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Op 24 januari 1984werd de Regeringsbeslissing (deel d) van het Tweede
Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening (SDIV)door de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer aan de Tweede Kamer
aangeboden. Tijdens de daaropvolgende
Uitgebreide Commissie Vergadering van de
Bijzondere Commissie voor het SDIV op
7 juni jl. werden de inhoud en de consequenties van dit structuurschema met de Minister
besproken. Dit resulteerde onder andere in
een tiental moties.Tweemaal vergaderde de
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Kamer over deze moties in de maanden
september en oktober waarbij acht moties
weer werden ingetrokken. Daarmee is thans
de uitgebreide procedure die deze planologische kernbeslissing diende te doorlopen,
voltooid.
Op een aantal bijzondere kenmerken van dit
nieuwe structuurschema wordt in het
hiernavolgende nader ingegaan.
Inleiding
Velen zullen het structuurschema op zijn
lange procedurele weg als planologische
kernbeslissing zijn tegengekomen: het
Beleidsvoornemen (deel a) werd in april
1981 samen met de Beleidsnota Drink- en
Industriewatervoorziening aan de Tweede
Kamer gezonden en onder andere bij alle
openbare leeszalen en gemeentehuizen ter
visie gelegd. Tevens werd het voor
commentaar aan een drietal adviesraden
gestuurd. Alle hoofdlijnen uit de inspraak
werden verzameld in een deel ben de
adviezen in een deel c.Tezamen met de
resultaten van bestuurlijk overleg met lagere
overheden resulteerde dit tenslotte in de
Regeringsbeslissing (deel d).die op een
aantal essentiële onderdelen van deel a
afwijkt.
Zo werden de prognoses drastisch herzien en

werd ook een aangepaste planningsmethodiek ontwikkeld. Hierdoor werd het
mogelijk het totaal aan reserveringen voor
nieuwe infrastructurele werken aanzienlijk te
beperken. Vooral enkele grootschalige
projecten voor de opslag van oppervlaktewater konden daardoor achterwege blijven.
Tevens werd de mogelijke uitbreiding van
kunstmatige oppervlakte-infiltratie in de
duinen meer beperkt.
Consequenties van een en ander zijn in de
projectenlijst van het pkb-gedeelte van het
SDIV terug te vinden. Hier wordt volstaan
met een korte behandeling van een aantal
bijzondere kenmerken van dit structuurschema, te weten de trend tot schaalverkleining, dewaterwinning indeduinen, de
problematiek rond de grondwaterwinning en
de doorwerking van het structuurschema in
andere planstelsels en op lagere bestuursniveaus.
Schaalverkleining alsnieuwe trend
Herziening van de prognoses en een
gewijzigde planningsmethodiek hebben
ertoe geleid dat het totale pakket aan
infrastructurele werken van ongeveer
4 miljard m 3 (deel a) isteruggebracht tot
3 miljard m 3 per jaar. Hierdoor ismet name
de noodzaak voor de reservering van een
aantal grote spaarbekkens, zoals het spaarbekken IJsselmeer, Zuidelijk-Flevoland. St.
Philipsland en Markiezaat. weggevallen.
Met het teruglopen vandeverwachtegroeiin

het toekomstig waterverbruik isook een
duidelijk nieuwe trend ingezet ten aanzien
van de te selecteren infrastructurele werken
in de lange termijnplanning.
In het licht van de optimistische verwachtingen van het begin van de jaren
zeventig over de toekomstige economische
ontwikkelingen in Nederland was het
grootschalig denken over te reserveren
watervoorzieningsprojecten zeer
verklaarbaar. Men had immers temaken met
korte vollooptijden voor de projecten
waardoor ze in vele gevallen in onder meer
economisch opzicht de voorkeur hadden
boven de kleinschalige infrastructuur. Onder
invloed van de achterblijvende economische
groei in het laatste decennium en de
toegenomen onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen isdevoorkeur voor
grootschaligheid echter sterk verminderd.
De trend isnu veel meer gericht op kleinschalige of goed faseerbare projecten, zodat
beter kan worden aangesloten bij de
werkelijke groei van het waterverbruik,
zonder dat daarbij onnodige investeringsrisico^ worden gelopen.
Grondwaterwinning staat hierbij als vanouds
voorop. Gezien echter de beperkte
beschikbaarheid van het grondwater zal ook
gezocht moeten worden naar kleinschalige en
goed faseerbare alternatieven. Hierbij valt te
denken aan oevergrondwaterwinning en
kunstmatige infiltratie.
Van de grootschalige projecten vinden we er

