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DcProvincieFlevolandwiltienprocentextra aan drinkwater besparen bovenopdeautonomeontwikkelingvan lietdrinkwatergebruik.Dezedoelstelling betreft huisrioudelijkgebruikenzou in2050
gerealiseerd moetenzijn.Hetdoelisvastgelegd 111 lietProvinciaal Omgevingsplan fPOP),dateind
januari isverschenen.Dcextra besparing ismogelijk door111 nieuwbouwprojecten liuislioiidwatcr111
tevoeren.Ecuscenariostudie vanWitteveen+Bos,waarin alledenkbaregrenzen zijn verkendom de
extra drinkwaterbesparing tebereiken,iveeshuishoudwaternamelijk aan alsdc meesthaalbareoptie.
Dehoeveelheid duurzaam tewinnenzoet
grondwater inFlevoland isbeperkt.Devoorzienegroeivandedrinkwaterbehoefte door
bevolkingstoename indezeprovinciemaakt
waterbespanngnoodzakelijk. Daarnaast
moetenanderebronnen dangrondwatervoor
dedrinkwatervoorziening beschikbaar komen.
Grondwater isopbasisvanvolksgezondheidsenfinanciële aspectendebestebronvoorde
bereidingvandrinkwater.Doortebesparenop
drinkwater kanhetgebruikvanandere
bronnen worden uitgesteld.Deprovincie
Flevolandwilzekertotinhetjaar2030
drinkwater blijven voorzien uit grondwater.
Demogelijkheden omhuishoudens water
telatenbesparen,zijn onderzocht.Opbasis
vandehuidigeenverwachte ontwikkelingen
zijn driescenario'sontwikkeld.Bovendienis
eenvooruitblikgemaakt naarhetjaar2030.De
provinciegafWitteveen+Bosopdrachthet
onderzoekuit tevoeren.Daarbij werdhet
bureau begeleiddooreenklankbordgroep met
vertegenwoordigers vandeFlevolandseDrinkwaterMaatschappij,Waterleidingmaatschappij Overijssel, hetHeemraadschap Fleverwaard
endeStichtingMilieuwoning.
Demografische ontwikkelingen
NaarverwachtingteltdeprovincieFlevolandinhetjaar 2030circa528.000inwoners,
tegen282.000inwoners nu.Debevolkingsaanwasresulteert ineentoenamevanhet
totaledrinkwatergebruik inFlevolandvan
ir,5miljoen kubiekemeter afgelopenjaar tot
24,6miljoen kubiekemeterin2030. Uitgangspunt hierbij zijn cijfers vanhetNIPOeneen

gelijkblijvend gebruik perpersoon.Omdat
volgensdebetrokken drinkwatermaatschappijen hetwatergebruik indeprovincie
autonoomzaldalennaar 120literperpersoon
perdag,resulteerteentotaalgebruikvan
23,1 miljoen kubiekemeterin2030.
Waterbesparingsscenario's
Uiteengrootscalavan waterbesparende
maatregelen(Bouwstenen,ziekaderhieronder)zijndrietoekomstscenario's gemetseld.
Descenario'sonderscheiden zichinambitieniveau,grondwatergebruik enconsequenties
(financieel enmaatschappelijk).Descenario's
moestenvoldoenaaneenaantal voorwaarden:
specifiekekenmerken doorstructureel andere
benaderingen, inpasbaarheid vandemaat-

regeleninhetplanologischemodel 'Compacte
Stad'enopvoorhand (gemotiveerd) uitsluiten
vanexcessiefdure maatregelen.
Bijdeinvullingvandescenario's zijn
aangrijpingspunten gekozenviamaatregelen
indewoningen(watet)infrastructuur en
maatregelen diegedragenattitude beïnvloeden.
Zoekend naarrealistischescenario's,met
oogvoorpolitiekeenmaatschappelijke grenzen,zijn devolgendeontwikkeld en
uitgewerkt:
ScenarioI: Basisbesparing
Geenbijzondere maatregelen naastde
lopendeactiesvande waterleidingbedrijven.
Ditscenariobeschrijft deautonomeontwikkeling,waarbij hetwatergebruik afneemt van
127,9tot120literperpersoonperdag.
Scenario II:Huishoudwater
Naastdemaatregelen inhetscenario
basisbesparingwordtdrinkwater waar
mogelijk vervangendoorcentraalgeleverd
huishoudwater. Ditwordtingezetvoorlaagwaardigetoepassingenalshetspoelenvan

Bouwstenen
woninggebonden

infrastructuur

attitude

huishoudwaternet
perlator
voorlichtingscampagnes
warerbesparende douchekop
grijswatercircuit
groenehypotheek
megkranen
lokalewaterzuivering productkeurmerk
vormenafmeting bad/wasbak
vacuümriolerin;
subsidieophuishoudwater
waterbesparende (afwasmachines geenriolering
verhoging drinkwaterprijs
huishoudwater (centraal)
boerebedingbijtehoogverbruik
regenwareropvang
breed warerspoor
sterkwaterbesparend toilet
progressievetarieven
grijswatercircuir inhuis
vacuümtoilet
wassenmetultrasoon trillen
wassenmet luchtinjectie
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de mate waarin het scenario geïmplementeerd
wordt.Verwacht mag immets worden dat in
bestaande bebouwing nauwelijks ofgeen
maatregelen worden getroffen aan de waterinfrastructuur. Hoge kosten en gebrek aan
maatschappelijk draagvlak zullen daaraan
bijdragen. Nieuwbouw en grootschalige renovatieprojecten daarentegen zijn uitgelezen
kansen voor een structurele maatregelen.

