is welke bestemming
dezegrondenzullen krijgen: woningbouw,
industrieofnaruur. Enwatzaldaarvan het
effecr zijn voorde waterwinning?
Hetschema toont dat(nieuwe) Europese
richtlijnen groteinvloedhebbenopdedagelijksepraktijk van waterleidingbedrijven;
doorhun rechtstreeksewerkingofomdar
narionalewetgevingwordtaangepastvol-

Indetoekomst komenermeer nieuwe
richtlijnen metgroteinvloedopde dagelijkseactiviteiten van waterleidingbedrijven:
Re.gulerimjchemischestoffen
DeEuropeseCommissiegaatdereguleringvoorregistratie en toelatingvanchemischestoffen hervormen.Volgensdeontwerpverordening'Registration, Evaluation,
Authorisarion ofChemicals'(REACH)wordenproducenten vanchemischestoffen verplichtgesteldomdeeventuele toxiciteit,
mutageniteit enendocriene eigenschappen
vanhun producten tetesten.Debewijslasr
vooreventueleschadelijke effecten komt bij
deindustrie teliggen.DeEuropeseCommissiebeoogtdeproductieenhetgebruikvan
schadelijke stoffen tebeperken.Maartoepassingblijft welmogelijkzolanghetsociaaleconomische voordeelmaargroter isdan het
milieunadeel.Dewatersector staatvoorde
opgaveomdeschadediezijondervindt van
dezestoffen bijdeproductievan drinkwater
(gezondheidskundig, hygiënischeneconomisch),permanent onderdeaandacht te
brengenvandeEuropeseCommissieende
nogopterichten controleinstanrievande
'REACH-aanpak'.Dezecontrolerende
instantiezaltoezicht houdenoptestprocedureseneenpubliekelijk toegankelijk databestand ontwikkelen.Wildewatersectot
profijt hebbenvande'REACH'-aanpak,dan
dientzijervoorzorgen datzevertegenwoordigd isindezenieuwe controle-instantie,
omzo tebereikendatbijdetoelatingvan
nieuwestoffen ookaanhet drinkwaterbelangwordt getoetst.
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waterbedrijven betekent ditdatzij investeringen,diegedaan moetenworden om
betrouwbaar drinkwater temaken, kunnen
gaanverhalen opdevervuilers.Overigens
bestaataljaren veeldiscussieoverdezeontwerprichtlijn, maardediscussienadert zijn
einde.Optermijn zalde richtlijn in werking
treden.
Strengermestbeleid
DeNitraatrichtlijn isin 1991 in werking
getreden.Totnu toekreegdeNederlandse
overheid uitstel;Nederland werkt met
MINAS.DeEuropeseCommissie verwacht
echterdatNederland denorm (50 mg
nirraat/1)nietgaathalen.Daarom isNederlandgedaagdmetdeopdracht deNitraatrichtlijn rechtstreeks toetepassen.Optermijn zaldedirectetoepassingvande
Nitraatrichtlijn gevolgenhebbenvoor
waterleidingbedrijven omdardeconcentratievannitraat inhetgrondwarer zal afne-

gensdezerichrlijnen. Derelatieve invloed
vanonzenationale overheidneemt af;Europawordt machtiger.
Mededinging
Bovenstaanderichtlijnen beïnvloeden de
kwaliteit vandegrondstofen waterproductie. DediscussieinBrusselover mededingingkandeorganisatievandewatersector
indetoekomststerkbeïnvloeden.Blijft er
ruimte voorspecifieke Nederlandse model
vandrinkwaterwinning ofgaanwe naar het
Franseen/ofBritsemodellen?Dezetrendis
hier niet indetailuitgewerkt.Zievoormeer
informatie ookhetartikelvanPatrickvan
derWensinH 2 0 nr. 8, pag.32-34.

Regionale actoren voeren uit
Regio'senregionale samenwerkingsverbanden krijgen steedsmeer operationele
takenenfinanciële middelen toegeschoven.
DeRijksoverheid decentraliseert taken-om
beleiddichter bij deburger rebrengen-en

Europadoneertfinanciëlemiddelenals
(landbouw)structuurfondsen rechtstreeks
aanregio's,ensteltdeelstroomgebiedenin.
Hierdoor stimuleerrmensteedsmeer
(grensoverschrijdende) regionale samenwerkingsverbanden:
Stroomgebieden
DeKaderrichtlijn Waterdefinieert internationale srroomgebieden waarbinnen
waterbeheerders moeten samenwerken.De
Kaderrichtlijn voorziet ineen'virtuele'
stroomgebiedorganisatie, dieregie krijgr
overhetwaterbeheer enbestaande institutionelegrenzendoorkruist. Samenwerking

uitvoeringenhandhaving van bestaand
ruimtelijk ordeningsbeleid. DenieuweWet
ruimtelijke ordeningversterkt depositievan
deregioenlagereoverheden. Gemeentelijke
bestemmingsplannen krijgen meergewicht.
Heteffect opdedrinkwaterproductie is
groot:hetgemeentelijke bestemmingsplan
ishetenigejuridisch bindend ruimtelijk
ordeningsinstrument waarmeededrinkwarerbronnen effecrief kunnen worden
beschermd.