Vergelijking prognoses enresen'eringen deelaendeeld SDIV.
In deel a werd uitgegaan van eenhoge enlageraming vanhettoekomstig waterverbruik. De voorkeursinfrastructuur werd
gebaseerd op dehoge raming, terwijldaarnaastnogalternatieveprojecten werdengegeven. In deeldwordtgebruik gemaakt
van een basis- en een maximum-waterbehoeftescenario. De voorkeursinfrastructuur isdaarbijgebaseerd op hetbasiswaterbehoeftescenario. Op basis van hetmaximum-waterbehoeftescenario worden aanvullende projecten gegeven,terwijl
daarnaast nog alternatieven zijn opgenomen terveiligstellingvanonzekerheden tenaanzien vansommige geplande
projecten. Door de herziening vandeprognoses endegewijzigde planningsmethodiek isindeeldhet totalepakket aan
reserveringen sterk teruggebracht.
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nog steeds enkele terug aan het einde van de
planningshorizon. Ze zijn met name
opgenomen alsalternatieven inverband met
onzekerheden in de planning of als aanvullend project alswordt uitgegaan van de
hoge economische groeiverwachtingen in het
maximum-waterbehoeftescenario.
Ten aanzien van de in het structuurschema
opgevoerde projecten kan worden
opgemerkt dat in het algemeen een gedegen
afweging op structuurschemaniveau niet of
nauwelijks mogelijk is.Er isdan ook
behoefte aan nader onderzoek op dit punt.
Hierbij is,behalve voor het Rijk, zeker ook
een belangrijke taak voordebedrijfstak ende
lagere overheden weggelegd. Deze laatsten
zullen er ook zorg voor moeten dragen dat
deze nieuwe trend in het beleid zijn doorwerking vindt in de door hen op te stellen
plannen.
Waterwinning inde duinen
De afgelopen jaren issteeds duideljker
geworden dat infiltratie en terugwinning van
water in de duinen, ondanks een zorgvuldig
beheer, toch nadelige gevolgen voor de
natuur kan hebben. Als gevolgdaarvan stelt
de regering onder andere in de Nota
Landelijke Gebieden dat een verdere
intensivering van het gebruik van de duinen
ten behoeve van de waterwinning alleen
toelaatbaar isalsde belangen van natuur en
landschap dan wel de mogelijkheden tot
regeneratie niet geschaad worden. Slechts
indien er redelijkerwijs geen andere
mogelijkheden voorhanden zijn om aan een
behoefte aan water van hoge kwaliteit te
voldoen kan van deze regel worden
afgeweken. In het Milieu-effectrapport
Waterwinning Zuid-Kennemerland en in het
Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening
Zuid-Holland zijn de projecten in
respectievelijk hetduingebied vanNoord-en
Zuid-Holland getoetst aan deze stelling.
Het beleid iser met name op grond van de
resultaten van dit onderzoek op gericht een
verdere uitbreiding van waterwinning in de
duinen door oppervlakte-infiltratie te
beperken. Werd in deel avan het SDIV nog
uitgegaan van een totale capaciteit aan
oppervlakte-infiltratiewerken in de duinen
van Noord- en Zuid-Holland tezamen vanca.
250 min m 3 per jaar, indeel dis
deze hoeveelheid teruggebracht tot
ca. 180 min m 3 per jaar (exclusief 24 min m 3
in het Noord-Hollandse Watervlak).
Als compensatie hiervoor wordt met name
gedacht aan diepinfiltratie. Naar verwachting
zullen de negatieve gevolgen hiervan voor
natuur en milieu aanzienlijk kleiner zijn dan
bij oppervlakte-infiltratie. De praktische
toepasbaarheid van deze techniek moet
echter nog worden aangetoond. Momenteel
iseen bedrijfstak-onderzoek, waaraan steun
door de Rijksoverheid zal worden gegeven.