Voorbeeld beoordeling technische toepassing
Vacuümtoilet
Absolute besparingspotentie (Ipppd)
Randvoorwaarden
Stand der techniek
Milieuaspecten
Attitude
Volksgezondheid
Financiële aspecten
Ruimte

toiletten.Per(nieuw)bouwproject moet
worden beoordeeld welke bron voor huishoudwater wordt aangewend. Deze keuze iszowel
bepalend voor de kosten, alsvoor de acceptarie
van huishoudwater door degebruikers.
Deinvoering van huishoudwater wordt
niet alleen gestimuleerd door rechnische
maatregelen. Subsidies op huishoudwater en
het invoeren van het financiële waterspoor
bemoedigen de overstap van drink- naar huishoudwater.
Scennrio III:Absolute waterbespariiig
Naast de basisbesparing wordt een absolute waterbesparing in het huishouden nagestreefd. Dit in tegenstelling tot het scenario
huishoudwater, waar een andere bron wordt
benut doch het gebruik hoog blijft. Absolute
waterbesparing wordt in eerste instantie
gezocht door gebruik te maken van waterloze
ofwaterarme toiletten (denk daarbij aan
vacuumtoiletten zoals gebruikelijk in vliegtuigen en op cruise schepen).Ook toiletten
welkegespoeld worden met (onbehandeld)
grijswater uit de woning zelflijken daarvoor
een aangewezen oplossing.
Naast besparingen bij toiletspoelingen
wordt een voorschot genomen op nu nog
experimentele technieken als ultrasoon
wassen ofhet toepassen van lucht/water

Absolutewaterbaparing.
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Aanleg van een vacuümriolering
Alternatieve zuiveringRWZI
Niet gangbaar in woningen
Mogelijk toename energiegebruik
Positief
Geen nadelige effecten
Duurder dan huidige toiletten
Geen extra ruimtebeslag

mengsels in (vaat)wasmachines. Deontwikkeling van deze technieken kan gestimuleerd
worden met ontwikkelingssubsidies. In financiëlezin wordt waterbesparing gestimuleerd
door bovenop het waterspoor progressieve
drinkwatertarieven te hanteren.
Toetsing
Om te bepalen in welke mate de scenario's
door de politiek in het provinciale beleid geïncorporeerd kunnen worden, zijn zegetoetst op
de volgende aspecten en kenmerken (uiteraard
naast grondwaterbesparing): stand der techniek, milieu-effecten, acceptatie,volksgezondheid, financiën en ruimtebeslag.
Zoals verwacht weesde integrale toetsing
uit dat scenario IIIde meeste winst oplevert in
het licht van watergebruik en milieu. Daar
staat echter tegenover dat de voorgestelde
maatregelen nog (zeer)experimenteel zijn.
Verdereontwikkeling hiervan is nodig voordat
dergelijke maatregelen alsvoorschrift in het
provinciaal beleid kunnen worden opgenomen. Daarnaast isonderzoek naar en stimulering van het draagvlak bij de gebruikers voor
waterloze toiletten en opslag van grijswater in
de woning aan te bevelen.
Mate van implementatie
Dedaadwerkelijk waterbesparing is
afhankelijk van de keuze van het scenario en

Tabel 1.
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Het isduidelijk dat de scenario's Huishoudwater en Absolute waterbesparing tot
aanzienlijke teducties van het drinkwatergebruik leiden. Doordat in het scenario Huishoudwater een deel van het grondwater door
ander water wordt vervangen, isde totale
waterbesparing lager dan bij het scenario
Absolute waterbesparing. Volledige implementatie van beide scenario's leidt tot een
substantiële teductie van het grondwatergebruik: respectievelijk 39en 48 procent.
Overigens is bij 30procent implementatie de
extra drinkwaterbesparing van het scenario
Absolute waterbesparing ten opzichte van
scenario Huishoudwater nog slechts drie
procent (20,4-19,8).
Implementatie
Het implementeren van de scenario's
vereist activiteiten van alle betrokken partijen.
Bij de keuze voor de scenario's Huishoudwater
ofAbsolute waterbesparing is het zinvol om
een project- ofstuurgroep op te richten.
Daarin dienen alle betrokken partijen vertegenwoordigd te zijn. Destuurgroep heeft twee
taken: het onderbouwen van de beleidskeuzes
en het creëren van draagvlak (politiek en
ambtelijk) voor de uit te voeren projecten.
Deprovincie lijkt de meest geschikte trek-

