Drinkwaterenintegraalwaterbeheer

Voordracht gehouden tijdens het NVA-symposium 'Naar een integraler waterbeheer?'op 7maart 1986 te Amersfoort.

1. Inleiding
Nederland iseen waterrijk land, rijk bedeeld
met neerslag en gevoed door twee grote
rivieren.
Gemiddeld hebben wijde beschikking over
maar liefst 90 miljard m 3 zoet water per jaar
ofwel circa 6.000 m 3perinwoner, ofwel ruim
2 m 3 per m 2 landoppervlakte.
Welk land isin zulke gezegende
omstandigheden?
Van die 90 miljard m 3 isthans slechts
1,1 miljard m 3nodigvoordeopenbare drinken industriewatervoorziening endat isslechts
1,2% van de gemiddelde aanvoer van water
naar ons land.
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Bovendien gaat het in onze sector om watergebruik. Het merendeel komt als gezuiverd
afvalwater weer terug op de Nederlandse
wateren.
De oppervlakkige beschouwer zal zeggen:
waar maakt menzichinNederland druk over?
Toch doen wijdat, ook vanuit de sector van
de openbare watervoorziening. En waarom
wij dat doen, dat hoop ik met deze
voordracht nog eens te onderstrepen.
Water doorloopt cirkels, kleinere en grotere.
Het isdaarbij dedrager vanstoffen en andere
fysische grootheden die tijdens de cirkelgang
worden opgebouwd en afgebroken in een
continu proces. De stoffen en fysische grootheden komen van buiten, het milieu in de
breedst mogelijke betekenis. Zij worden in
dezelfde of gewijzigde vorm weer aan dat
milieu afgegeven.
Alleen aldie cirkelgang van het water pleit
voor een integraal waterbeheer.
In die cirkelgang heeft de drinkwatervoorziening zijn plaats, stelt zijn eisen en
ondervindt concurrentie van andere
belangen die ook in die cirkelgang hun plaats
moeten vinden. Wij denken daarbij aan de
landbouw, de scheepvaart, het natuurbehoud, de recreatie, de visserij, de
verziltingsbestrijding en dergelijke.
Ik versta onder integraal waterbeheer, opzijn
simpelst gezegd, een beheer waarbij tezamen
de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten
van grond- enoppervlaktewater, op dooreen
ieder geaccepteerde grondslagen, worden
gewogen en leiden tot concrete beheersmaatregelen.
En dat dan - een stap verder - geïntegreerd
in een gedefinieerd milieubeheer.
Hoe dat zou kunnen isdoor de voorgaande
sprekers naar voren gebracht, ook hoe de rol

van de verschillende bestuurslagen daarbij
zou kunnen of moeten zijn.
Essentieel voor een goed beheer isdat de
verschillende sectoren duidelijk en inzichtelijk
hun eisen en wensen naar voren brengen.
De sector van de openbare watervoorziening
doet dat op een wijze die iku indeze voordracht wil uiteenzetten en waar wijzelf van
vinden dat wijdaarmede bijdragen aan het
instrumentarium dat nodig isom anderen een
integraal waterbeheer tekunnen latenvoeren.
Vanuit die optiek wilik uietsvertellen over
de organisatie van onze bedrijfstak, de
problemen die wij met de grondstoffen voor
onze openbare watervoorziening tegenkomen en het door ons, samen met het
Ministerie van VROM, ontwikkelde
instrumentarium van de middellange
termijnplanning.
Tenslotte zal ik nogeen paar opmerkingen
maken overdevooral inhetverleden nogwel
eens voorgestelde mogelijkheid tot verdere
integratie van de drinkwatervoorziening met
de afvalwaterbehandeling.
2. Organisatie
Circa 90 waterleidingbedrijven verzorgen op
dit ogenblik deopenbare drink-en industriewatervoorziening in Nederland. Afgezien
van een enkel particulier bedrijf zijn die
bedrijven eigendom van de lagere overheden.
Als uitvoeringsvorm kennen wij de
gemeentelijke tak van dienst of samenwerkingsverbanden in de vorm van een
naamloze vennootschap, een gemeenschappelijke regeling of een stichting. Ook is
er één provincie die een waterleidingbedrijf
exploiteert.
De waterleidingbedrijven vallen onder het
regiem van de Waterleidingwet waarin staat
vermeld dat:
'De eigenaar van een waterleidingbedrijf is
gehouden zorg te dragen, dat de levering van
deugdelijk drinkwater aan de verbruikers in
zijn distributiegebied gewaarborgd isin
zodanige hoeveelheid en onder zodanige
druk als het belang der volksgezondheid
vereist'.
Het belang der volksgezondheid staat in die
taakstelling centraal en hier liggentaken voor
de overheden én de waterleidingbedrijven.
Voor de overheden om randvoorwaarden te
scheppen waarbinnen de waterleidingbedrijven hun taken naar behoren kunnen
uitvoeren. Voor de waterleidingbedrijven
om zich voor die taken uit te rusten.
De kwaliteit van degrondstof isinhoge mate
tevens bepalend voor de kwaliteit en zeker
ook voor de prijs van het geproduceerde
drinkwater.
De overheid kan daardoor niet volstaan met
het stellen van eisen aan het drinkwater, zij
moet ook als beheerder van het openbare
water zorgen dat dit in goede kwaliteit en in
voldoende hoeveelheden ter beschikking