Oppervlakte-infiltratie inde duinen.

invoorbereiding. Hierin zalnaar verwachting
geparticipeerd worden door de betrokken
waterleidingbedrijven, het KIWA en het
RIVM. De VEWIN zaleen coördinerende
rol vervullen. Thans worden de individuele
bedrijfsplannen met betrekking tot proeven
op het gebied van diepinfiltratie
geïnventariseerd, waaruit vervolgens een
concept-opzet voor het totale onderzoek zal
worden afgeleid. Een dergelijk onderzoek
zal tenminste enkelejaren in beslag nemen.
Naast het toepassen van diepinfiltratie als
aanvulling op oppervlakte-infiltratiewerken
wordt tevens gedacht aan gehele of gedeeltelijke vervanging van bestaande oppervlakteinfiltratie door diepinfiltratie.
Dit allespast inhet streven naareen optimaal
beheer van natuurgebieden. Ook tijdens de
Kamerbehandeling van het SDIV werd de
noodzaak van dit streven nogmaals duidelijk
onderstreept, getuige de inmiddels
aangenomen motie van de heer De Waart
(PvdA), waarin wordt gesteld dat als
waardevol aangemerkte natuurgebieden en
landschappen, in beheer bij waterleidingbedrijven, alszodanig beheerd en
gehandhaafd dienen te worden.
Het gebruik vangrondwater alsbron,
een groeiend dilemma
Grondwater vormt reeds lange tijd een
belangrijke bron voor de drink- en industriewatervoorziening. Ongeveer tweederde deel
van debenodigde hoeveelheid waterkomt uit
de grond. De winning van grondwater komt
echter steeds meer onder druk te staan.
Enerzijds staan de kwantitatieve winningsmogelijkheden van het grondwater ter
discussie. Dit komt onder meer door de
nadelige gevolgen van grondwaterwinning
voor landbouw, bosbouw, natuur en

landschap, terwijl ook de sterk toegenomen
toepassing van beregening indelandbouw tot
beperking van de winningsmogelijkheden
voor de drink- en industriewatervoorziening
kan leiden.
Anderzijds wordt de kwaliteit in toenemende
mate bedreigd door onder andere in het
verleden gepleegde legale en illegale
vuilstorten, overbemesting van landbouwgronden en zure regen.
Zowel de problemen op kwantitatief als op
kwalitatief gebied leiden ertoe dat slechts
globaal kan worden ingeschat hoeveel
grondwater beschikbaar isvoor de drink- en
industriewatervoorziening. Nauwkeuriger
ramingen kunnen slechts op lokaal niveau na
zorgvuldig onderzoek worden samengesteld.
De door de provincies op te stellen
grondwaterplannen bieden hiervoor het
geschikte kader.
In het SDIV iservoor gekozen om uittegaan
van de raming zoals deze eerder aan het eind
van de jaren zeventig door het RID is
opgesteld. Om nu te voorkomen dat men in
de toekomst hierdoor voor verrassingen zou
komen te staan is,al naar gelang de mate van
onzekerheid over de uiteindelijke beschikbaarheid van grondwater, perregioeen extra
hoeveelheid aan oppervlaktewaterwerken
(als reserve) in de planning opgenomen.
Dit laat echter onverlet dat ineerste instantie
de voorkeur uit blijft gaan naar het
grondwater.
Om ook in de toekomst noggebruik te
kunnen blijven maken vanhetgrondwater als
bron zullen passende maatregelen worden
getroffen om de kwantiteit en de kwaliteit
veilig te stellen.
In de concept-Nota Waterhuishouding wordt
gesteld dat het grondwater primair,
voorzover een hoge kwaliteit vereist is,is
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Anderzijds dient hetSDIV echterrekeningte
houden met en claims te deponeren bij
tenminste een drietal facetgerichte gebieden
van overheidszorg, te weten de ruimtelijke
ordening, de waterhuishouding en het
milieubeheer. Elk van deze drie gebieden
kent zijn eigen planstelsel, waarin meerdere
bestuursniveaus participeren. In horizontale
richting dient het SDIV dan ook veilig te
stellen dat op rijksoverheidsniveau de claims
ten behoeve vandedrink-en industriewatervoorziening inhet kader van genoemde
facetplannen in de latere uitwerking naar
concrete planniveaus tot een zo optimaal
mogelijke benutting van waterbronnen en
andere faciliteiten ten behoeve van de sector
kunnen leiden.
Om een dergelijke veiligstellingnogverder te
bevorderen bevat het SDIV tevenseen groot
aantal concrete verzoeken, gericht aan de
provinciale beheerders van de ruimte en
waterbronnen. Deze verzoeken betreffen
veelal acties die in het kader van provinciale
streekplannen of waterhuishoudingsplannen
zouden moeten worden ondernomen om in
de toekomst voldoende mogelijkheden van
afstemming te waarborgen tussen deze
plannen en het middellange termijnplan en
projectplannen van de bedrijfstak openbare
watervoorziening. Ook de rechtstreekse
beschikbaarheid van bronnen voor de
industrie in de toekomst wordt op deze wijze
beter gewaarborgd.
Bij de doorwerking van het structuurschema
Sinds 1976 trad eensterke groei vanhetgebruik van beregeningsinst»

