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Bijlage 1: Gebruikte afkortingen en definities
AGV:
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
AMVD:
Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater
ARK:
Amsterdam-Rijnkanaal
AVW:
Pompstation Amstelveenseweg
AWD:
Amsterdamse Waterleidingduinen
B&W:
Burgemeester en wethouders
BTO:
Bedrijfstakonderzoek
BWM
Bedrijfswaardenmatrix
DPWE: Onderzoeksprogramma Dunea, PWN, Waternet en Evides
Dunea: Drinkwaterbedrijf Zuid-Holland West
HLM:
Pompstation Haarlemmermeer
HLW:
Pompstation Haarlemmerweg
IAWR:
Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet
IenM:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
ILT:
Inspectie Leefomgeving en Transport
Kiwa:
TIC-organisatie (testen, inspectie en certificering)
kPa:
Kilopascal
KWR:
KWR Water Research Institute
LDN:
Productielocatie Leiduin
LHD:
Gemiddeld aantal liters drinkwater per hoofd per dag
LVN
Voorzuiveringslocatie Loenderveen
LZF
Langzame zandfilters
MCA
Multicriteria-analyse
MDN:
Pompstation Muiden
OLM:
Ondermaatse Leveringsminuten
OSD:
Pompstation Osdorp
PFAS
Poly- en perfluoralkylstoffen
PMT-stoffen:
Persistente, Mobiele, Toxische stoffen. Deze worden gerekend tot de
Zeer Zorgwekkende Stoffen
PWN:
NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
RIVM:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RIWA:
Vereniging van Rivierwaterbedrijven (RIWA-Rijn)
SF
Snelfiltratie
UF-RO
Ultrafiltratie-reverse osmosis (omgekeerde osmose)
VEWIN: Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Vitens:
Waterbedrijf Vitens
VJN
Voorjaarsnota
WAAG
Water Aanvoer en Aanvulling Grondwater
WCB:
Waterwinstation ir Cornelis Biemond
WHO
World Health Organisation
WKI:
Waterkwaliteitsindex
WPK:
Productielocatie Weesperkarspel
WLP
Waterleidingplas
WRK:
NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland
Definities
Productiecapaciteit:

Capaciteit waarbij kan worden voldaan aan de gestelde
waterkwaliteitseisen
Maatgevende capaciteit: Minimum van de vergunnings-, winnings- en
productiecapaciteit
Ontwerpcapaciteit:
De capaciteit waarvoor de productielocaties ooit gebouwd zijn
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Bijlage 2: Bedreigingen voor de waterkwaliteit
In deze bijlage worden de belangrijkste bedreigingen voor de waterkwaliteit in beeld
gebracht. Het betreft de afnemende microbiologische waterkwaliteit als gevolg van
hogere temperaturen, lood, arseen, bromide/bromaat en microverontreinigingen.
Microbiologische kwaliteit als gevolg van een toenemende temperatuur
In de Drinkwaterwet is een wettelijke temperatuureis voor drinkwater vastgelegd van
maximaal 25 °C aan de tap. Aan het borgen van die temperatuurvereiste is een groot
volksgezondheidsbelang verbonden. Overschrijding van die norm kan namelijk leiden tot
ontwikkeling van gezondheidsbedreigende micro-organismen in het drinkwater.
Door klimaatverandering zullen langdurige warme periodes vaker voorkomen. Hierdoor
zal de oppervlaktewatertemperatuur van de bronnen en winningen tijdens deze periodes
steeds vaker hoge waardes laten zien. Tegelijkertijd zal de omgevingstemperatuur in
stedelijke omgeving vaker extremen laten zien tijdens hittegolven als onvoldoende
klimaat adaptieve maatregelen zijn getroffen. Daar boven op zullen door aanleg van
warmtenetten in het kader van de energietransitie nieuwe warmtebronnen in de
ondergrond worden geïntroduceerd. Het verbeteren van isolatie van huizen zal in de
binnen-installatie de drinkwatertemperatuur aan de kraan beïnvloeden
Wanneer de temperatuur van 28 °C meer dan zeven dagen achtereen wordt
overschreden, neemt de kans toe op het optreden van Legionella. Tijdens warme
zomers wordt de temperatuur van 25 °C nu al op diverse plaatsen benaderd en
(incidenteel) zelfs overschreden (Bron: Toekomstige temperatuur distributienet, KWR).
Door deze ontwikkelingen wordt het in de toekomst steeds vaker een uitdaging om de
maximale temperatuureis van drinkwater te kunnen garanderen.
Onderzoek wordt gedaan naar het koelen van drinkwater door thermische energie uit
drinkwater te onttrekken en nuttig in te zetten voor bijvoorbeeld bedrijfsprocessen
(Sanquin) of voor de warming van huizen (De Sniep in Diemen).
Lood, arseen en bromide/bromaat
Een aantal zware metalen vormt een risico voor de volksgezondheid. Het gaat hierbij om
bromide, lood en arseen.
• Bromide wordt in het zuiveringsproces door ozonisatie als desinfectie omgezet in
bromaat. Bromaat is een verdacht carcinogene stof met een lange-termijnimpact op
de volksgezondheid (WHO, 2005). Bij aanhoudende droogte en lage afvoeren te
Nieuwegein is er sprake van een toename van concentraties van bromide en andere
stoffen. Door desinfectie met ozon zal dan meer bromaat worden gevormd en komt de
drinkwaterproductie onder te druk te staan (KWR, 2017, Gevolgen van
zoetwatertekorten voor industrie en drinkwaterproductie).
• Lood komt normaliter niet voor in het drinkwater, maar kan vanuit loden leidingen op
particulier terrein toch terechtkomen in het drinkwater. Woningen van vóór 1960
kunnen oude loden binnenleidingen hebben. Het is aan de woningeigenaren zelf om
dit te vervangen, maar Waternet helpt wel in het herkennen van de situatie
(zie: Drinkwater en loden leidingen in uw huis).
• Arseen is een natuurlijk element en komt in Nederland op een aantal plekken van
nature voor in de bodem en in het grondwater. Arseen vormt een gezondheidsrisico
als het in hoge concentraties wordt ingenomen. Er zijn verschillende manieren om
arseen uit het water te filteren. Een kostenbatenanalyse speelt hierin een belangrijke
rol, want de huidige beschikbare technieken zijn kostbaar of vereisen het gebruik van
chemicaliën.
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Microverontreinigingen
Organische microverontreinigingen zoals bestrijdingsmiddelen, resten van geneesmiddelen, verzorgingsproducten en industriële lozingen blijven belangrijke aandachtspunten voor de drinkwaterkwaliteit. Uit de robuustheidsonderzoeken van de
afgelopen jaren blijkt dat dit soort verbindingen, door de meervoudige barrière van de
drinkwaterzuiveringen van Waternet, zeer goed wordt tegengehouden. Een nieuw
zorgenpunt vormen de persistente en mobiele verbindingen (zogenaamde PMverbindingen). Deze stoffen zijn met de bestaande technieken zeer moeilijk te
verwijderen en ze zijn moeilijk afbreekbaar. Een punt van aandacht is de nieuwe
Europese Drinkwaterrichtlijn, die voor PFAS-verbindingen (perfluorverbindingen), een
specifieke groep van PM-verbindingen, een strenge norm gaat hanteren: voor een
twintigtal stoffen een maximale concentratie van 100 ng/l. De EFSA, de European Food
Safety Authority, stelt voor vier specifieke PFAS-verbindingen zelfs een norm voor van
4,4 ng/l. De kans is groot dat het ministerie van IenW deze norm gaat hanteren. Omdat
de huidige zuiveringen te Leiduin en Weesperkarspel niet kunnen voldoen aan die norm,
dient Waternet vervolgonderzoek te doen naar de impact van PFAS voor de
drinkwaterzuiveringen. Door KWR wordt momenteel een impact assessment uitgevoerd
naar de betekenis van de nieuwe normstelling voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven.
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Bijlage 3: Multicriteria-analyse (MCA) en
Bedrijfswaardenmatrix (BWM)
In deze bijlage wordt de werkwijze toegelicht van de MCA. Het inhoudelijke resultaat van
de analyse staat in hoofdstuk 4 en in bijlage 5.
Multicriteria-analyse (MCA)
De verschillende opties uit deze toekomstverkenning zijn beoordeeld met behulp van
een MCA. Met een MCA worden de effecten van de opties systematisch beoordeeld via
een aantal criteria. De MCA levert een onderbouwing op voor de keuzes in de
verschillende opties en is daarmee ondersteunend bij het nemen van besluiten.
Bedrijfswaardenmatrix (BWM)
Waternet gebruikt in het assetmanagement de BWM voor het maken van afwegingen
tussen prestaties, kosten en risico’s en het maken van bewuste keuzes. Met behulp van
de matrix wordt het effect aangegeven van de prestaties en keuzes op de
bedrijfswaarden en de kans waarbij het effect optreedt. De bedrijfswaardenmatrix wordt
gebruikt bij het beoordelen van kansen en risico’s en bij het onderbouwen van keuzes,
bijvoorbeeld bij strategieën, investeringen, onderhoud en onderzoek. Het is een
hulpmiddel om de besluitvorming transparanter en reproduceerbaarder te maken. In de
toekomstverkenning worden de bedrijfswaarden uit de BWM gebruikt als criteria in de
MCA voor het onderbouwen van de opties.
De MCA bestaat uit de volgende stappen:
1. Formuleren en groeperen van criteria
De bedrijfswaarden uit de BWM zijn de basis voor de volgende criteria in de MCA: Geld
en arbeid, Bedrijfsvoering, Veiligheid, Milieu en omgeving, Imago en dienstverlening en
Juridisch. Behalve op deze ‘doelstellingscriteria’ wordt ook beoordeeld op een aantal
‘haalbaarheidscriteria’, namelijk Technische haalbaarheid, Realisatietermijn,
Maatschappelijke haalbaarheid en Koppelkansen/functiegebruik. Elk van deze criteria
bestaat weer uit subcriteria die zijn afgestemd op het specifieke doel van de
toekomstverkenning.
Tijdens de analyse bleken de criteria Veiligheid, Imago en dienstverlening en Juridisch
onvoldoende onderscheidend te zijn. Daarom zijn deze criteria niet meegenomen bij de
verdere analyse. Het criterium Geld en arbeid met het subcriterium Kosten is verplaatst
naar de haalbaarheidscriteria. Van de doelstellingscriteria zijn Waterkwantiteit,
Waterkwaliteit en Beschikbaarheid randvoorwaardelijk in deze MCA. Van de
haalbaarheidscriteria zijn de Technische haalbaarheid, de Realisatietermijn en de
Maatschappelijke haalbaarheid randvoorwaardelijk. Dat wil zeggen dat als een
randvoorwaardelijk criterium negatief scoort (score 0) verdere analyse geen zin heeft.
Als deze criteria beperkt negatief (score 1) scoren zal het veel inspanning vergen om te
optie te realiseren. De omschrijving van de criteria staat in tabel 3.
2. Het bepalen van de scores per criteria
In deze MCA is een kwalitatieve score toegepast. Dat wil zeggen dat de scores zijn
toegekend op basis van kennis en ervaring. Voor de beoordeling worden aan de
alternatieven per subcriteria scores toegekend volgens tabel 1.
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Tabel 1: Overzicht van de toe te kennen scores
Score

Classificatie

0
1
2
3
4

Negatief
Beperkt negatief
Neutraal
Beperkt positief
Positief

3. Het toekennen van een weegfactor (= belang) aan de criteria
Naast de randvoorwaardelijke criteria kan met de overige criteria meerwaarde worden
toegekend aan de opties. Daarin wordt dan onderscheid gemaakt tussen criteria die
bijdragen aan de specifieke doelstellingen van de toekomstverkenning en criteria die
bijdragen aan de doelstellingen van Waternet in het algemeen. Aan de criteria is volgens
de tabellen 3 en 4 een weging meegegeven voor zowel de doelstellingen als voor de
haalbaarheid. De criteria die van belang zijn voor het specifieke doel van de
toekomstverkenning wegen het zwaarst, ook omdat deze criteria goed aansluiten op de
Beleidsnota Drinkwater.
Tabel 2: Overzicht van de toegepaste weging
Gewicht

Classificatie

1
2
3

Criterium is randvoorwaardelijk
Criterium draagt bij aan de doelstellingen van Waternet
Criterium draagt bij aan de doelstellingen van de toekomstverkenning

4. Rangschikking van de opties
De opties worden als volgt gerangschikt:
Σ (score per criterium * weegfactor per criterium)
Σ (weegfactor per criterium)
Deze rangschikking is uitgevoerd voor zowel de doelstellingen als de haalbaarheid. De
punten voor de doelstellingen zijn ten opzichte van de punten van de haalbaarheid
uitgezet in een grafiek.
Tabel 3: Omschrijving en weging van de doelstellingscriteria
Bedrijfswaarde

Subcriterium

Bedrijfsvoering

Waterkwaliteit

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Status/weging

Omschrijving

Randvoorwaardelijk Dit criterium richt zich op de volksgezondheid
1
en het voorzorgsprincipe. Ons drinkwater
moet schoon en chemisch en microbiologisch
veilig zijn. De gestelde eis daarbij is dat de
waterkwaliteit na de zuivering voldoet aan de
daarvoor wettelijk gestelde normen.
Waterkwantiteit
Randvoorwaardelijk Waternet zoekt voor de lange termijn naar
1
een totale vergroting van de jaarlijkse
productiecapaciteit van circa 27 Mm3/j. De
opties moeten daaraan significant bijdragen
en minimaal 5 Mm3/j productiecapaciteit
leveren. Het liefst wordt modulair bijgebouwd,
zodat niet te veel overcapaciteit wordt
neergezet.
Leveringszekerheid Randvoorwaardelijk Dit criterium richt zich op de leveringszeker(beschikbaarheid)
1
heid. De gestelde eis daarbij is dat de opties
voldoen aan de leveringszekerheidseisen die
zijn voorgeschreven. Met leveringszekerheid
wordt in dit kader bedoeld de mate waarin
een maatregel in het primaire transport- en
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Bedrijfswaarde