staat. De overheid isnaast behartiger van de
volksgezondheid tegelijkertijd grondstofleverancier aan de waterleidingbedrijven.
Dit laatste schept verplichtingen waarvan het
goed isdat de waterleidingbedrijven de
overheid daaraan bijvoortduring herinneren.
Dat kan ook de internationale overheid zijn,
wanneer het over grensoverschrijdende
rivieren gaat, zoals de Rijn en de Maas.
De gezamenlijke waterleidingbedrijven
hebben vroegtijdig onderkend dat het vele
voordelen biedt om een aantal taken
gezamenlijk uit te voeren.
Zij richtten daartoe de VEWIN en het
KIWA op.
De VEWIN alsbeleidsorgaan, het KIWA als
technisch instituut. In het kader van het
onderwerp van deze dag isvooral de planningstaak van de VEWIN, die uitmondt in
een periodiek op te stellen tienjarenplan van
grote betekenis. Ik kom daar later op terug.
Laten we eerst nogeens nagaan hoe het
gesteld ismet de bronnen voor de openbare
watervoorziening.
3. Grondwater

De winning van grondwater heeft vanouds de
voorkeur van de waterleidingbedrijven.
Niet voor niets istweederde van de huidige
produktie van drinkwater uit die bron
afkomstig.
Eén van de belangrijkste redenen voor die
voorkeur isde doorgaans goede en constante
kwaliteit, waarbij uit een oogpunt van
volksgezondheid de hygiënische betrouwbaarheid van uitermate groot belangis.
Het behoud van die kwaliteit isdaarom van
uitzonderlijk belang.Dit geldt temeer omdat
een eenmaal in het grondwater geraakte
verontreiniging daar niet of nauwelijks meer
uit te verwijderen is.
Het vervult de waterleidingbedrijven met
grote zorg, dat uit gebeurtenissen in de
laatste jaren steeds duidelijker wordt, dat het
grondwater bij voortduring aan de dreiging
van verontreinigingen blootstaat.
Dit betreft zowel lokale verontreinigingen
(vuilstorten, vervuilende industrieterreinen,
lekkende olietanks en dergelijke) als
verontreinigingen met een meer uitgestrekt
of diffuus karakter (zure regen, nitraat ten
gevolge van overmatige bemesting).
Bescherming tegen deze bedreigingen vande
grondwaterkwaliteit wordt reeds lang door
de waterleidingbedrijven geëist.
Kort samengevat
Waarborgen voor een ongestoorde grondwaterwinning zullen moeten worden
verkregen door: continue bewaking van de
kwaliteit van het grondwater; maatregelen
ter voorkoming van lokale verontreinigingen;
maatregelen ter voorkoming van diffuse
verontreinigingen.
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4. Oppervlaktewater