VEWINen EUREAU
Waterbedrijven opererenineenstelsel
vanwet-enregelgeving,waarvan hetbeleid

iil
in(regionale)stroomgebieden, onder regie
vandezeautoriteit, isaljarengebruikelijk in
Groot-Brittannië.OokinNederland zaldeze
stroomgebiedbenadering eenstimulans zijn
omwaterbeheer andersintegaan richten,
bijvoorbeeld metwaterketenbedrijven of
-aurorireiten perdeelstroomgebied.Bijhet
doorvoerenvaninfrastructurele en institutioneleveranderingen lijkt het verstandig
rekening tehouden metdeopzetvandeelstroomgebieden.
Uitvoeringruimtelijkbeleidverschuiftverderrichtinggemeenten
Landgebruik heefr invloedopdekwaliteitvandrinkwaterbronnen. Totnu toewerdenruimtelijke ontwikkelingen bepaald
doorplannen opnationale schaal, bijvoorbeelddeVINEX-wijkenuitdeVierdeNota
Ruimtelijke OrdeningExtra.Nieuwegroors
opgezettenota's,zoalsdeVijfdeNora Ruimtelijke Ordeningwordenvoorlopigniet
meergemaakt.Deaandacht verschuift naar

steedsmeerwordtgemaakt inBrusselende
uitvoeringenhandhaving verschuiven naar
deregio.Dezeveranderingen vinden bovendienineenhoogtempo plaats.Belangenbehartigingenlobbyzijncruciaalom kansen
tebenutten endedrinkwaterbelangen te
beschermen.Investeren in beleidsbeïnvloedinginBtussellevertrendement op;het vermindert denoodzaakomteinvesteren in
additionele zuiveringen.
OpEuropees niveau speeltVEWINeen
belangrijke rolindebelangenbehartiging en
beleidsbeïnvloeding.Delaatstejaren heeft
zijhaar activiteiten inBrusseluitgebreid.De
discussieoverprivatisering wasdaarbij een
belangrijkonderwerp,evenalsdeKaderrichtlijn Water,deDrinkwaterrichtlijn en
hetstoffenbeleid. VEWINbenadert Brussel
waarmogelijk inEUREAU-verband enwaar
nodigzelfstandig. OokdeVEWIN-ledenzelf
zettenzichsteedsactieverinbijdelobbyin
Brussel.Indelaatste ledenvergadering heeft
VEWINgroen lichtgekregen haar activitei-

ten inBrusselverderuit tebouwen.Uitsprakenvandiverseeuroparlemenrariërs tijdens
eenwerkbezoekvanhet'KartonnenDoos'teamaanBrusselonderstrepen het belang
vandeactiviteiten vanVEWINinBrussel.

Kansen voor drinkwaterproductie
Effecrieve belangenbehartiging omde
kwaliteit vandegrondstoffe waarborgen en
teverbeteren vergrinspanning,voorbereidingenvoorstellingsvermogen. Omde
beperktemiddelen vandewatersector, in
vergelijking merbijvoorbeeld deinzervan
dechemischeindustrie (CEFIC),zo effectief
mogelijk intezetten ligt hetvoordehand
omvooralenergietesteken in:
• meelatenwegenvandedrinkwaterbelangen bij hetbeoordelenvannieuwe
stoffen inde'REACH'-aanpakendenog
opterichten controlerende instantievan
de'REACH'-aanpak tezienalseen
belangrijke gesprekspartner.Kande
'REACH'-aanpak leiden toteenverminderingvanendocrienen inhetwateren
daarmeegrootschalige investeringen in
zuiveringstechnologie voorkomen?
• onderzoek naardeexactejuridische consequentiesenmogelijkheden vande
ontwerprichtlijn 'Environmenral liability'.Kunnen deinvesteringen inzuiveringstechnieken worden verhaald opde
vervuilersenstroomr eropden duur
alleennogschoonwaternaar het 'putje
van Europa'?
• blijvende aandachtvoorde ontwikkeling
enuitwerkingvanderegionaledeelsrroomgebiedsvisiesende internationale
stroomgebiedbeheersplannen, zoals
beschreven indeKaderrichtlijn Water.
Kaneenkrachtigdoorgevoerde stroomgebiedbenadering leiden tot regionale
waterauroriteiten? Betekentdat dat
drinkwaterbedrijven indetoekomst
misschienfuseren met watetschappen
totwatetketenbedrijven, nietomdat dat
kosten kanbesparen,maaromdatde
inrichting vanEuropadaarom vraagt?
Omde(on)mogelijkheden rond de
bovenstaandevragen inkaart tebrengen
enonderbouwde keuzesremaken zijn
scenariostudies onmisbaar.Zokaneen
inventarisarievanmogelijke toekomstigevervuilingen op srroomgebiedniveau
richtinggevenaanlobbyactiviteiten en
investeringsbeslissingen enbovendien
richringgevenaansamenwerking met
waterbeheerders.Trendanalyses helpen
dewatersector omopderoekomst voorbereid teblijven, f
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