Subcriterium

Status/weging

Bedrijfsvoering

Systeembalans
Waternet

Doelstelling
toekomstverkenning
3

Bedrijfsvoering

Systeembalans
regionaal

Doelstelling
toekomstverkenning
3

Bedrijfsvoering

Creëren voorraad

Doelstelling
toekomstverkenning
3

Bedrijfsvoering

Brondiversificatie

Doelstelling
toekomstverkenning
3

Milieu en
omgeving

Biodiversiteit

Milieu en
omgeving

Circulaire
economie

Doelstelling
Waternet
2
Doelstelling
Waternet
2

Omschrijving
distributienet bijdraagt aan het versterken van
de leveringszekerheid. Dit betreft zowel de
capaciteit als ook de druk. Zo zullen groeikernen meerzijdig moeten worden gevoed en
zal de waterverdeling veranderen door de
capaciteitsuitbreiding aan de oostkant van het
drinkwatersysteem. Aanpassingen in het
primaire leidingnet zullen de verandering in
de waterverdeling mogelijk moeten maken.
De westkant van het drinkwatersysteem
(rivier-duinen) is wat productiecapaciteit
betreft momenteel dominant. Ongeveer 75%
van de productiecapaciteit wordt geleverd via
Leiduin. De score van dit criterium wordt
bepaald door de mate waarin een optie
bijdraagt aan meer evenwicht binnen het
drinkwatersysteem door het oostelijke deel
(rivier-plas) ervan te versterken.
Wat betreft de drinkwatervoorziening van
Noord-West Nederland zijn PWN en Dunea,
en in de nabije toekomst mogelijk ook Vitens,
afhankelijk van drinkwaterleveringen van
Waternet. Tijdens calamiteiten of langdurige
verstoringen bij Waternet, kan PWN slechts
beperkt terug leveren. De score van dit
criterium wordt bepaald door de mate waarin
een optie bijdraagt aan het verminderen van
de dominantie van Waternet, doordat de
wederkerigheid wordt versterkt. Opgemerkt
wordt dat de versterking van wederkerigheid
een gezamenlijk streven is van Waternet en
de naburige bedrijven. Het hoofddoel is
echter een robuuste en betaalbare drinkwatervoorziening in Noord-West Nederland.
Als Waternet daarin een rol kan spelen is dat
ook goed.
Door het versterken van de voorraad in het
westelijke deel en het creëren van voorraad
in het oostelijke deel van het systeem zal in
tijden van waterschaarste (perioden van
droogte en/of hitte) of bij calamiteiten
(innamestops) de productiecapaciteit minder
of niet worden beperkt.
De score van dit criterium wordt bepaald door
de mate waarin de optie bijdraagt aan de
brondiversificatie. Voor Waternet is het van
belang om flexibel te kunnen acteren bij
verstoringen in de aanvoer van een bepaalde
bron of tijdens lange perioden van droogte
en/of hitte. Daarmee wordt de afhankelijkheid
van de huidige bronnen verkleind.
Bij het criterium biodiversiteit wordt
beoordeeld in welke mate een optie invloed
heeft op natuurwaarden en ecologie.
Circulaire economie wordt ook wel kringloopeconomie genoemd. Duurzaam is een van de
kernwaarden van Waternet en bijdragen aan
de circulaire economie past daarbij. Door de
schaarste aan grondstoffen is hergebruik en
recyclen noodzakelijk. De beoordeling wordt
watercyclus breed beschouwd.
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Bedrijfswaarde

Subcriterium

Status/weging

Omschrijving

Milieu en
omgeving

Klimaatadaptatie

Doelstelling
Waternet
2

De score van het criterium klimaatadaptatie
wordt bepaald door de mate waarin de optie
een bijdrage levert aan klimaatadaptatie.

Tabel 4: Omschrijving en weging van de haalbaarheidscriteria
Haalbaarheidscriteria Status / weging
Technische
haalbaarheid

Realisatietermijn

Maatschappelijke
haalbaarheid

Kosten

Koppelkansen en
functiegebruik

Omschrijving

Randvoorwaardelijk Dit punt betreft de technische haalbaarheid en de
1
uitvoerbaarheid van de bron en van de zuiveringstechniek.
Gekozen wordt voor standaardisatie. Waar mogelijk wordt
gebruikgemaakt van bewezen technologie die al bij Waternet
of elders wordt toegepast.
Randvoorwaardelijk De verschillende opties zijn op te splitsen in korte termijn en
1
middellange en lange termijn. De benodigde periode, van
planvorming tot en met realisatie, bedraagt daarmee respectievelijk 2-5 jaar, 5-15 jaar en >15 jaar. De opties waarvan
wordt ingeschat dat ze niet kunnen worden geïmplementeerd
vóór 2050 worden buiten beschouwing gelaten.
Randvoorwaardelijk De score van dit criterium wordt bepaald door de mate van
1
haalbaarheid wat betreft onder andere de inpasbaarheid in
de omgeving, juridische aspecten zoals wetgeving en
vergunningverlening en de beleving van stakeholders en
klanten. Voor de vergunbaarheid geldt als voorwaarde dat
deze voor de lange termijn kan worden aangegaan. De mate
van stakeholderacceptatie (klant en omgeving) en/of
commitment wordt meegewogen. Hierbij wordt meegenomen
dat de keuze voor een optie wordt onderbouwd door een
maatschappelijke kosten-batenanalyse.
Doelstelling
Voor de kosten (€ per m3) zijn zowel de investeringskosten
Waternet
(CAPEX) als de onderhoudskosten (OPEX) van belang. Een
2
grove inschatting van deze kosten wordt hierbij gebruikt. Een
indicatie van de kostprijs per m3 drinkwater na zuivering kan
hiermee worden ingeschat. Aan deze berekening liggen
kosten voor het zuiveringsproces, de infrastructuur en het
transport ten grondslag.
Doelstelling
De score van dit criterium wordt bepaald door de mate waarin
toekomstverkenning de optie kan worden gecombineerd met andere kansrijke
3
initiatieven. Denk hierbij aan voordelen in de watercyclus,
realiseren van meer natuurwaarde, koppelkansen, win-winsituatie bij functiegebruik, meerwaarde voor de klant, etc.
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Bijlage 4: Opties voor meer water
In het oostelijke deel van het drinkwatersysteem bestaan diverse opties voor het
produceren van meer water. Het zorgt voor een structurele uitbreiding van de
productiecapaciteit voor de reguliere bedrijfsvoering, voor een betere balans tussen de
productielocaties en voor het creëren van strategische voorraden.
Nr.

Omschrijving optie- oostzijde

O.1
O.1.1
O.1.2
O.2
O.2.1
O.2.2
O.3
O.3.1

Uitbreiding productiecapaciteit op WPK
Uitbreiding LZF op WPK tbv ontwerpcapaciteit 2050
Vergroten capaciteit ozon, hardheidsreductie en actief kool
Inzet van Brakke kwel
Inzet van brakke kwel in de Horstermeer
Inzet van brakke kwel andere polders (o.a. Groot Mijdrecht)
Rechtstreeks inzetten van ARK water
Inzet van ARK water rechtstreeks op WPK (Driemond)

O.3.2
O.4
O.4.1

Bypass 1e waterleidingplas op Loenderveen (Nieuwersluis)
Uitbreiden Loenderveen
Tweede waterleidingplas op LVN (zonder uitdiepen)
Tweede waterleidingplas op LVN (Met oeverfiltratie, zonder
uitdiepen)
Tweede waterleidingplas op LVN (met uitdiepen)
Tweede waterleidingplas met oppervlakte infiltratie op LVN
Diepinfiltratie op LVN
Koppeling WRK I/II leiding met LVN/WPK
Infiltratie in het Gooi (WAAG: optie samen met PWN en Vitens)
Bron: ARK
Bron: Gooimeer
Bron: Effluent

O.4.2
O.4.3
O.4.4
O.4.5
O.5
O.6
O.6.1
O.6.2
O.6.3

Doelstelling Haalbaarheid
2,8
2,1

3,3
2,3

2,9
2,9

2,4
2,0

2,5

2,3

2,4

2,5

2,5

2,9

2,7
2,4
2,7
3,0
2,4

2,6
1,5
2,4
2,5
2,3

3,0
3,2
3,2

1,9
2,0
0,0

In het westelijke deel van het drinkwatersysteem zijn diverse opties om meer water te
produceren. Deze opties dragen bij aan het vergroten van de strategische
zoetwatervoorraad en het operationeel maken van voorraden voor piekleveringen tijdens
verstoorde situaties (extreme droogte, innamestop, etc.).
Nr.

Omschrijving optie- westzijde

W.1
W.1.1
W.1.2
W.2
W.3
W.4
W.5
W.6
W.7
W.8
OW.1
EG
EG.1
EG.2
EG.3

Verruiming van de onttrekkingsvergunning naar 75 Mm3/j
AWD: Maximaal benutten bestaande assets
AWD: Kleinschalige diepteinfiltratie
Diepinfiltratie (structureel)
Directie doorlevering met RO uit WRK
Brakke kwel Haarlemmermeer (optie PWN)
Brak water onder AWD
Zeewater
Effluent
Winning Overveen (optie PWN)
Regenwater
En gros levering
Uitbreiden en gros leveringen naar (20 - 23 mln m3/jaar)
Continueren en gros leveringen (18 mln m3/jaar)
Afbouwen en gros leveringen (van 13 - 0 mln m3/jaar)

Doelstelling Haalbaarheid

2,2
2,1
2,5
1,9
3,0
2,6
2,4
2,2
3,1
2,1

3,0
2,9
2,1
2,3
0,0
1,5
0,0
0,0
1,9
0,0

2,1
2,0
2,1

2,5
2,4
2,6
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Hierna zullen deze opties op hoofdlijnen worden uitgewerkt.
Voor alle opties geldt dat deze nog in detail getoetst moeten worden op robuustheid ten
aanzien van PMT stoffen. Aanvullend hierop is in bijlage 9 een eerste inschatting van
de kosten opgenomen. Deze bevat nog veel onzekerheden en zal in het vervolgtraject
verder moeten worden uitgewerkt.
OOST
O.1
O.1.1
O.1.2
O.2
O.2.1
O.2.2
O.3
O.3.1

e
Bypass 1 waterleidingplas op Loenderveen (Nieuwersluis)
Uitbreiden Loenderveen
Tweede waterleidingplas op LVN (zonder uitdiepen)
Tweede waterleidingplas op LVN (Met oeverfiltratie, zonder uitdiepen)
Tweede waterleidingplas op LVN (met uitdiepen)
Tweede waterleidingplas met oppervlakte infiltratie op LVN
Diepinfiltratie op LVN
Koppeling WRK I/II leiding met LVN/WPK
Infiltratie in het Gooi (WAAG: optie samen met PWN en Vitens)
Bron: ARK
Bron: Gooimeer
Bron: Effluent

Uitbreiding productiecapaciteit op WPK
Uitbreiding LZF op WPK tbv ontwerpcapaciteit 2050
Vergroten capaciteit ozon, hardheidsreductie en actief kool
Inzet van Brakke kwel
Inzet van brakke kwel in de Horstermeer
Inzet van brakke kwel andere polders (o.a. Groot Mijdrecht)
Rechtstreeks inzetten van ARK water
Inzet van ARK water rechtstreeks op WPK (Driemond)

3

3

3

2

2

2

1

1

1

2

3

Haarbaarheid

3

Milieu en
Omgeving

1

Bedrijfsvoering

1

4
4
4
4
3
3
3
3
4
2
3
3
3

2
2
3
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2

2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

3
3
4
4
3
3
4
3
4
2
4
4
4

2
2
1
1
3
1
1
1
3
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4

2
2
1
1
3
1
1
1
4
2
3
2
1

3
3
2
2
2
3
2
3
3
2
3
3
3

3
2
4
2
3
4
4
3
4
1
2
2
2

4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

2
3
3
3
4
4
4
4
3
4
2
2
2

4
4
2
2
3
3
1
3
3
2
2
2
2

2
2
4
2
4
3
2
2
2
2
2
2
3

1
1

1
1

2
2
1
2
2
2

2
2
2

2
2
2
1
1
1
0
1
1
2

2
2
2

3
3

2
2

2
3
2
3
3
2

3
3
3

3
2
3
2
3
3
3
2
4
3

2
2
3

2
1

3
3

3
3
2
3
3
3

3
2
2

3
3
3
3
1
1
2
2
2
2

4
4
4

2
1

2
2

2
2
1
1
3
4

1
1
0

4
4
2
2
1
1
0
0
1
1

3
3
1

3
2

2
4

3
3
1
2
3
3

2
2
0

3
2
2
2
2
1
1
1
1
2

3
2
1

0
0

1
1

3
2
1
2
1
1

0
1
1

4
4
2
1
0
0
0
0
1
0

2
2
3

2
2
3

2
2
2
3
4
3
2
4
3
3

3
3
3

3
3
2
3
3
2

3

3

4
4

2
2

1

3
2
3
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3

2
1
3
3
2
4
4
4
4
1
1
2
4

4
2

Koppelkansen en
functiegebruik

4
3

Kosten (€ per m3)