Op een enkele uitzondering na wordt het
oppervlaktewater in Nederland gewonnen
uit voor vele doeleinden intensief gebruikte
bronnen (Rijn, Maas, IJsselmeer).
Dit betekent, dat rekening moet worden
gehouden met de mogelijke aanwezigheid
van verontreinigingen, alsmede met de kans
op een tijdelijke verontreiniging door
calamiteiten of moedwillige lozingen.
Calamiteiten, ik denk daarbij aan het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bijscheepsbotsingen en dergelijke, zullen altijd mogelijk
zijn en het waterwinsysteem zal daarmee
rekening moeten houden. Niet voor niets
vindt oppervlaktewaterwinning in Nederland
uitsluitend plaats met inschakelingvan grote
watervoorraden die incalamiteuze omstandigheden kunnen worden ingezet.
Anders ligt het met de verontreiniging van
onze instromende rivieren.
Laat ikmijbeperken totenige beschouwingen
overde Rijn. In 1984werdeen recordwaarde
van de gemiddelde chloridevracht te Lobith
bereikt van 395 kg/sec.
Het vorige record werd in 1979gehaald met
375 kg/sec. Eind 1985 wasde zoutbelasting
zo hoog dat de Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland moest besluiten de
inname van het water uit het Lekkanaal te
Nieuwegein te staken.
Ook de problematiek van de microverontreinigingen in het Rijnwater isnog
lang niet opgelost. De aanwezigheid van
natuurvreemde stoffen in het Rijnwater is
een punt van aanhoudende zorg.
Sommige van deze stoffen hebben carcinogene en/of mutagene eigenschappen.
Met uiterst gecompliceerde zuiveringsprocessen moeten de waterleidingbedrijven
aan die verontreinigingen het hoofd bieden.
En dat met de wetenschap dat de zuiveringsinstallaties geen enkele stof voor de volle
100% kunnen verwijderen en de aanwezigheid van carcinogene en mutagene stoffen in
drinkwater principieel ongewenst is.
Vanwege het hoge gevarenpotentieel van
vele organische microverontreinigingen
hebben de waterleidingbedrijven bij
herhaling aangedrongen op afdoende
maatregelen van de overheden in het
Rijnstroomgebied, zoalseen snelle
uitwerking van de zogenaamde 'zwarte lijst
door de Europese Gemeenschappen en de
Internationale Rijncommissie en het
opbouwen van een permanent controlesysteem teropsporingvanschadelijke stoffen
in het Rijnwater.
Naar vermogen hebben de oppervlaktewaterverwerkende waterleidingbedrijven
voorkómen dat door een steeds verdergaande verslechtering vande kwaliteitvande
ruwe grondstof in het verleden, een
ongestoorde drinkwatervoorziening in