bestemd voor de drink- en industriewatervoorziening. Dit houdt indat daar waar
conflicten optreden met andere onttrekkers,
zoals bij onttrekking voor beregeningsdoeleinden in de landbouw, drinkwater
prioriteit heeft.
Het is uiteindelijk de provincie die in haar
grondwaterplan een afweging zal moeten
maken van alle bij het grondwater betrokken
belangen en dieopgrond daarvan zal moeten
aangeven hoeveel er winbaar isvoor de
drink- en industriewatervoorziening.
Om een goed beheer van het grondwater
mogelijk te maken isregistratie van de
onttrekkingen, met name in die gebieden
waar grondwater schaars isof dreigt te
worden, onontbeerlijk. Voor de drinkwateronttrekkingen gebeurt dit reeds lang in het
kader van de vergunningplicht. Voor de
onttrekkingen voor beregeningsdoeleinden
ligt dit thans anders. Beneden een per
provincie vastgestelde onttrekkingscapaciteit
isregistratie niet verplicht.
Tegen de bedreigingen van de grondwaterkwaliteit zijn stringente beschermingsmaatregelen vereist. De toekomstige Wet
Bodembescherming gaat hiertoe de
mogelijkheden bieden. Krachtens het

huidige wetsontwerp zullen op provinciaal
niveau grondwaterbeschermingsgebieden
aangeduid moeten worden. De belangrijkste
instrumenten hiervoor zijn het grondwaterbeschermingsplan en de provinciale
grondwaterbeschermingsverordening.
Doorwerking vanhet SDIVop lagere
planniveaus
De stap van de lange termijn planning, zoals
in het SDIV aan de orde gesteld, naar het
concrete proces van watervoorziening is
groot.
Zo groot zelfs dat velen, ook in de
watervoorzieningswereld, de werkelijke
betekenis van de lange termijn planning voor
het einddoel, nl. permanente beschikbaarheid
van goed water uit de kraan, niet goed
kunnen overzien. Dit komt vooral omdat het
SDIV in zijn doorwerking gecompliceerde
wegen volgt.
Enerzijds iser de wegin de sectorlijn.
Die isrelatief eenvoudig, aangezien het
SDIV rechtstreeks het kader aangeeft,
waarbinnen de sectorplanning op middellange (Tienjarenplan van de VEWIN) en
korte termijn (projectplannen van bedrijven)
dient plaats te vinden.