4
2

Maatschappelijke
haalbaarheid

4
3

Realisatietermijn

2
2

Technische
haalbaarheid

4
2

Klimaatadaptatie
2
2

Circulaire economie
3
3

Biodiversiteit
2
2

Brondiversificatie
2
2

Creeren voorraad
4
2

Systeembalans
regionaal
2
2

Systeembalans
Waternet
3
2

Beschikbaarheid

4
2

Waterkwaliteit

Criterium bedrijfswaardenmatrix
Subcriterium

Weging

O.3.2
O.4
O.4.1
O.4.2
O.4.3
O.4.4
O.4.5
O.5
O.6
O.6.1
O.6.2
O.6.3

Verruiming van de onttrekkingsvergunning naar 75 Mm3/j
AWD: Maximaal benutten bestaande assets
AWD: Kleinschalige diepinfiltratie
Diepinfiltratie (structureel)
Directie doorlevering met RO uit WRK
Brakke kwel Haarlemmermeer (optie PWN)
Brak water onder AWD
Zeewater
Effluent
Winning Overveen (optie PWN)
Regenwater
En gros levering
Uitbreiden en gros leveringen naar (20 - 23 mln m3/jaar)
Continueren en gros leveringen (18 mln m3/jaar)
Afbouwen en gros leveringen (van 13 - 0 mln m3/jaar)

Omschrijving opties
Optienummer

WEST
W.1
W.1.1
W.1.2
W.2
W.3
W.4
W.5
W.6
W.7
W.8
OW.1
EG
EG.1
EG.2
EG.3

Waterkwantiteit
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O.1: Uitbreiding langzame zandfiltratie op WPK
De huidige filtratiestap langzame zandfiltratie op WPK bestaat uit twaalf filters. Deze
filtratiestap is de laatste zuiveringsstap en draagt in belangrijke mate bij aan de
desinfectiecapaciteit van de drinkwaterproductie.
O.1.1: Uitbreiding langzame zandfiltratie op WPK voor ontwerpcapaciteit 2050
Omschrijving
Bij lage temperaturen in de winter laat
de filtratiestap langzame zandfiltratie
(LZF) een beperking zien wat betreft
hydraulische capaciteit. Ook de
desinfectiecapaciteit is bij lagere
temperaturen minder goed, waarmee
de inzetbare capaciteit nog verder
wordt beperkt. Daarom wordt de
ontwerpcapaciteit van de
productielocatie WPK bij lage
watertemperaturen niet gehaald.
Deze optie betreft de uitbreiding van de
LZF-capaciteit. In 2050 is voor het hele
drinkwatersysteem circa 27 Mm3/j extra
productiecapaciteit nodig. De wens is
om deze extra capaciteit hoofdzakelijk te realiseren in het oostelijke deel van het
systeem. Daarom moet rekening worden gehouden met een verdubbeling van de
productiecapaciteit op WPK naar 40-50 Mm3/j.
1e fase (herstel maatgevende capaciteit van 31 Mm3/j): Door optimalisatie van de
huidige filters kan de capaciteit wellicht iets worden vergroot, maar er zullen filters
moeten worden bijgebouwd om in eerste instantie de ontwerpcapaciteit van WPK weer
beschikbaar te maken. De huidige capaciteit bedraagt circa 25 Mm3/j. Een uitbreiding
van circa 6 Mm3/j is hiervoor nodig. Dit komt ongeveer overeen met drie extra filters,
uitgaande van de huidige gemiddelde capaciteit per filter. De AMVD-score (zie
afkortingen) blijft dan nog ongewijzigd voor deze zuiveringsstap. Om de extra
productiecapaciteit te kunnen leveren zal structureel ARK-water moeten worden
ingenomen. Dit wordt nu voornamelijk in tijden van droogte gedaan.
Volgende fasen (meegroeien tot 50 Mm3/j op WPK):
Na de eerste uitbreiding zal rekening moeten worden gehouden met nog circa 20 Mm3/j
extra capaciteit bij de LZF in het jaar 2050. Bijna alle opties voor meer water aan de
oostkant van het systeem zullen nog een nabehandeling met langzame zandfiltratie
nodig hebben.
Voornaamste onderzoeksvragen
• Welke desinfectiecapaciteit kan worden gerealiseerd?
• Ontwerpaspecten (enkel- of dubbellaags filter, uitvoering bodem met of zonder
steunlagen, zandfractie, filtratiesnelheid/benodigd filteroppervlak, reinigingswijze
schmutzdecke: krabben versus woelen en spoelen)?
• Welke filtercapaciteit zetten we neer bij extra uitbreidingen in de verdere toekomst?
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Multicriteria-analyse
O.1.1: Uitbreiding langzame zandfiltratie op WPK voor ontwerpcapaciteit 2050
Doelstellingscriterium

Omschrijving

Waterkwaliteit

• Door uitbreiding van de LZF kan jaarrond een betere desinfectiecapaciteit (DEC) worden bewerkstelligd.
• Meer capaciteit in deze zuiveringsstap betekent dat ARK-water
structureel wordt ingezet. Aangezien de kwaliteit van ARK-water
minder goed is dan dat van water uit de Bethunepolder vormt de
desinfectiecapaciteit van de hele zuivering een aandachtspunt.
• Beperkte verwijdering van microverontreinigingen zoals PFAS.
• Extra productiecapaciteit (6-25 Mm3/j)
• Vanaf 31 Mm3/j zal naast uitbreiding van de LZF meer water naar
Weesperkarspel moeten worden gebracht. Hiervoor is uitbreiding
nodig op Loenderveen om de bestaande bronnen meer te kunnen
inzetten of moet een nieuwe bron beschikbaar worden gemaakt.
• Met deze uitbreiding wordt de reeds aanwezige zuiveringscapaciteit
op WPK 35 Mm3/j beschikbaar gemaakt.
• Vanaf 35 Mm3/j productiecapaciteit worden de ozonisatie, de
ontharding en de koolfiltratie een beperkende factor.
• n.v.t.

Waterkwantiteit

Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primair transport- en
distributienet
Systeembalans
Waternet
Systeembalans
regionaal
Creëren voorraad
Brondiversificatie
Biodiversiteit
Circulaire economie
Klimaatadaptatie

• Meer balans tussen WPK en LDN
• Uitbreiding van de capaciteit van WPK versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen aan PWN en mogelijk Vitens.
• Draagt niet bij aan wederkerigheid met de naburige bedrijven.
• n.v.t.
• Uitbreiding van de capaciteit van de LZF maakt de structurele inzet
van ARK-water als bron mogelijk.
• n.v.t..
• LZF is een zuiveringstechniek met een laag energie- en
chemicaliënverbruik
• n.v.t.

Haalbaarheidscriterium • Omschrijving
Technische
haalbaarheid
Realisatietermijn

• Eenvoudige, robuuste en bekende zuiveringstechniek.

Maatschappelijke
haalbaarheid
Kosten

• Een onttrekkingsvergunning voor ARK-water volstaat.

Koppelkansen en
functiegebruik

• n.v.t.

• De realisatietermijn wordt ingeschat op 5-10 jaar.

• Lage kosten per m3 vanwege lage exploitatiekosten.
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O.1.2: Vergroten capaciteit ozonisatie, hardheidsreductie en actief kool
Omschrijving
De huidige zuiveringscapaciteit van de zuiveringsstappen ozonisatie, hardheidsreductie
en actief kool op WPK bedragen circa 35 Mm3/j. Als op Weesperkarspel capaciteit wordt
bijgebouwd boven de 35 Mm3/j en het water heeft nog een extra desinfectiebarrière
nodig, dan zullen deze stappen moeten worden uitgebreid. Dat zal bij de uitwerking van
de desbetreffende opties moeten worden meegenomen.
Voornaamste onderzoeksvragen
• Welke oxidatietechnieken kunnen worden toegepast in combinatie met koolfiltratie bij
uitbreiding?
• Heeft de toepassing van een tweetraps koolfiltratie meerwaarde op WPK?
• Op welke wijze wordt de ontharding uitgebreid (pelletreactoren of RO)?
Multicriteria-analyse
O.1.2.: Vergroten capaciteit ozonisatie, hardheidsreductie en actief kool
Doelstellingscriterium

Omschrijving

Waterkwaliteit

• Door uitbreiding van de ozonisatie en de koolfiltratie kan jaarrond
een betere desinfectie capaciteit (DEC) worden bewerkstelligd.
• Beperkte verwijdering van microverontreinigingen zoals PFAS.
• Uitbreiding van extra productiecapaciteit is pas relevant als meer
dan 35 Mm3/j met deze zuiveringsstappen moet worden gezuiverd.
• Extra zuiveringscapaciteit (0-15 Mm3/j).
• n.v.t.

Waterkwantiteit

Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primair transport- en
distributienet
Systeembalans
Waternet
Systeembalans
regionaal

• Meer balans tussen WPK en LDN.

Creëren voorraad

• Uitbreiding van de capaciteit van WPK versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen aan PWN en mogelijk Vitens.
• Draagt niet bij aan wederkerigheid met de naburige bedrijven.
• n.v.t.

Brondiversificatie

• Maakt structurele inzet van de bron ARK-water mogelijk.

Biodiversiteit

• n.v.t..

Circulaire economie

• Zuiveringstechniek met een hoog energie- en chemicaliënverbruik.

Klimaatadaptatie

• n.v.t.

Haalbaarheidscriterium • Omschrijving
Technische
haalbaarheid
Realisatietermijn

• Robuuste en bekende zuiveringstechniek

Maatschappelijke
haalbaarheid
Kosten

• Onttrekkingsvergunning ARK-water volstaat

Koppelkansen en
functiegebruik

• Realisatietermijn wordt ingeschat op 10-15 jaar

• Gemiddelde kosten per m3 door vergelijkbare exploitatiekosten van
de huidige zuivering Voor de uitbreiding van deze zuiveringsstappen
zal veel geïnvesteerd moeten worden. De exploitatiekosten (energie,
chemicaliën en onderhoud) van deze zuiveringsstappen zijn hoog.
• n.v.t.
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O.2: Inzet van brakke kwel
Brak water vormt een grote potentiële bron voor de drinkwaterproductie. Langs de
Noordzeekust zijn diverse gebieden waar brakke kwel voorkomt. Om drinkwater te
maken uit het brakke tot zoute grondwater dat opkwelt vanuit de ondergrond moet het
worden afgevangen en ontzilt. Het afvangen van het brakke tot zoute kwelwater zorgt
bovendien voor een reductie van de zoutvracht en het opbarstingsrisico. In het
beheergebied van AGV zijn enkele diepe polders waar brakke kwel mogelijk een bron
voor de drinkwaterproductie kan worden. Deze polders zijn Groot-Mijdrecht en de
Horstermeer De winning van brakke kwel in de Horstermeer is op dit moment in
onderzoek bij Waternet. De winning van brakke kwel in de Haarlemmermeer betreft een
handelingsperspectief van PWN. De winning van brakke kwel in de polder Groot
Mijdrecht wordt op dit moment nog niet onderzocht. De resultaten van het onderzoek in
de Horstermeer en de eventuele implementatie van de drinkwaterproductie uit brakke
kwel aldaar wordt afgewacht.
O.2.1: Inzet van brakke kwel in de Horstermeer
Omschrijving
Door zijn diepe ligging komt steeds in de Horstermeer veel grondwater als kwelwater naar boven.
Hierdoor bevat het polderwater te veel zout voor de
landbouw en de natuur. Het polderwater wordt
uitgemalen op de Vecht. Zo zorgt het niet alleen in
de polder, maar ook in de omliggende gebieden
voor waterkwaliteitsproblemen. Voor het afvoeren
van het zoute water wordt nu veel zoet water uit het
Markermeer gebruikt. Het afvangen en benutten van
het brakke kwelwater in de Horstermeer biedt zowel
kansen voor schoner water in het gebied, als voor
het ontwikkelen van een nieuwe drinkwaterbron als
voor het ontzien van de zoetwatervoorraad in het
Markermeer. De gemeente Amsterdam is samen
met het waterschap AGV de pilot “Temmen van
brakke kwel” gestart. Voor meer informatie over dit
project wordt verwezen naar Winnovatie
(www.winnovatie.nl).
Onderzoeksvragen
• Wat is de technische haalbaarheid van de inzet van brakke kwel?
• Verwijdering van arseen- en ammonium door membraanfiltratie?
• Eén of tweetraps rmembraanfiltratie in verband met recovery en daarmee opbrengst
voor de drinkwaterproductie?
• Lozing van het concentraat?
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Multicriteria-analyse
O.2.1: Inzet van brakke kwel in de Horstermeer
Doelstellingscriterium

Omschrijving

Waterkwaliteit

• De waterkwaliteit van brakke kwel is zeer goed en dus geschikt als bron
voor drinkwaterproductie.
• De Horstermeer is aangewezen als grondwaterbeschermingsgebied.
• De extra productiecapaciteit zal 3-5 Mm3/j bedragen. De totale
wincapaciteit wordt ingeschat op circa 7-8 Mm3/j. De recovery die wordt
gehaald is uiteindelijk bepalend voor de productiecapaciteit.
• n.v.t.

Waterkwantiteit

Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primaire transport- en
distributienet
Systeembalans Waternet

• Meer balans tussen WPK en LDN.