gevaar isgekomen. Maar het komt er daarbij
veelal wel op neer dat de waterleidingbedrijven met technische middelen hebben
gecompenseerd wat elders had moeten en
moet gebeuren, namelijk terughouding van
de verontreiniging aan de bron waar die
verontreiniging ontstaat.
Kort samengevat
Waarborgen voor een ongestoorde
oppervlaktewaterwinning zullen moeten
worden verkregen door:
—vermindering van de verontreiniging van
het oppervlaktewater door terughouding van
de verontreiniging aan de bron waar die
verontreiniging wordt geproduceerd;
—continue bewaking van de kwaliteit van
het oppervlaktewater en met name controle
op de lozers van verontreinigingen.
Naar mijn mening heb ikmet het voorgaande
in grote lijnen aangegeven wat, in de optiek
van de waterleidingbedrijven, de uitkomsten
zouden moeten zijn van het waterbeheer.
Kort gezegd: waarborgen scheppen voor een
kwantitatief ongestoorde onttrekking van
grond- en oppervlaktewateren bestrijding
van de verontreiniging aan de bron.
Wil men dat de beleids- en beheersinstanties
(de overheden) de verschillende sectoren
waarvoor beleid en beheer gevoerd moet
worden, goed kunnen bedienen, dan zal de
sector zijn zaakjes goed op een rij moeten
hebben. De drinkwatersector heeft zijn zaakjesop eenrijstaan metdeverschijning vande
periodiek op te stellen tienjarenplannen.
5. Tienjarenplannen
Van groot belang zijn in de eerste plaats de
structuurschema's voor drink- en industriewatervoorziening, die de regering vaststelt.
In 1984 kwam het tweede structuurschema
tot stand. Het structuurschema iseen
instrument van ruimtelijke ordening,
gehanteerd door deoverheid omop landelijk
niveau voor lange termijn de winning van
water ten behoeve van drinkwater- en
industriewatervoorziening te garanderen.
Hieruit blijkt dat de overheid maatregelen
wenst te nemen om het de waterleidingbedrijven mogelijk te maken hun wettelijke
taak teverrichten: het leveren van voldoende
water in goede kwaliteit. Het structuurschema strekt er niet alleen toe om
voldoende water alsgrondstof ter beschikking
te stellen, maar treft ook maatregelen dat dit
beschikbaar gestelde water van een aanvaardbare kwaliteit is.Dit blijkt bijvoorbeeld
uit de voor het structuurschema opgestelde
richtlijn, dat grondwater van goede kwaliteit
bij voorkeur voor de bereiding van drinkwater ter beschikking moet staan.
De planningshorizon van het structuurschema bedraagt ongeveer 25 jaar. In het
verlengde van het structuurschema ligt het
door de VEWIN opgestelde tienjarenplan

voor de winning van grond- en oppervlaktewater.
De algemene doelstelling van het tienjarenplan isals volgt:
a. Het bevorderen van een consistente en
tijdige besluitvorming op de diverse beleidsniveaus in relatie met de openbare watervoorziening, speciaal op de gebieden van
ruimtelijke ordening en waterbeheer.
b. Het bieden van een mogelijkheid om
inhoud en strekking van de middellange
termijnplanning van de openbare watervoorziening effectief en harmonieus te
verwerken in de waterhuishoudkundige
plannen van Rijk, provincies en waterschappen, in de streekplannen en in de
gemeentelijke bestemmingsplannen.
c. Het verstrekken van informatie ter ondersteuning van een tijdige vergunningverlening.
Tezamen met het structuurschema vormt het
tienjarenplan een planningssysteem,
waarmee wordt beoogd de openbare watervoorziening in de toekomst veilig te stellen
door middel van planologische en waterhuishoudkundige reserveringen.
Het tienjarenplan iszeer concreet, gericht op
de realisering van waterwinwerken.
Het geeft de capaciteitsplanning voor de
waterleidingtechnische werken voor winning
en produktie in de komende 10tot 15 jaar.
Het gehele planningssysteem isgeregeld in
hoofdstuk IV van de Waterleidingwet dat
binnenkort van kracht wordt. Het laatste
tienjarenplan verscheen in 1984.
6. Naar een integraler waterbeheer?
Tenslotte dan ook nogeen paar opmerkingen
van mijn kant over de vraag: gaan wij
langzamerhand naar een integraler waterbeheer toe?
Als ik de voorgestane actiesen ideeën op mij
laat inwerken zoals uiteengezet inde nota
'Omgaan met water' van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat enziehoe langzamerhand het instrumentarium zich ontwikkelt,
kan ik die vraag alleen maar positief
beantwoorden. Een integrale watersysteembenadering en een daarop afgestemde
harmonisatie van bestuur en beheer lijkt ook
uit het gezichtspunt van de openbare watervoorziening een goede zaak.
Natuurlijk zal er nog de nodige afstemming
moeten plaatsvinden; de wegen lijken
daarvoor open te liggen. Naar mijn mening
levert de bedrijfstak van de openbare
watervoorziening iniedergevaleen adequaat
instrumentarium om ons 'belang' in dat
integraal waterbeheer de plaats te geven die
het verdient.
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