Sectorplanning in relatietotfacetplanning op
verschillende bestuurlijke niveaus.
De sectorplanning (neergelegd instructuurschema, tienjarenplan enprojectplannen) isop verschillendebestuurlijke
niveaus nauw verbonden met driegebieden van overheidszorg: de ruimtelijke ordening, de waterhuishouding enhet
milieu. In hetstructuurschema vindt eeneerste afstemming
plaats met deze aspecten op rijksniveau. Daarna vindt het
structuurschema z'n doorwerking in de verschillende
aspeciplannen op provinciaal niveau en inhet
tienjarenplan.
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een dergelijke methode en deze is thans
operationeel voor het actieplan voor
vermindering van de loodopname. In het
kader van een gezamenlijk onderzoekproject
gefinancierd door deoverheid ende VEWIN
is bij de waterleidingbedrijven die loden
leidingen inhet distributiegebied hebben een
standaardmeetopstelling geplaatst van een
drietal loden buizen, voor meting van de
loodafgifte afhankelijk van de stilstandstijd.
Dit onderzoek wordt begeleid in regionale
werkgroepen van de waterleidingbedrijven.
Naar schatting zal het onderzoek binnenkort
kunnen worden afgerond. Het ligt in de
bedoeling om de aldusverkregen meetresultaten te correleren met de meetresultaten uit het onderzoek met de
proportionele bemonstering. Hierdoor
kunnen dan de meetresultaten van de
standaardmethode worden vertaald naar de
dagelijkse opname in een bepaald distributiegebied. Na evaluatie kunnen dan
nadere grenswaarden worden vastgesteld aan
de hand waarvan de waterleidingbedrijven
kunnen nagaan of verdere conditionering
wenselijk is.Uit het tot nu toe uitgevoerde
onderzoek istevens door het KIWA een
experimentele relatie tussen de waterkwaliteit en het loodoplossend vermogen
vastgesteld, welke alsvolgt kan worden
weergegeven:
Pb (fig/I) = -211 pH + 33 TAC
(mmol/1) +1934
Duidelijk hierbij isde belangrijke rol van de
zuurgraad. Ook voor de koperafgifte zal
verhoging van de pH in het van belang zijnde
pH-gebied een gunstig effect hebben, zodat
verdere conditionering in de zin van een
verhoging van de pH een nuttig effect zal
hebben op de metaalafgifte in het algemeen.
Tevens zal dit resulteren in lagere hardheid
van het water.
Het ligt in de bedoeling om na afronding van
het loodonderzoek een identieke weg te
volgen voor meting van de koperafgifte.
Een dergelijke wijze van meten kan tot
gevolg hebben, dat metingen in het perifere
leidingnet met betrekking tot koper minder
noodzakelijk zijn. Tevens geldt, dat de
metingen met de standaardmeetopstelling
ook beter zijn te interpreteren dan de
metingen in het leidingnet.
Toekomstige activiteiten
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, dat
door de overheid om verschillende redenen
veel waarde wordt gehecht aan een optimale
conditionering van het drinkwater. In de
komende jaren zal—naast uitwerking van de
hierboven beschreven actieplannen aandacht worden besteed aan verdere
uitvoering van conditionering en noodzakelijke advisering, waarvoor aan het