Systeembalans regionaal • Versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen aan PWN en
mogelijk Vitens.
• Draagt niet bij aan wederkerigheid met de naburige bedrijven.
Creëren voorraad
• In de Horstermeer wordt niet een strategische voorraad gecreëerd.
• Geen voorraadvorming, maar wel een continue levering.
Brondiversificatie
• Brakke kwel is een nieuwe bron die structureel kan worden ingezet en de
andere bronnen (Bethunepolder en ARK) aanvult.
Biodiversiteit
• Afvangen van brakke kwel voorkomt verzilting van de natuur.
• Gebiedseigen zoet water komt beschikbaar voor de Horstermeer en de
omgeving. Dit zal positief uitwerken op de natuur.
Circulaire economie
• Het betreft een zuiveringstechniek met een hoog energie- en
chemicaliënverbruik en een grote reststroom.
• De pelletontharding op WPK hoeft minder diep te ontharden.
• De doorspoeling van de Horstermeer en omgeving met gebiedsvreemd
zoet water uit de Markermeer kan sterk worden gereduceerd.
Klimaatadaptatie
• De doorspoeling van de Horstermeer en omgeving met gebiedsvreemd
zoet water uit de Markermeer kan sterk worden gereduceerd. Dit komt nu
beschikbaar voor andere functies in het kader van klimaatadaptatie.
Haalbaarheidscriterium Omschrijving
Technische haalbaarheid

Realisatietermijn
Maatschappelijke
haalbaarheid
Kosten

Koppelkansen en
functiegebruik

• Het onderzoek naar de realiseerbaarheid van de winning van brakke
kwel loopt.
• Voor de lozing van brijn is goedkeuring nodig. Hierover is nog geen
duidelijkheid.
• Ervaring opdoen met omgekeerde osmose in het kader van moeilijk
verwijderbare microverontreinigingen.
• De realisatietermijn wordt ingeschat op 10-15 jaar.
• De stakeholders zullen nog moeten worden overtuigd over de technische
haalbaarheid en over de vraag of de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) over de hele watercyclus positief uitpakt.
• Er is sprake van hoge kosten per m3 vanwege de hoge exploitatiekosten
(energie, chemicaliën en onderhoud).
• Behalve de investering in een zuiveringsstap zal ook een transportleiding
nodig zijn tussen de Horstermeer en WPK en een leiding tussen WPK en
de rwzi Weesp om het concentraat te lozen.
• Als de winning van brakke kwel technisch te realiseren is, kan de
Horstermeer de zoetwaterleverancier worden voor de omgeving en kan
het doorspoelen van het gebied met Markermeerwater worden beperkt.
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O.2.2: Inzet van brakke kwel (onder andere Groot-Mijdrecht)
Omschrijving
Deze optie voor meer water zal op korte termijn niet nader worden onderzocht. De focus
ligt momenteel op het onderzoek naar de inzet van brakke kwel uit de Horstermeer. De
polder Groot-Mijdrecht is opgenomen in het kennis- en innovatieprogramma COASTAR
(Home - Zout op afstand, zoet op voorraad (coastar.nl).
O.3: Rechtstreeks inzetten van ARK-water op WPK
O.3.1: Inzet van ARK-water rechtstreeks te WPK
Omschrijving
In deze optie wordt vlakbij de productielocatie WPK
een nieuw onttrekkingspunt uit de ARK gecreëerd.
Het water wordt naar WPK getransporteerd en daar
met UF (ultrafiltratie) en RO (reverse osmosis)
verder gezuiverd.
De kwaliteit van het ARK-water is minder goed dan
die van Bethunewater en brak kwelwater. Om deze
bron rechtstreeks te kunnen inzetten zal het water
nog wel moeten worden nabehandeld met
koolfiltratie voor de ammoniumverwijdering en met
LZF als tweede desinfectiebarrière. Als de
productiecapaciteit boven de 35 Mm3/j uitkomt zal
de koolfiltratie moeten worden uitgebreid. Als circa
1/3 van het productievolume van WPK met deze nieuwe zuiveringsstap wordt behandeld
wordt de pelletontharding overbodig. Deze optie is een alternatief voor of een aanvulling
op de uitbreiding van de voorzuivering op LVN.
Onderzoeksvragen
• Wat is de technische haalbaarheid van de rechtstreekse inzet van ARK-water via UFRO?
• Hoe zorgen we voor de lozing van het concentraat?
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Multicriteria-analyse
O.3.1: Inzet van ARK-water rechtstreeks op WPK
Doelstellingscriterium

Omschrijving

Waterkwaliteit

• Verwijdering van microverontreinigingen zoals PFAS.
• Rechtstreeks inzetten van ARK-water via een UF/RO-installatie
vereist nog nabehandeling via koolfiltratie (voor de verwijdering van
ammonium) en LZF (tweede desinfectiebarrière).
• De extra productiecapaciteit zal 5-15 Mm3/j kunnen bedragen.
• Vanaf 35 Mm3/j productiecapaciteit zullen de ozonisatie en
koolfiltratie uitgebreid moeten worden.
• n.v.t.

Waterkwantiteit

Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primaire transport- en
distributienet
Systeembalans Waternet
Systeembalans regionaal

Creëren voorraad
Brondiversificatie
Biodiversiteit

• Meer balans tussen WPK en LDN.
• Versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen aan PWN
en mogelijk Vitens.
• Draagt niet bij aan wederkerigheid met de naburige bedrijven.
• n.v.t.
• Structurele inzet van de bron ARK met toevoeging van een extra
innamepunt.
• n.v.t.

Klimaatadaptatie

• Zuiveringstechniek met een hoog energie- en chemicaliënverbruik
en een grote reststroom.
• De pelletontharding op WPK hoeft minder diep te ontharden. Als 1/3
van het volume van WPK via een RO-installatie gaat, is de
pelletontharding niet meer nodig.
• n.v.t.

Haalbaarheidscriterium

Omschrijving

Technische haalbaarheid

• Onderzoek zal moeten worden gedaan naar de toepassing van UFRO op ARK-water.
• Voor de lozing van brijn is goedkeuring nodig. Hierover is nog geen
duidelijkheid.
• Ervaring opdoen met RO-techniek is wenselijk met betrekking tot
moeilijk verwijderbare microverontreinigingen (o.a. PFAS).
• De realisatietermijn wordt ingeschat op 10-15 jaar.

Circulaire economie

Realisatietermijn
Maatschappelijke
haalbaarheid

Kosten

Koppelkansen en
functiegebruik

• Er zal een onttrekkingsvergunning moeten komen voor een nieuw
innamepunt.
• Voor het concentraat moet een lozingsvergunning worden
aangevraagd.
• Hoge kosten per m3 vanwege hoge exploitatiekosten (energie,
chemicaliën en onderhoud).
• Naast investering in een zuiveringsstap zal over een relatief korte
afstand een transportleiding nodig zijn tussen het onttrekkingspunt
en WPK. Ook zal een leiding nodig zijn tussen WPK en de rwzi
Weesp om het concentraat te lozen.
• n.v.t.
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O.3.2: Bypass eerste waterleidingplas op Loenderveen
Omschrijving
In deze optie wordt een bypass
aangelegd om de eerste waterleidingplas. ARK-water wordt eerst
gecoaguleerd en via deze
bypassleiding direct getransporteerd
naar de snelfiltratie en weer
samengevoegd met de waterstroom
via de eerste waterleidingplas. Een
deelstroom wordt vervolgens op WPK
behandeld met RO.

Onderzoeksvragen
• Wat is de technische haalbaarheid van de rechtstreekse inzet van ARK via UF-RO?
• Hoe zorgen we voor de lozing van het concentraat?
• Als RO op Loenderveen wordt geplaatst. Kan het filtraat daarna opgemengd worden in
de volledige waterstroom richting WPK
Multicriteria-analyse
O.3.2: Bypass eerste waterleidingplas op Loenderveen
Doelstellingscriterium

Omschrijving

Waterkwaliteit

• Verwijdering van microverontreinigingen zoals PFAS.
• Rechtstreeks inzetten van ARK-water via een UF/RO-installatie
vereist nog een extra desinfectiebarrière (bijvoorbeeld ozon-kool).
• De extra productiecapaciteit zal 5-15 Mm3/j kunnen bedragen.
• Vanaf 35 Mm3/j productiecapaciteit zal de ozonisatie en koolfiltratie
moeten worden uitgebreid.
• Om de redundantie van het leidingwerk tussen LVN en WPK niet te
verkleinen, zullen de waterstromen niet gescheiden naar WPK
worden getransporteerd.

Waterkwantiteit

Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primaire transport- en
distributienet
Systeembalans Waternet

• Meer balans tussen WPK en LDN.

Systeembalans regionaal • Versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen aan PWN
en mogelijk Vitens.
• Draagt niet bij aan het versterken van de wederkerigheid met
naburige bedrijven (PWN en Vitens).
Creëren voorraad
• n.v.t.
Brondiversificatie

• Structurele inzet van het ARK als bron.

Biodiversiteit

• n.v.t.

Circulaire economie

Klimaatadaptatie

• Zuiveringstechniek met een hoog energie- en chemicaliënverbruik
en een grote reststroom.
• De pelletontharding op WPK hoeft minder diep te ontharden. Als 1/3
van het volume van WPK via een RO-installatie gaat, is de pelletontharding niet meer nodig.
• n.v.t.

Haalbaarheidscriterium

• Omschrijving
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Doelstellingscriterium

Omschrijving

Technische haalbaarheid

• Onderzoek zal moeten worden gedaan naar de toepassing van UFRO op ARK-water.
• Voor de lozing van het concentraat zal een oplossing moeten
worden gevonden.
• De realisatietermijn wordt ingeschat op 10-15 jaar.

Realisatietermijn
Maatschappelijke
haalbaarheid

Kosten

Koppelkansen en
functiegebruik

• Maakt gebruik van het bestaande innamepunt van ARK-water.
• Voor het concentraat is een lozingsvergunning nodig.
• Ervaring opdoen met RO-techniek is wenselijk met betrekking tot
moeilijk verwijderbare microverontreinigingen (o.a. PFAS).
• Hoge kosten per m3 door de hoge exploitatiekosten (energie,
chemicaliën en onderhoud).
• Naast investering in een zuiveringsstap zal een leiding tussen WPK
en de rwzi Weesp nodig zijn om het concentraat te lozen.
• n.v.t.

O.4: Uitbreiding op Loenderveen
Inleiding
Op Loenderveen is de eerste waterleidingplas in bedrijf. Bij de aanleg in de jaren ‘70 is
rekening gehouden met een toekomstige verdubbeling van de capaciteit. Naast de
eerste waterleiding Plas is hiertoe de Loenderveenseplas gereserveerd. Hieronder zijn
de volgende opties nader uitgewerkt:
• O.4.1.: Inrichten 2e waterleidingplas (zonder uitdiepen)
• O.4.2.: Inrichten 2e waterleidingplas (met oeverfiltratie zonder uitdiepen)
• O.4.3.: Inrichten 2e waterleidingplas (met uitdiepen)
• O.4.4.: Inrichten 2e waterleidingplas aangevuld met een oppervlaktewaterinfiltratie
• O.4.5.: Diepinfiltratie op Loenderveen
O.4.1: Tweede waterleidingplas op Loenderveen (zonder uitdiepen)
Omschrijving
De tweede waterleidingplas kan op
meerdere manieren worden ingericht.
De voornaamste keuze met het oog
op de waterkwantiteit en de
waterkwaliteit is het wel of niet
uitdiepen van de plas. In deze optie
wordt de tweede waterleidingplas niet
uitgediept.

Voornaamste onderzoeksvragen
• Onderzocht moet worden wat niet-uitdiepen doet voor de waterkwaliteit en de
benodigde desinfectiecapaciteit van de zuivering op WPK.
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• In welke mate kan ARK-water worden ingezet als bron op de tweede
waterleidingplas?
Multicriteria-analyse
O.4.1.: Tweede waterleidingplas op Loenderveen (zonder uitdiepen)
Doelstellingscriterium

Omschrijving

Waterkwaliteit

• In deze optie wordt de tweede waterleidingplas niet uitgediept. Het
inzetten van ARK-water zal de ecologie van de plas negatief
beïnvloeden vanwege de hoge SO4-concentratie in ARK-water. Dit
zal reageren met bestanddelen in de bodem van de plas. Het
inzetten van Bethunewater zal tot minder problemen leiden.
• Het percentage ARK-water op de eerste waterleidingplas zal
toenemen. Er is mogelijk meer desinfectiecapaciteit nodig op WPK.
• De extra productiecapaciteit zal ca. 10 Mm3/j bedragen.

Waterkwantiteit
Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primaire transport- en
distributienet
Systeembalans Waternet

• n.v.t.

• Meer balans tussen WPK en LDN.

Systeembalans regionaal • Versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen aan PWN
en mogelijk Vitens.
• Draagt niet bij aan het versterken van de wederkerigheid met
naburige bedrijven.
Creëren voorraad
• n.v.t.
Brondiversificatie

• Structurele inzet van de bestaande bron ARK.

Biodiversiteit

Klimaatadaptatie

• Het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden is belangrijk bij
de realisatie van de tweede waterleidingplas. Als (hoofdzakelijk)
Bethunewater wordt ingezet in de tweede waterleidingplas is dit
wellicht goed haalbaar.
• Het inzetten van extra Bethunewater betekent dat dit water niet
meer ten gunste komt van de suppletie op de Loosdrechtse Plassen,
wat een ongunstig effect kan hebben op de waterkwaliteit en
biodiversiteit aldaar.
• Zuiveringstechniek met een laag energie- en chemicaliënverbruik.
• Door het niet-uitdiepen is er sprake van weinig grondverzet.
• n.v.t.