Geprognosticeerdwatergebruikin2030(inmiljoenen kubieke meters).
Drinkwater
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Debesparingen in hetjaar 2030zijn voor
twee verschillende implementatiegraden
weergegeven in onderstaande tabel. Omdat
een aantal alternatieven substitutie kennen
van grondwarer door andere waterbronnen,
geeft de rechtse kolom zowel de totale
besparing op watergebruik alsde besparing
van het grondwarergebruik.
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kervoordezeproject/stuurgroep.Afhankelijk
technisch enfinancieelrealistisch scenario
vandetoetepassen maatregelenzijn andere
methetlaagsteafbreukrisico enmeteensignipartijen nodigvoordesuccesvolleimplemen- ficante vermindering vangrondwatergebruik,
ratieervan.Ookwordendewatervoorziening
Mogelijke bronnen voor huishoudwater
endeafvalwaterbehandeling beinvloed door
kunnen wordengevondeninlichtbrakgronddescenariokeuze.Tenslottezullen afhankelijk
water,drainagewater,gezuiverd afvalwater en
vanhetgekozenscenarioverschillende
oppervlaktewater,
afbreukrisico's optreden,dieindestudiezijn
HoewelhetscenarioAbsolurewaterweergegevendoor kritischesuccesfactoren.
besparingleidt totdegrootste totalewaterbesparingenmilieuwinst, bestaan teveel twijfelsoverconcretemogelijkheden. Metnamede
Destudieheeft deprovincieFlevolandalle
nogvereistetechnischeontwikkelingvaneen
ingrediënten gebodenomweloverwogeneen
aantalmaatregelen draagt hieraanbij.
scenario tekiezenvoordetoekomst vanhet
grondwatergebruik. Indeprovincieisdekeuze
Voormeerinformatieoverdescenariostudie
gevallenophetscenarioHuishoudwater.Deze
kuntucontactopnemenmetRaphaëlvanderVelde
keuzeisgemaaktopdecombinatievaneen
vanWitteveen+Bos:(0570)697935.

Gewenste activiteiten per scenario
Scenario I:Basisbesparing
-Waterleidingbedrijven zijnregisseur,beperkterolvoorprovincie;
-Evaluatievandehuidige voorlichtingscampagnes.
Scenario II:Huishoudwater
-Provincieformuleert opkortetermijn doelstellingen enactiepunten inhet Provinciale
OmgevingsPlan;
-Provinciestimuleertdeopzetenuitvoeringvanpilotprojecten.
-Provincieontwikkelt samen metwaterbedrijven en-schappen plannen voor huishoudwaterbronnen,envoorniet-huishoudelijkmedegebruik hiervan(blus-enindustriewater);
-Actoreninhetbredewaterspoordienennauwsamentewerkeneneen gemeenschappelijke
visieteontwikkelen;
-Gemeentenpassendebouwverordeningen aanopinpassingenstimuleringvan huishoudwaterenwaterbesparende toiletten;
-Waterleidingmaatschappijen verstrekken mogelijk (ontwikkelings)subsidies voorwatersparendetechniekenaangebruikersen/ofaanleveranciersvanwatersparende artikelen;
-Waterleidingmaatschappijen lichten actiefvoorover huishoudwater;
-Projectontwikkelaars wordenactiefbetrokken bijdeinpassingvanhuishoudwater enwarersparendeartikelen innieuwbouwdoordeprovinciesendegemeenten;
-Rijksoverheid werktopkortetermijn aanwetswijziging dieimplementatie vanhetbrede
waterspoor mogelijk maakt;
-Rijksoverheid ontwikkelt normen voordekwaliteitvan huishoudwater.
Scenario III:Absolute waterbesparing
-Provinciehoeft inhetProvincialeOmgevingsplan geenextradoelstellingenen actiepunten
optenemen,omdatdehuidigeinfrastructuur nietwezenlijk zalveranderen;
-Ontwikkeling vanwatersparendegebruiksartikelen wordtversnelddoorverstrekkenvan
ontwikkelingssubsidies. Ditlijkt eerdereentaakvanderijksoverheid danvandeprovincie,
gemeenten ofwaterbedrijven;
-Goedevoorlichting richtinggebruikenprojectontwikkelaars overdeimplementatievan
waterbesparendemaatregelenenprogressievetarieveniszeerbelangrijk, omdatdeattitude
eenafbreukrisico vormt;
-Actoreninhetbredewaterspoordienennauwsamentewerkeneneen gemeenschappelijke
visieteontwikkelen;
-Overlegmetdebrandweer overdewijzewaaropdeblusvoorzieningen wordengerealiseerd,
waarbij afkoppeling vanhetdrinkwaternet wordt nagestreefd;
-Gemeentenpassendebouwverordeningen aanominpassingvanwaterlozetoilettenmogelijk temakenofrestimuleren;
-Waterleidingmaatschappijen verstrekken mogelijk (ontwikkelings)subsidies voorwatersparendetechnieken aangebruikersen/ofleveranciersvanwatersparende artikelen.
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