centrale onderzoeksinstituut voor de
waterleidingbedrijven - het KIWA -subsidie
isverleend. Daarbij zal tevens aandacht
worden besteed aan verschillende mogelijkheden voor conditionering, afhankelijk van
de samenstelling van het water, zodat voor
elke situatie die zich voordoet een oplossing
kan worden geadviseerd. Het spreekt vanzelf,
dat- indien verschillende mogelijkheden van
conditionering moeten worden afgewogen om reden van drinkwaterkwaliteit een
voorkeur blijft bestaan voor de methode van
conditionering die zo min mogelijk andere
componenten introduceert. Een dergelijke
afweging kanzichvoordoen bijdekeuze voor
ontharding op basisvan natriumhydroxide of
calciumhydroxide.
•
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in Tienjarenplan en provinciale plannen is
intensief overleg tussen met name de
bedrijfstak en de provincies onontbeerlijk.
Immers deze plannen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. De keuze van projecten,
het reserveren van de benodigde ruimte, het
reserveren van bronnen, het vaststellen van
grondwaterwinlocaties, het vaststellen van
beschermingszones, aldeze punten vragen
om onderlinge afstemming en overleg, zodat
ook in een zo vroeg mogelijk stadium
knelpunten kunnen worden gesignaleerd.
Samenvatting
In het Tweede Structuurschema Drink- en
Industriewatervoorziening wordt een minder
sterke groei van het toekomstig waterverbruik verwacht dan voorheen. In verband
hiermee isin de lijst van voorkeursprojecten
meer prioriteit gegeven aan goed faseerbare
en kleinschalige nieuwe infrastructuur.
Op structuurschema-niveau isin het
algemeen voor dergelijke projecten een
goede afweging van belangen niet of
nauwelijks mogelijk. Dit houdt indat het
structuurschema nogwel een duidelijk kader
aangeeft waarbinnen toekomstige infrastructurele werken gerealiseerd kunnen
worden, maar dat een meer gedetailleerde
afweging tussen verschillende projectalternatieven op een lager planniveau zal
moeten plaatsvinden. Het Tienjarenplan
heeft hierbij een belangrijke afstemmingsfunctie. De betrokkenheid van de provincies
bij de totstandkoming van dit plan dient een
goede afstemming met de provinciale
plannen te waarborgen.
De problemen rond de winning van
grondwater vragen hierbij speciale aandacht.
Daarnaast vragen andere produktietechnieken,zoalsoevergrondwaterwinning en
diepinfiltratie, om een nadere uitwerking.

Stroomlichamelijkeklachtenbij
bewonersTilburgsewijk
In de Tilburgse nieuwbouwwijk Reeshof,
waar ongeveer elfhonderd woningen zijn
gesitueerd, heeft één op de zeven
volwassenen en één op de vier kinderen
gezondheidsklachten na een verblijf in de
open lucht. Het meest wordt geklaagd over
hoofdpijn en huiduitslag. In één op de drie
tuinen groeien de planten slecht.Meerdan de
helft van de bewoners klaagt over stank in de
tuin ofwoning. Datzijn enkeleconclusiesvan
een enquête door de wijkraad onder
ongeveer vierhonderd bewoners,waarvan de
resultaten in de wijk huis aan huis zijn
verspreid.
In maart 1981 brachten grondwerkzaamheden van de Tilburgse Waterleidingmaatschappij aan het licht dat op bepaalde
plaatsen de bouwgrond in Reeshof ernstig
was verontreinigd. Men herinnerde zich dat
het gebied jarenlang wasgebruikt als
vloeiveld waar men afvalstoffen van de
Tilburgse textielindustrie liet bezinken.
Die stoffen, waaronder de giftige verfstof
anniline, werden daarheen getransporteerd
via de inmiddels gedempte 'blauwsloten'.
Vijf maanden later, in afwachting van een
onderzoek door de gemeente en om geen
vertraging op te lopen bijde aanleg van het
drinkwaternet, besloot de waterleidingmaatschappij, destijds een particulier bedrijf,
om opeigen initiatief grondverbetering toe te
passen. Om kunststofleidingen aan te
kunnen leggen werd 547 kubieke meter
verontreingde grond afgegraven. Die grond
is later gebruikt om er taluds in de wijk mee
op tehogen. Een onderzoek dat de gemeente
even later liet uitvoeren bracht echter geen
verontrustende zaken aan het licht.
In de enquête van de wijkraad wordt over
mogelijke oorzaken niet gesproken.
Op 30 oktober werd ineen bewonersbijeenkomst bekeken welkestappen de buurt
nu verder gaat ondernemen.
De verantwoordelijke wethouder
J. van Hassel toonde zich zeer verwonderd
over het huis-aan-huis verspreiden van de
resultaten van de enquête. 'Een schrik- en
paniekactie', aldus Van Hassel. Volgens de
wethouder hebben hem in het verleden ook
wel klachten bereikt over slechte
plantengroei, maar diezouden tewijten zijn
aan 'de structuur van de grond en de
afwatering'. Hij verwijst naar het onderzoek
dat in 1981 isingesteld voor de bouw van de
woningen. 'Dat heeft toen niets bijzonders
opgeleverd', aldus Van Hassel. (ANP)
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