Haalbaarheidscriterium

• Omschrijving

Technische haalbaarheid

• Het is een bekende techniek.
• Doordat in deze optie niet wordt uitgediept, zal het inrichten van de
plas relatief eenvoudig zijn te realiseren. Voor het vrijkomende zand
hoeft geen afzet te worden gezocht.
• Realisatietermijn wordt ingeschat op 5-10 jaar

Circulaire economie

Realisatietermijn
Maatschappelijke
haalbaarheid
Kosten

Koppelkansen en
functiegebruik

• De inpassing van een tweede waterleidingplas in de omgeving vergt
veel afstemming met diverse stakeholders.
• De kosten per m3 zijn laag.
• De exploitatiekosten zijn laag.
• De investeringskosten zijn gemiddeld.
• Compensatie van natuurwaarden en ecologie.
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O.4.2: Tweede waterleidingplas op Loenderveen (met oeverinfiltratie zonder
uitdiepen)

Omschrijving
Op de dijk rondom WLP-1 worden 100 interceptieputten (capaciteit: 6 m3/u)
aangebracht (10 Mm3/jaar), met het filter op 15 tot 20 -mNAP. De onttrekking gebeurd
d.m.v. een vaccuumsysteem, vergelijkbaar zoals bij PWN. De oeverfiltratie zal vooral
langs WLP-1 gebeuren, omdat in de bodem van WLP-2 een dikke ondoorlatende
veenlaag zit. Aanvulling WLP-2 zal met Bethunewater gebeuren (peil gestuurd).
Verblijftijd van het water wordt van WLP-1 naar de ondergrond van WLP-1 verplaatst.
Netto verblijftijd in WLP-1 blijft hiermee hetzelfde (100 dagen), ondanks dat productie
met 10 Mm3/jaar wordt uitgebreid.
Er zal extra afvlakking van de waterkwaliteit en een toename van desinfectie van het
water in de ondergrond plaatsvinden.
Belasting van de nazuivering op WPK blijft hiermee ongeveer hetzelfde als bij een
productiecapaciteit van 30 Mm3/jaar.
Desinfectiecapaciteit op WPK hoeft dan waarschijnlijk niet te worden uitgebreid.
De verschillende waterstromen worden voor de snelfiltratie weer bij elkaar gevoegd.
Redundantie van de leidingen LOE-WPK blijft behouden.
De rest hetzelfde als bij onderstaand scenario.
Voornaamste onderzoeksvragen
•
Een stakeholdersanalyse is vereist.
•
Impact van de gevolgen van de oeverfiltratie van de Loenderveense Plas moet
onderzocht worden (oa Geohydrologische effecten, biodiversiteit en omgeving).
•
De desinfectiecapaciteit moet worden verhoogd vanwege een groter percentage
ARK-water.
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Multicriteria-analyse
O.4.2.: Tweede waterleidingplas op Loenderveen (met oeverinfiltratie zonder
uitdiepen)
Doelstellingscriterium
Omschrijving
Waterkwaliteit

Waterkwantiteit
Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primaire transport- en
distributienet
Systeembalans Waternet

• In deze optie wordt de tweede waterleidingplas niet uitgediept. Het
inzetten van ARK-water zal de ecologie van de plas negatief
beïnvloeden vanwege de hoge SO4-concentratie in ARK-water. Dit
zal reageren met bestanddelen in de bodem van de plas. Het
inzetten van Bethunewater zal tot minder problemen leiden.
• Het percentage ARK-water op de eerste waterleidingplas zal
toenemen. De desinfectiecapaciteit op WPK moet daarom worden
verhoogd (bijvoorbeeld met ozon-kool en de uitbreiding van de LZF).
• De extra productiecapaciteit zal ca. 10 Mm3/j bedragen.
• n.v.t.

• Meer balans tussen WPK en LDN.

Systeembalans regionaal • Versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen aan PWN
en mogelijk Vitens.
• Draagt niet bij aan het versterken van de wederkerigheid met
naburige bedrijven.
Creëren voorraad
• n.v.t.
Brondiversificatie

• Structurele inzet van de bestaande bron ARK.

Biodiversiteit

Klimaatadaptatie

• Het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden is belangrijk bij
de realisatie van de tweede waterleidingplas. Als (hoofdzakelijk)
Bethunewater wordt ingezet in de tweede waterleidingplas is dit
wellicht goed haalbaar.
• Het inzetten van extra Bethunewater betekent dat dit water niet
meer ten gunste komt van de suppletie op de Loosdrechtse Plassen,
wat een ongunstig effect kan hebben op de waterkwaliteit en
biodiversiteit aldaar.
• Zuiveringstechniek met een laag energie- en chemicaliënverbruik.
• Door het niet-uitdiepen is er sprake van weinig grondverzet.
• n.v.t.

Haalbaarheidscriterium

• Omschrijving

Technische haalbaarheid

• Het is een bekende techniek.
• Doordat in deze optie niet wordt uitgediept, zal het inrichten van de
plas relatief eenvoudig zijn te realiseren. Voor het vrijkomende zand
hoeft geen afzet te worden gezocht.
• Realisatietermijn wordt ingeschat op 5-10 jaar

Circulaire economie

Realisatietermijn
Maatschappelijke
haalbaarheid
Kosten

Koppelkansen en
functiegebruik

• De inpassing van een tweede waterleidingplas in de omgeving vergt
veel afstemming met diverse stakeholders.
• De kosten per m3 zijn laag.
• De exploitatiekosten zijn laag.
• De investeringskosten zijn gemiddeld.
• Compensatie van natuurwaarden en ecologie.
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O.4.3: Tweede waterleidingplas op Loenderveen (met uitdiepen)
Omschrijving
De tweede waterleidingplas kan op
meerdere manieren worden ingericht.
De voornaamste keuze, met het oog op
de waterkwantiteit en de waterkwaliteit,
is het wel of niet uitdiepen van de plas.
In deze optie wordt de tweede waterleidingplas wel uitgediept.

•
•
•

Voornaamste onderzoeksvragen
Een stakeholdersanalyse is vereist.
Impact van de gevolgen van de uitdieping van de Loenderveense Plas moet
onderzocht worden (oa Geohydrologische effecten, biodiversiteit en omgeving).
De desinfectiecapaciteit moet worden verhoogd vanwege een groter percentage
ARK-water.De desinfectiecapaciteit moet worden verhoogd vanwege een groter
percentage ARK-water.

Multicriteria-analyse
O.4.3: Tweede waterleidingplas op Loenderveen (met uitdiepen)
Doelstellingscriterium

Omschrijving

Waterkwaliteit

• Het percentage ARK-water op de eerste en/of de tweede
waterleidingplas zal toenemen.
• De desinfectiecapaciteit in de nazuivering zal daarom moeten
worden vergroot. Processtappen met desinfectiecapaciteit zijn LZF
en ozonisatie en mogelijk andere oxidatietechnieken of RO in de
toekomst.
• De extra zuiveringscapaciteit van de tweede waterleidingplas wordt
circa 25 Mm3/j. Afhankelijk van de beschikbare productiecapaciteit
van de nazuivering kan de capaciteit van de twee waterleidingplas
worden ingezet.
• Bij de aanleg wordt veel overcapaciteit in deze zuiveringsstap
gecreëerd.
• n.v.t.

Waterkwantiteit

Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primaire transport- en
distributienet
Systeembalans
Waternet
Systeembalans
regionaal

• Meer balans tussen WPK en LDN.

Creëren voorraad

• Versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen aan PWN
en mogelijk Vitens.
• Draagt niet bij aan het versterken van de wederkerigheid met de
naburige bedrijven buurbedrijven.
• n.v.t.

Brondiversificatie

• Structurele inzet van de bestaande bron ARK.
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Doelstellingscriterium

Omschrijving

Biodiversiteit

• Het uitdiepen van de tweede waterleidingplas zal impact hebben op
natuurwaarden en ecologie van de Loenderveense Plas. Behoud en
ontwikkeling van natuurwaarden is een belangrijke voorwaarde bij
de realisatie van de uitgediepte tweede waterleidingplas.
• Deze zuiveringstechniek heeft een laag energieverbruik en een
beperkt chemicaliënverbruik.
• n.v.t.

Circulaire economie
Klimaatadaptatie

Haalbaarheidscriterium • Omschrijving
Technische
haalbaarheid

Realisatietermijn
Maatschappelijke
haalbaarheid
Kosten

Koppelkansen en
functiegebruik

• Het is een bekende techniek (vergelijkbaar met die bij de eerste
waterleidingplas)
• De afzetmogelijkheden voor het zand zullen moeten worden
onderzocht.
• De realisatietermijn wordt ingeschat op 15 jaar.d
• De inpassing van een uitgediepte tweede waterleidingplas in de
omgeving vergt veel afstemming met diverse stakeholders.
• De kosten per m3 zijn hoog.
• Er is sprake van relatief lage exploitatiekosten bij de tweede
waterleidingplas.
• Er zijn hoge investeringskosten voor het realiseren van de tweede
waterleidingplas.
• Mogelijk zijn de exploitatiekosten voor uitbreiding van de
desinfectiecapaciteit op WPK hoog.
• Compensatie van natuurwaarden en ecologie.

O.4.4: Tweede waterleidingplas met oppervlaktewaterinfiltratie op Loenderveen
Omschrijving

Deze optie betreft de aanleg van de tweede waterleidingplas, aangevuld met een
oppervlakte-infiltratie- en winsysteem. Het systeem is vergelijkbaar met het systeem in
de AWD en maakt gebruik van infiltratiepanden en drains om het water na de
bodempassage terug te winnen (zie ‘Model aided design of an artificial Recharge and
Recovery system for the drinking water production of Amsterdam’, Pranisha Pokhrel).
Voornaamste onderzoeksvragen
•
Een stakeholdersanalyse is vereist.

Toekoms tvisie Drinkw ater, bijlagen

2 december 2021 - Toekomstvisie Drinkwater - Vastgesteld door gemeente Amsterdam

27/56

•

•

Impact van de gevolgen van oppervlakte infiltratie van de Loenderveense Plas
moet onderzocht worden (oa Geohydrologische effecten, biodiversiteit en
omgeving).
De desinfectiecapaciteit moet worden verhoogd vanwege een groter percentage
ARK-water.

Multicriteria-analyse
O.4.4: Tweede waterleidingplas met oppervlakte-infiltratie op Loenderveen)
Doelstellingscriterium

Omschrijving

Waterkwaliteit

• Het percentage ARK-water op de eerste waterleidingplas zal
toenemen. De desinfectiecapaciteit in de zuivering zal daarom
moeten worden verhoogd.
• Deze optie zorgt voor afvlakking van temperatuur en concentraties.
• Deze optie draagt bij aan de afbraak van pathogenen en
microverontreiningen.
• Door op de verblijftijd te sturen kan de kwaliteit en terugwinfractie
worden beïnvloed.
• De zuiveringscapaciteit van het infitlratiesysteem bedraagt circa
10 Mm3/j.
• Deze stap verhoogt niet de extra beschikbare capaciteit van de
tweede waterleidingplas
• n.v.t.

Waterkwantiteit

Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primaire transport- en
distributienet
Systeembalans Waternet
Systeembalans regionaal

Creëren voorraad
Brondiversificatie

• Meer balans tussen WPK en LDN.
• Versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen aan PWN
en mogelijk Vitens.
• Draagt niet bij aan het versterken van de wederkerigheid met
naburige bedrijven.
• Er wordt beperkt voorraad gecreëerd; kortstondige innamestops van
ARK-water zijn mogelijk
• Structurele inzet van de bestaande bron ARK.

Klimaatadaptatie

• Het inrichten van een infiltratiegebied biedt een kans voor de
ontwikkeling van natuurwaarden en ecologie ter compensatie van
het verlies.
• Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden is een belangrijke
voorwaarde bij de realisatie van de tweede waterleidingplas met
infiltratiegebied.
• Deze zuiveringstechniek heeft een laag energie- en
chemicaliënverbruik.
• n.v.t.

Haalbaarheidscriterium

Omschrijving

Technische haalbaarheid

• Het is een bekende techniek (vergelijkbaar met de bedrijfsvoering
van de AWD).
• Oppervlakte-infiltratie en winning is hydrologisch mogelijk.
• Een verblijftijd van minimaal 60 dagen kan worden gerealiseerd.
• Infiltratiepanden kunnen worden drooggezet.
• Peildalingen freatisch pakket < 5 cm.
• De realisatietermijn wordt ingeschat op 15 jaar.

Biodiversiteit

Circulaire economie

Realisatietermijn
Maatschappelijke
haalbaarheid
Kosten

• Inpassing van een tweede waterleidingplas met infiltratiegebied in
de omgeving vergt veel afstemming met diverse stakeholders.
• De kosten per m3 zijn relatief laag.
• De exploitatiekosten zijn relatief laag.

Toekoms tvisie Drinkw ater, bijlagen

2 december 2021 - Toekomstvisie Drinkwater - Vastgesteld door gemeente Amsterdam

28/56

Doelstellingscriterium

Koppelkansen en
functiegebruik

Omschrijving
• Voor het realiseren van het infiltratiesysteem (exclusief aanleg
inrichting tweede waterleidingplas) zijn de investeringskosten
gemiddeld.
• Compensatie van natuurwaarden en ecologie.

O.4.5: Diepinfiltratie op Loenderveen
Omschrijving
Deze optie betreft de aanleg van een systeem
van ondergrondse waterberging in het diepe
watervoerende pakket met infiltratieputten en
terugwinning met winputten. De voornaamste
zoetwaterbron hierbij is ARK-water. Diverse
varianten worden onderzocht.
Voornaamste onderzoeksvragen
•
Een stakeholdersanalyse is vereist.
•
Onderzoek naar de afvlakking en afbraak
van diverse parameters zoals bromaat,
Arseen e.d.
•
Onderzoek naar voorzuivering- en
nazuiveringstechnieken.
Multicriteria-analyse
O.4.5: Diepinfiltratie op Loenderveen
Doelstellingscriterium Omschrijving
Waterkwaliteit

•
•
•

Waterkwantiteit

•

Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primaire transport- en
distributienet
Systeembalans Waternet

•

Systeembalans regionaal

•

•

•
Creëren voorraad

•

Brondiversificatie

•

Biodiversiteit

•

Circulaire economie

•

Klimaatadaptatie

•

Deze optie zorgt voor afvlakking van de temperatuur en de
concentraties.
Deze optie draagt bij aan de afbraak van pathogenen en
microverontreiningen.
Door op verblijftijd te sturen kunnen de kwaliteit en de terugwinfractie worden beïnvloed.
De zuiveringscapaciteit van het infiltratiesysteem bedraagt 1020 Mm3/j en kan modulair worden gebouwd.
Als de waterstromen via diepinfiltratie en via de 1e
waterleidingplas gescheiden moeten worden geleverd naar WPK
dan heeft dit inlvoed om de redundantie van het leidingwerk
tussen Loenderveen en Weesperkarspel.
Meer balans tussen WPK en LDN.
Versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen aan PWN
en mogelijk Vitens.
Draagt niet bij aan het versterken van de wederkerigheid met
naburige bedrijven.
Er wordt beperkt voorraad gecreëerd; kortstondige innamestops
van ARK-water zijn mogelijk.
Structurele inzet van de bestaande bron ARK.
Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden is belangrijke
voorwaarde bij de realisatie diepinfiltratie.
Om tot een duurzaam systeem te komen zal een goede
voorzuivering van ARK-water noodzakelijk zijn.
n.v.t.
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Doelstellingscriterium

Omschrijving

Haalbaarheidscriterium

Omschrijving

Technische haalbaarheid

•
•
•
•

Realisatietermijn

•

Maatschappelijke
haalbaarheid
Kosten

•

Koppelkansen en
functiegebruik

•

•
•

Het is een bekende techniek.
Diepinfiltratie en winning is hydrologisch mogelijk.
Een deel van het geïnfiltreerde water lekt weg. Daarom is een
robuuste voorzuivering nodig om microverontreinigingen te
verwijderen.
Peildalingen freatisch vlak omgeving van maximaal 5 cm is
haalbaar.
De realisatietermijn wordt ingeschat op 5 -15 jaar.
De inpassing van diepinfiltratie in de omgeving vergt veel
afstemming met diverse stakeholders.
Door de benodigde voorzuivering relatief hoge exploitatiekosten.
Hoge investeringskosten voor het realiseren van het diepinfiltratiesysteem met voorzuivering
Door de inrichting van een robuust diepinfiltratiesysteem kan
ARK-water permanent ingezet worden waardoor mogelijk tijdens
warme/droge periodes water uit de Bethunepolder beschikbaar
komt voor het peilbeheer van het plassengebied.

O.5: Koppeling WCB met LVN/WPK via de WRK I- en II-leidingen
Omschrijving
Op WCB wordt voorgezuiverd water uit
het Lekkanaal gemaakt voor infiltratie in
de AWD en voor de levering van
industriewater in de IJmond. Het water
wordt naar de klanten getransporteerd via
twee leidingtracés, namelijk de WRK I- en
WRK II-leidingen. Bij langdurige
innamestops wordt de grondwaterwinning
op WCB ingezet. De WRK I- en IIleidingen liggen relatief dicht bij de locatie
Loenderveen (7-10 km). Door een
koppeling tussen de WRK-leidingen en
LVN/WPK te maken kan bij stagnatie van
de aanvoer van water uit de
Bethunepolder of uit het ARK tijdelijk
water uit WCB worden ingezet. Dit kan
voorgezuiverd water zijn uit het Lekkanaal (vergelijkbaar met water uit het ARK) of
grondwater. Om voorgezuiverd water uit het Lekkanaal te kunnen inzetten op
Loenderveen is een koppeling met de WRK I/ II-leiding nodig. Het daarvoor benodigde
leidingtracé is circa 7 km lang. Om grondwater uit WCB te kunnen inzetten is een
koppeling met de WRK I-leiding nodig. Het daarvoor benodigde leidingtracé is circa 10
km lang. Deze koppeling maakt ook de terug levering van Loenderveen aan de WRK
mogelijk.
Voornaamste onderzoeksvragen
• Uitvoeren van een tracéverkenning van de leidingen.
Multicriteria-analyse
O.5: Koppeling WCB met LVN/WPK via de WRK I- en II-leidingen
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Doelstellingscriterium

Omschrijving

Waterkwaliteit

• Voorgezuiverd water uit het Lekkanaal is schoner dan gecoaguleerd
ARK-water en heeft ook de snelfiltratiestap al ondergaan.
• Bij de inzet van grondwater uit WCB: de waterkwaliteit hiervan is
veel beter dan dat van Bethunewater of ARK-water.
• Deze optie levert geen extra capaciteit op.

Waterkwantiteit
Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primaire transport- en
distributienet
Systeembalans
Waternet

Systeembalans
regionaal

Creëren voorraad

• n.v.t.

• Meer balans tussen WPK en LDN.
• WRK-water kan alleen worden ingezet bij een verstoring van de
inname van ARK-water of Bethunewater.
• Omgekeerd zou ook water vanuit Loenderveen tijdens een grote
verstoring in de voeding van het WRK-systeem teruggeleverd
kunnen worden als voeding voor de WRK.
• Deze optie versterkt de leveringszekerheid voor en_gros-leveringen
aan PWN en mogelijk Vitens.
• Draagt niet bij aan het versterken van de wederkerigheid met de
naburige bedrijven.
• n.v.t.

Biodiversiteit

• Structurele inzet van de bestaande bron ARK.
• Koppeling van WRK-systeem aan WPK. Bij verstoringen van de
inname van ARK-water of Bethunewater kan deze bron worden
ingezet.
• n.v.t.

Circulaire economie

• Deze maatregel leidt tot een laag energie- en chemicaliënverbruik.

Klimaatadaptatie

• n.v.t.

Brondiversificatie

Haalbaarheidscriterium Omschrijving
Technische
haalbaarheid
Realisatietermijn

• Het leidingtracé moet diverse waterstaatkundige werken passeren
(ARK, Vecht, A2).
• De realisatietermijn wordt ingeschat op 15 jaar.

Maatschappelijke
haalbaarheid
Kosten

• n.v.t.

Koppelkansen en
functiegebruik

•
•
•
•

De kosten per m3 zijn hoog.
De investeringskosten zijn hoog voor weinig extra capaciteit.
De exploitatiekosten zijn laag.
Mocht het WRK-water voor Tata Steel deels beschikbaar komen,
door bijvoorbeeld het inzetten van een alternatieve bron of als de
watervraag van Tata fors is, dan kan dit vrijkomende WRK-water
worden ingezet voor WAAG en wordt gebruikgemaakt van de
beschikbare overcapaciteit.
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O.6: WAAG (Handelingsperspectief van PWN, Waternet en Vitens)
Inleiding
WAAG staat voor “Water Aanvoer en Aanvulling Grondwater”. Bij WAAG wordt de
wincapaciteit in ’t Gooi sterk uitgebreid door grondwater aan te vullen met voorgezuiverd
oppervlaktewater. Dit handelingsperspectief wordt door PWN, Waternet en Vitens
gezamenlijk onderzocht.
Het idee is om bij pompstation Laarderhoogt voorbehandeld oppervlaktewater in de
bodem te infiltreren ter verhoging van de productiecapaciteit op deze locatie. Het gaat
om circa 22 Mm3/j. Het water wordt in het watervoerende pakket tussen ongeveer 0 en
50 m ‐NAP geïnfiltreerd en weer onttrokken. Het betreft infiltratiewater uit het
Amsterdam-Rijnkanaal (ARK, innamepunt Waternet bij Nieuwersluis/Loenderveen) of
water uit het Gooimeer of het Eemmeer. Het procedé is vergelijkbaar met dat van de
duinsystemen van PWN en Waternet. De ruime beschikbaarheid van oppervlaktewater
wordt gecombineerd met een robuuste grondwaterwinning. Het water dat in ‘t Gooi wordt
geïnfiltreerd zal verregaand moeten worden gezuiverd. Om een historische opbouw van
verontreiniging in de bodem te voorkomen zal bij voorkeur moeten worden
voorgezuiverd met omgekeerde osmose (RO0.
De volgende waterbronnen zijn in beeld:
• O6.1: WAAG met infiltratie van water uit het ARK
• O.6.2: WAAG met infiltratie van water uit het Gooimeer of het Eemmeer
• O.6.3: WAAG met infiltratie van effluent uit locale rwzi’s.
Voor meer informatie verwijzen we naar de rapporten die PWN heeft opgesteld voor dit
handelingsperspectief (Van Genuchten et. al, 2021).
O.6.1: WAAG met infiltratie van water uit het ARK
Omschrijving
Dit handelingsperspectief betreft de
inzet van diepinfiltratie en
terugwinning van water uit het ARK.
De bron ligt ver van het
infiltratiegebied af (circa 20 km).
Daarvoor is een lang en lastig te
realiseren leidingtracé nodig. Water
uit het ARK kan via de tweede
waterleidingplas worden geleid om
kwaliteitsafvlakking te creëren. Een
voorwaarde hierbij is dan wel dat
Waternet kiest voor de ontwikkeling
van een uitgediepte tweede
waterleidingplas. Ook kan ervoor
worden gekozen om deze systemen
juist niet te integreren. Hiermee
worden risico’s voorkomen die
mogelijk ontstaan door de functievermenging van verschillende systemen. In de
eindsituatie zal WAAG water gaan leveren aan WPK en kan de huidige en gros-levering
van WPK aan ’t Gooi worden afgebouwd. Er is ook sprake van overleg tussen Waternet
en Vitens voor een tijdelijke drinkwaterlevering vanuit WPK. Als de levering aan Vitens
wordt gestart, zal ook deze levering na realisatie van WAAG kunnen worden afgebouwd.
Voornaamste onderzoeksvragen
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• Uitvoeren van een tracéverkenning van de leidingen.
• Vraag naar de inzetbaarheid van Gooimeer-water.
• Hoe lang en met welke capaciteit kan de voorraad worden ingezet tijdens verstoringen
en piekmomenten?
• Welke gevolgen heeft de infiltratie van gebiedsvreemd water op het grondwater en op
de biodiversiteit?
• Onderzoek naar de benodigde voorzuivering ivm tegengaan verontreiniging diepere
grondwaterpakket en tegengaan putverstopping.
Multicriteria-analyse
O.6.1: WAAG (diepinfiltratie in ’t Gooi met ARK-water)
Doelstellingscriterium

Omschrijving

Waterkwaliteit

• Een intensieve voorzuivering is nodig.
• Deze optie zorgt voor afvlakking van temperatuur en concentraties.
• Deze optie draagt bij aan de afbraak van pathogenen en
microverontreiningen.
• Deze optie levert voor Waternet circa 13 Mm3/j op.
• De vergunning voor onttrekking uit de ARK biedt voldoende ruimte.
• Bij een volledige realisatie van deze optie wordt de eventueel
tijdelijke en gros-levering aan Vitens beëindigd.
• n.v.t.

Waterkwantiteit

Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primaire transport- en
distributienet
Systeembalans Waternet
Systeembalans regionaal

Creëren voorraad
Brondiversificatie

• Meer balans tussen WPK en LDN.
• Versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen aan PWN
en mogelijk Vitens.
• Draagt fors bij aan het versterken van de wederkerigheid met de
naburige bedrijven.
• Gecreëerd wordt een voorraad van enkele weken. Deze kan worden
ingezet bij innamestops en piekleveringen bij droogte.
• Het is geen nieuwe bron voor Waternet.

• Het inrichten van een infiltratiegebied biedt een kans voor de
ontwikkeling van natuurwaarden en ecologie.
• Geïnfiltreerd wordt gebiedsvreemd water.
Circulaire economie
• Om putverstopping te voorkomen is een voorzuivering nodig.
• Om historische opbouw van verontreiniging in de bodem te
voorkomen is verregaande voorzuivering nodig.
Klimaatadaptatie
• Onderzocht moet worden welk effect het inrichten van een infiltratie
en winsysteem heeft op de verdroging in dit gebied
Haalbaarheidsscriterium • Omschrijving
Biodiversiteit

Technische haalbaarheid

Realisatietermijn
Maatschappelijke
haalbaarheid
Kosten
Koppelkansen en
functiegebruik

•
•
•
•

Diepinfiltratie en winning is hydrologisch mogelijk.
Er zijn veel stakeholders met soms tegengestelde belangen.
Het vergt een lang en complex leidingtracédoor het plassengebied.
Het ARK zal, gezien de waterkwaliteit, goed inzetbaar zijn voor
diepinfiltratie met het oog op verstopping van de infiltratieputten.
• De realisatietermijn wordt ingeschat op meer dan 15 jaar.
• De inpassing van diepinfiltratie in de omgeving vergt veel
afstemming met diverse stakeholders.
• De investeringskosten zijn zeer hoog.
• De operationele kosten voor de voorzuivering zijn hoog.
• Enkele ondiepe grondwaterwinningen van Vitens worden stopgezet.
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O.6.2: WAAG met infiltratie van water uit het Gooimeer
Omschrijving
Dit handelingsperspectief betreft de
inzet van diepinfiltratie en
terugwinning van water uit het
Gooimeer. Het water uit het
Gooimeer kan worden ingezet met of
zonder oeverfiltratie. De bron ligt
relatief dicht bij het infiltratiegebied.
De transportafstanden van ruw water
zijn daarmee beperkt. In de
eindsituatie zal WAAG water gaan
leveren aan WPK en kan de huidige
en gros-levering van WPK aan ’t
Gooi worden afgebouwd. Er is ook
overleg tussen Waternet en Vitens
voor een tijdelijke drinkwaterlevering
vanuit WPK. Als de levering aan
Vitens wordt gestart, zal ook deze
levering na de realisatie van WAAG kunnen worden afgebouwd.
Voornaamste onderzoeksvragen
• Uitvoeren van een tracéverkenning van de leidingen.
• Vraag naar de inzetbaarheid van Gooimeer-water.
• Hoe lang en met welke capaciteit kan de voorraad worden ingezet tijdens verstoringen
en piekmomenten?
• Welke gevolgen heeft de infiltratie van gebiedsvreemd water op de biodiversiteit?
• Onderzoek naar de benodigde voorzuivering ivm tegengaan verontreiniging diepere
grondwaterpakket en tegengaan putverstopping.
Multicriteria-analyse
O.6.2: WAAG (diepinfiltratie in ’t Gooi met Gooimeer-water)
Doelstellingscriterium

Omschrijving

Waterkwaliteit

• Een intensieve voorzuivering is nodig.
• Deze optie zorgt voor afvlakking van temperatuur en concentraties.
• Deze optie draagt bij aan de afbraak van pathogenen en
microverontreiningen.
• Deze optie levert voor Waternet circa 13 Mm3/j op.
• Bij een volledige realisatie van deze optie stopt de eventueel
tijdelijke en gros-levering aan Vitens.
• n.v.t.

Waterkwantiteit

Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primaire transport- en
distributienet
Systeembalans Waternet
Systeembalans regionaal

Creëren voorraad
Brondiversificatie

• Meer balans tussen WPK en LDN.
• Versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen aan PWN
en mogelijk Vitens.
• Draagt fors bij aan het versterken van de wederkerigheid met de
naburige bedrijven (PWN en Vitens).
• Gecreëerd wordt een voorraad van enkele weken. Deze kan worden
ingezet bij innamestops en piekleveringen bij droogte.
• Het Gooimeer is een nieuwe bron.
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Doelstellingscriterium

Omschrijving

• Het inrichten van een infiltratiegebied biedt kansen voor de
ontwikkeling van natuurwaarden en ecologie.
• Geïnfiltreerd wordt gebiedsvreemd water.
Circulaire economie
• Om putverstopping te voorkomen is een voorzuivering nodig.
• Om historische opbouw van verontreiniging in de bodem te
voorkomen is een verregaande voorzuivering nodig.
Klimaatadaptatie
• De infiltratie van oppervlaktewater is een kans om verdroging in dit
gebied tegen te gaan.
Haalbaarheidsscriterium Omschrijving
Biodiversiteit

Technische haalbaarheid

Realisatietermijn
Maatschappelijke
haalbaarheid
Kosten
Koppelkansen en
functiegebruik

•
•
•
•

Diepinfiltratie en winning is hydrologisch mogelijk.
Er zijn veel stakeholders met soms tegengestelde belangen.
De bron ligt relatief dicht bij de infiltratielocatie.
Het Gooimeer-water zal, gezien de waterkwaliteit, mogelijk meer
voorzuivering nodig hebben dan ARK-water met het oog op
verstopping van de infiltratieputten.
• De realisatietermijn wordt ingeschat op meer dan 15 jaar.
• De inpassing van diepinfiltratie in de omgeving vergt veel
afstemming met diverse stakeholders.
• De investeringskosten zijn zeer hoog.
• De operationele kosten voor de voorzuivering zijn hoog.
• Enkele ondiepe grondwaterwinningen van Vitens worden stopgezet.

O.6.3: WAAG met infiltratie van effluent uit lokale rwzi’s
Omschrijving
Dit handelingsperspectief betreft de inzet van diepinfiltratie en de terugwinning van
effluent uit lokale rwzi’s. Door de
inzet van lokale rwzi’s ligt de bron
relatief dicht bij het infiltratiegebied.
De transportafstanden van het ruwe
water zijn daarmee beperkt. In de
eindsituatie zal WAAG water gaan
leveren aan WPK en kan de
huidige en gros-levering van WPK
aan ’t Gooi worden afgebouwd. Er
is ook overleg tussen Waternet en
Vitens voor een tijdelijke
drinkwaterlevering vanuit WPK. Als
de levering aan Vitens wordt
gestart, zal ook deze levering na de
realisatie van WAAG kunnen
worden afgebouwd.
Voornaamste onderzoeksvragen
Uitvoeren van een tracéverkenning van de leidingen.
Vraag naar de inzetbaarheid van Gooimeer-water o.a. gevoed met effluent.
Hoe lang en met welke capaciteit kan de voorraad worden ingezet tijdens
verstoringen en piekmomenten?
•
Welke gevolgen heeft de infiltratie van gebiedsvreemd water op de biodiversiteit?
• Onderzoek naar de benodigde voorzuivering ivm tegengaan verontreiniging diepere
grondwaterpakket en tegengaan putverstopping.
•
•
•
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Multicriteria-analyse
O.6.3: WAAG (diepinfiltratie ’t Gooi met effluent)
Doelstellingscriterium

Omschrijving

Waterkwaliteit

• Een intensieve voorzuivering is nodig.
• Deze optie zorgt voor afvlakking van temperatuur en concentraties.
• Deze optie draagt bij aan de afbraak van pathogenen en
microverontreinigingen.
• Deze optie levert voor Waternet circa 13 Mm3/j op.
• Bij een volledige realisatie van deze optie stopt de eventueel
tijdelijke en gros-levering aan Vitens.
• n.v.t.

Waterkwantiteit

Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primaire transport- en
distributienet
Systeembalans Waternet
Systeembalans regionaal

Creëren voorraad
Brondiversificatie
Biodiversiteit

Circulaire economie

Klimaatadaptatie
Haalbaarheidscriterium
Technische haalbaarheid

Realisatietermijn
Maatschappelijke
haalbaarheid

Kosten
Koppelkansen en
functiegebruik

• Meer balans tussen WPK en LDN.
• Versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen aan PWN
en mogelijk Vitens.
• Draagt fors bij aan het versterken van de wederkerigheid met de
naburige bedrijven (PWN en Vitens).
• Gecreëerd wordt een voorraad van enkele weken. Deze kan worden
ingezet bij innamestops en piekleveringen bij droogte.
• Effluent is een nieuwe bron.
• Het inrichten van een infiltratiegebied biedt kansen voor de
ontwikkeling van natuurwaarden en ecologie.
• Geïnfiltreerd wordt gebiedsvreemd water.
• Om putverstopping te voorkomen is een voorzuivering nodig.
• Om historische opbouw van verontreiniging in de bodem te
voorkomen is een verregaande voorzuivering nodig.
• De infiltratie van oppervlaktewater is een kans om verdroging in dity
gebied tegen te gaan.
Omschrijving
•
•
•
•

Diepinfiltratie en winning is hydrologisch mogelijk.
Er zijn veel stakeholders met soms tegengestelde belangen.
De bron ligt relatief dicht bij de infiltratielocatie.
Omdat effluentwater geen stabiele kwaliteit heeft, moet de
voorzuivering robuust zijn.
• De realisatietermijn wordt ingeschat op meer dan 30 jaar.
• De inpassing van diepinfiltratie in de omgeving vergt veel
afstemming met diverse stakeholders.
• De acceptatie van effluent als bron voor drinkwater zal moeten
worden gestimuleerd.
• De investeringskosten zijn hoog.
• Enkele ondiepe grondwaterwinningen van Vitens worden stopgezet.
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W.1: Verruiming van de onttrekkingsvergunning naar 75 Mm3/j
Om op korte termijn extra productiecapaciteit te kunnen realiseren in het
drinkwatersysteem worden twee opties
onderzocht om meer water uit de duinen te
kunnen onttrekken. De huidige
onttrekkingsvergunning van de AWD is
gemaximeerd op een onttrekking van 70
Mm3/jaar uit de Oranjekom. Een
randvoorwaarde hierbij is dat maximaal
12,7 Mm3/jaar natuurlijk duinwater mag
worden onttrokken. Om deze opties te
mogen realiseren zal de onttrekkingsvergunning dus moeten worden aangepast. Het verhogen van de wincapaciteit kan
worden gezocht in het bovenduin of in het diepe duin. Het betreft de volgende opties:
• W.1.1: AWD: Maximaal benutten van de bestaande assets
• W.1.2: AWD: Kleinschalige diepinfiltratie.
Met W.1.1 kan maximaal 8 Mm3/j extra wincapaciteit worden gerealiseerd waarvan ca.
3,5Mm3/j met acceptabele invloed op de omgeving.
Met W.1.2 kan dit worden aangevuld tot 5 Mm3/j extra wincapaciteit.
W.1.1: AWD: Maximaal benutten van de bestaande assets
Het verhogen van de wincapaciteit kan worden gezocht in het bovenduin of in het diepe
duin. Deze optie verhoogt de capaciteit in het bovenduin. De huidige wincapaciteit in de
AWD zonder civieltechnische aanpassingen bedraagt 73,5 Mm3/j met behoud van de
minimale verblijftijd (60 dagen), de bedrijfszekerheid, het huidige peilregime en geen
significante gevolgen voor de natuur. Om deze optie te realiseren zullen de volgende
maatregelen moeten worden getroffen:
1. toename van de onttrekking door het verlagen van het bedrijfspeil in het
Barnaartkanaal en UB- 01, UB-02 en UB-03 (-0,25 m)
2. verplaatsen van de uitstroom UB-11/12 (Rechte Schusterkanaal -> Westerkanaal)
3. verhogen van de bedrijfspeilen in de infiltratiegeulen (+0,10 m)
4. Omvormen van het Van der Vlietkanaal van winkanaal naar infiltratiebekken.
Verhogen bedrijfspeilen
infiltratiegeulen

Verlagen bedrijfspeil
Barnaartkanaal

Verplaatsen uitstroombakken

Voornaamste onderzoeksvragen
• Onderzoek naar de capaciteit tijdens piekbelastingen.
• Effect op de omgeving van extra infiltratie en onttrekking (natuur/grondwaterpeil).
• Nader onderzoek nodig (beperkte verlaging grondwaterpeil langs Barnaartkanaal).
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• Bij verhoging van de bedrijfspeilen in de infiltratiegeulen is nader onderzoek nodig
naar de impact op de natuur en de te realiseren extra capaciteit.
• Verruiming van de onttrekkingsvergunning naar 75 Mm3/j. De vraag is of het bevoegd
gezag zomaar akkoord gaat met een structurele uitbreiding van 5 Mm3/jaar in het
bovenduin. In de jaren 90 was de voorkeur dat uitbreiding van de huidige
productiecapaciteit in het diepe duin moest plaatsvinden.
Multicriteria-analyse
W.1.1: AWD Maximaal benutten bestaande assets
Doelstellingscriterium

Omschrijving

Waterkwaliteit

• Capaciteitsuitbreiding mogelijk met behoud van de minimale
verblijftijd van 60 dagen.
• Intensiveren van het huidige infiltratie en winsysteem levert
maximaal 8 Mm3/j op in het bovenduin waarvan ca. 3,5 Mm3/j met
acceptabele impact op de omgeving. Aanpassingen zijn:
o Verlagen bedrijfspeil Barnaartkanaal 0,8 Mm3/j
o Verplaatsen uitstroom UB-11/12: 1,5 Mm3/j
o Verhogen bedrijfspeilen infiltratiegeulen: 2 Mm3/j
o Omvormen Van der Vlietkanaal :0,4 Mm3/j
• n.v.t.

Waterkwantiteit

Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primaire transport- en
distributienet
Systeembalans Waternet
Systeembalans regionaal

Creëren voorraad
Brondiversificatie

• Voor de korte termijn wordt de balans tussen LDN en WPK
slechter, maar dit is ter overbrugging van uitbreidingen op WPK.
• Versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen in de PWN
en mogelijk Dunea.
• Draagt niet bij aan het versterken van de wederkerigheid met de
naburige bedrijven.
• Er wordt beperkt extra voorraad gecreëerd. Deze kan worden
ingezet bij innamestops en piekleveringen bij droogte.
• Gebruikgemaakt wordt van een bestaande bron.

Klimaatadaptatie

• Barnaartkanaal: belasting bovenduin door peilverlaging
• Lokaal effect grondwaterstand boven drains UB-11 en UB-12
• Omvormen Van der Vlietkanaal: meer open water, de oppervlakte
van vochtige duinvalleien blijft gelijk.
• Deze zuiveringstechniek heeft een laag energie- en
chemicaliënverbruik.
• n.v.t.

Haalbaarheidscriterium

Omschrijving

Technische haalbaarheid

• Deze opties zijn technisch haalbaar.

Realisatietermijn

• Realisatie is mogelijk op korte termijn.

Maatschappelijke
haalbaarheid

• Inpassing van extra capaciteit uit het bovenduin in de omgeving
vergt veel afstemming met stakeholders en het bevoegde gezag.
• Verkrijgen van de onttrekkingsvergunning lijkt haalbaar.
• Indienen verzoek tot wijziging vergunningsvoorwaarden bij
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).
• MER-toetsing en doorlopen vergunningsprocedure of misschien
ambtshalve wijziging van de huidige vergunning.
• Barnaartkanaal: Kosten minimaal.
• Verplaatsen uitstroom UB-11/12: Kosten ca. 2 Meuro.
• Verhogen bedrijfspeilen infiltratiegeulen: kosten minimaal.
• Omvormen Van der Vlietkanaal van winkanaal naar
infiltratiebekken. Kosten ca. 3 Meuro.
• n.v.t.

Biodiversiteit

Circulaire economie

Kosten

Koppelkansen en
functiegebruik
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W.1.2.: AWD: Diepinfiltratie (kleinschalig)
Het vergroten van de wincapaciteit kan worden gezocht in het bovenduin of in het diepe
duin. Deze optie betreft de capaciteitsuitbreiding vanuit het diepe duin. Het gaat om het
aanleggen van 10 of 20 infiltratieputten langs het Sprenkelkanaal. Het aantal putten
hangt af van de gewenste capaciteit. Het te infiltreren WRK-water zal moeten worden
voorgezuiverd om verstopping van de infiltratieputten te voorkomen.
Voornaamste onderzoeksvragen
• Onderzoek naar de capaciteit tijdens piekvragen
• Onderzoek naar de benodigde voorzuivering ivm tegengaan verontreiniging diepere
grondwaterpakket en tegengaan putverstopping.
Multicriteria-analyse
W.1.2: AWD: Kleinschalige diepinfiltratie
Doelstellingscriterium

Omschrijving

Waterkwaliteit

• Capaciteitsuitbreiding mogelijk met behoud van de minimale
verblijftijd van 60 dagen.
• Deze optie levert voor Waternet circa 2,5-5,0 Mm3/j op.

Waterkwantiteit
Leveringszekerheid
(beschikbaarheid)
Primaire transport- en
distributienet
Systeembalans Waternet

• n.v.t.

Brondiversificatie

• Op de korte termijn wordt de balans tussen LDN en WPK
slechter, maar dit is ter overbrugging van uitbreidingen op WPK.
• Versterkt de leveringszekerheid voor en gros-leveringen in de
PWN en mogelijk Dunea.
• Draagt niet bij aan het versterken van de wederkerigheid met de
naburige bedrijven.
• Gecreëerd wordt extra voorraad. Deze kan worden ingezet bij
innamestops en piekleveringen bij droogte.
• Er wordt gebruikgemaakt van een bestaande bron.

Biodiversiteit

• Het betreft een verwaarloosbare belasting van het bovenduin.

Circulaire economie

Haalbaarheidscriterium

• Om putverstopping te voorkomen is een voorzuivering nodig.
• Om een historische opbouw van verontreiniging in de bodem te
voorkomen is verregaande voorzuivering nodig.
• Door het creëren van extra voorraad kan beter worden
ingespeeld op innamestops en lange droge, warme perioden.
Omschrijving

Technische haalbaarheid

• Deze optie is technisch haalbaar.

Realisatietermijn

• Een realisatie op korte termijn is mogelijk.

Maatschappelijke
haalbaarheid

• De inpassing van extra capaciteit uit het diepe duin in de omgeving vergt veel afstemming met stakeholders en bevoegd gezag.
• Het verkrijgen van de onttrekkingsvergunning lijkt haalbaar.
• Bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) moet
een verzoek tot wijziging vergunningsvoorwaarden worden
ingediend.
• MER-toetsing en doorlopen vergunningsprocedure of misschien
ambtshalve wijziging van huidige vergunning.
• Voorkeur bevoegd gezag jaren in de jaren 90: uitbreiding huidige
productiecapaciteit moet plaatsvinden in het diepe duin.
• Gemiddeld kostenniveau per m3.

Systeembalans regionaal

Creëren voorraad

Klimaatadaptatie

Kosten
Koppelkansen en
functiegebruik

• n.v.t.
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W.2.: Diepinfiltratie (structureel)
Dit scenario is uitgebreid onderzocht in het zogenaamde 70/83-onderzoek (Van der
Hoek, 2000).
W.3 Directe doorlevering met omgekeerde osmose (RO)
Deze optie is uitgebreid onderzocht in het zogenaamde 70/83-onderzoek (Van der Hoek,
2000). WRK-water wordt direct doorgeleverd aan Leiduin en behandeld met snelfiltratie
– ozon – biologische actieve koolfiltratie – omgekeerde osmose (membraanfiltratie). Het
concentraat wordt met een leiding geloosd op de Noordzee.
Voordelen:
• Door de verwijdering van calcium hoeft de stroom water uit de Amsterdamse
Waterleidingduinen minder diep te worden onthard → besparing natronloog,
overcapaciteit Leiduin reeds aanwezig.
• Directe doorlevering met omgekeerde osmose (RO) heeft als extra voordeel dat de
hoeveelheid PFAS die nu tijdens duinpassage toeneemt (naar een oorzaak wordt nog
gezocht) kan worden verlaagd/verdund.
Nadelen:
• Concentraat, hoog energieverbruik, en daarmee hoge klimaatvoetafdruk en kosten.
• Aandachtspunten: beschikbaarheid van WRK-water, vergunning concentraat.
W.4 Brakke kwel Haarlemmermeer (handelingsperspectief PWN)
Dit handelingsperspectief betreft de optie om brak kwelwater in de Haarlemmermeerpolder met putten te winnen en te zuiveren tot drinkwater. Daarmee wordt de verzilting
van het oppervlaktewater teruggedrongen en krijgt PWN tevens een nieuwe
productielocatie in een gebied met een groeiende drinkwatervraag. Het gewonnen,
brakke grondwater wordt via membraanfiltratie ontzilt. Het permeaat gaat na opharding
naar de kelders van pompstation Hoofddorp. Het verwijderde zout wordt in een
waterstroom (‘concentraat’) geloosd op zee.
Deze optie wordt voor Waternet interessant als het filtraat na behandeling met RO wordt
ingebracht op de zuivering van Leiduin om zo de ontharding te ontlasten. Deze optie
levert trouwens geen extra capaciteit op voor Waternet.
N.B.: In een eerste haalbaarheidsanalyse van PWN is deze optie afgevallen.
W.5 Brak water onder de AWD
Geschat wordt dat onder de Amsterdamse Waterleidingduinen circa 70 miljoen m3 brak
water is opgeslagen. Onder de AWD stroomt zoet water af richting zee en richting de
Haarlemmermeerpolder. Aan de onderkant van de zoetwaterbel onder de duinen mengt
zoet water zich met zout water. Het water wordt gewonnen met verticale putten en
behandeld met (ultrafiltratie en) omgekeerde osmose (membraanfiltratie). Het
concentraat wordt met een leiding geloosd op de Noordzee.
De ontzouting van dit brakke water vergt minder energie dan de ontzouting van
zeewater. Voor de productie van drinkwater maakt Waternet gebruik van de best
beschikbare bron. Gezien de andere mogelijkheden zal deze optie voor meer water nog
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niet nader worden uitgewerkt. Dunea is gestart met onderzoek naar de mogelijkheden
voor de winning van brak water onder de duinen. Waternet wacht de resultaten van dit
onderzoek af.
W.6 Zeewater
Zeewater is in principe onuitputtelijk beschikbaar. Het zeewater wordt via verticale of
horizontale putten nabij of onder het strand gewonnen. Het water wordt behandeld met
(ultrafiltratie en) omgekeerde osmose (membraanfiltratie). Het concentraat wordt met
een leiding geloosd op de Noordzee. De ontzouting vergt veel energie (2-4 kWh/m3),
waardoor de kosten hoog zijn en de klimaatvoetafdruk groot is.
Het energieverbruik van de huidige drinkwaterlevering bedraagt, ter vergelijking, circa
0,5 kWh/m3. Voor de productie van drinkwater maakt Waternet gebruik van de best
beschikbare bron. Gezien de andere mogelijkheden zal deze optie voor meer water nog
niet nader worden uitgewerkt.
W.7 Effluent
Effluent is op verschillende locaties in het beheergebied beschikbaar. Voor de productie
van drinkwater is wel een kostbare en energieverslindende zuiveringsstap met RO
nodig. Voor de productie van drinkwater maakt Waternet gebruik van de best
beschikbare bron. Gezien de andere mogelijkheden zal deze optie voor meer water nog
niet nader worden uitgewerkt. Wel zal worden onderzocht of deze bron kan worden
ingezet voor industriële toepassingen.

W.8 Handelingsperspectief WRK (PWN)
Het handelingsperspectief WRK van PWN beoogt de vergroting van de
drinkwaterproductie vanuit voorgezuiverd oppervlaktewater van de
Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK). Inzet is om meer proceswater
van de WRK in te kopen voor aanvullende drinkwaterproductie. Binnen het
handelingsperspectief WRK wordt drinkwaterproductie uit WRK-proceswater op drie
verschillende productielocaties verkend, namelijk Noordhollands Duinreservaat (NHD),
Overveen en Hoofddorp. Het onderzoek richt zich op meerdere zuiveringsvarianten voor
drinkwaterproductie in combinatie met diepinfiltratie en directe drinkwaterproductie. Bij
dit handelingsperspectief zijn negen varianten onder de loep genomen. De drie
varianten met de hoogste score zijn nanofiltratie (NF) Overveen, diepinfiltratie Overveen
en NF Hoofddorp. De varianten in Overveen en Hoofddorp scoren goed. De optie op
vanuit WRK drinkwater te produceren in het NHD is duur en heeft weinig meerwaarde.
Deze opties zijn nog volop in ontwikkeling. Daarom zijn deze nog niet gescoord in de
Multi Criteria Analyse.

D.9 Decentrale bronnen
Het is mogelijk om decentraal drinkwater te produceren uit grondwater, regenwater en
oppervlaktewater. Regenwater wordt vaak genoemd als mogelijke bron om op kleine
schaal drinkwater te produceren. Recentelijk heeft KWR voor Waternet twee cases
uitgewerkt (Hofman-Caris en De Waal, 2018):
1) Voor een (stedelijke) nieuwbouwwijk op IJburg bleek dat op de wijk te weinig neerslag
valt. Daarom moet er een aansluiting zijn op het reguliere drinkwaternet. Er moeten
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aanzienlijke buffers worden aangelegd. Het in stand houden van twee parallelle
systemen is duur en heeft een nadelig effect op de drinkwaterkwaliteit.
2) Voor een nieuw aan te sluiten woning in het buitengebied, aan het einde van het
distributienet, lijkt het technisch mogelijk om drinkwater uit regenwater te maken. Dit
is wel veel (30 tot 60 keer) duurder dan aansluiting op de centrale drinkwatervoorziening. De klimaatvoetafdruk bedraagt ongeveer 2/3 van die van een centrale
drinkwatervoorziening. De (kosten voor de) controle van de waterkwaliteit is een punt
van zorg.
Regenwater zal op kleine schaal en decentraal worden toegepast door particulieren.
Inzet op grotere schaal waar mogelijk Waternet een rol kan spelen is − vanwege de
hoge kosten, beperkte milieuwinst en zorgen over de beheersbaarheid van de
drinkwaterkwaliteit − niet realistisch. Voor grondwater en oppervlaktewater mag worden
verwacht dat vergelijkbare conclusies kunnen worden getrokken. Daarom worden deze
bronnen niet verder onderzocht.
Voor laagwaardig gebruik van water door consumenten en zakelijke afnemers zal in
toenemende mate behoefte zijn om gebruik te maken van bijvoorbeeld grondwater,
oppervlaktewater of regenwater. Dit is dan geen bron voor drinkwater, maar zorgt wél
voor een afname in de vraag naar drinkwater.
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Bijlage 5: Maatregelen toekomstbestendige levering
drinkwater
Maatregel
A1
Maatregel
W1
W1.1
W1.2
O.1.1
A2

Maatregel
WK 1- BO3

WK 2

WK 3- KA3

WK 4

WK5
WK6

Advies Visie drinkwater
Akkoord geven op de uitgangspunten in de geactualiseerde visie:
Deze visie is op 2 december vastgesteld door de gemeente Amsterdam
Advies Uitbreiding capaciteit
Verruiming van de onttrekkingsvergunning naar 75 Mm3/j.
AWD 1: Maximaal benutten van bestaande assets
AWD: Kleinschalige diepinfiltratie.
Uitbreiding langzame zandfiltratie op WPK voor ontwerpcapaciteit 2050
Het uitwerken van voorkeursvarianten voor uitbreiding van de productiecapaciteit moet
in lijn zijn met de doelstellingen voor de watertransitie. Dit zal in samenhang met
toekomstbestendig waterbeheer worden uitgewerkt. Via klimaatdialogen werken de
waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat samen aan het voorkomen van
wateroverlast en droogte op regionaal niveau.
Advies verbeteren waterkwaliteit
Versterken belangenbehartiging door RIWA: Om het drinkwaterbelang te beschermen
is internationale samenwerking heel belangrijk. Deze belangen worden nu behartigd
via de RIWA. Via de RIWA kan worden ingezet op bronbescherming in onder andere
het Ruhrgebied en op de wetgeving voor het gebruik van stoffen zoals PFAS.
Onderzoek Hoe blijven we in de toekomst voldoen aan de waterkwaliteit?: We moeten
blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Hoe kunnen we aanvullend zuiveren, zodat
stoffen kunnen worden verwijderd, zoals bijvoorbeeld PFAS in drinkwater?
Onderzoek drinkwatertemperatuur: Onderzoek naar de gevolgen van langdurige
overschrijding van de 25 °C-norm en mogelijkheden voor het verlagen van de
drinkwatertemperatuur. Dit onderzoek sluit aan op het onderzoek KA3 en ET6.
Pilotonderzoek: Ervaring opdoen met membraantechnieken op kleine schaal om
voorbereid te zijn op onder andere de nieuwe PFAS-norm. Om vanaf 2035 gebruik van
te kunnen maken van deze nieuwe technologie moet parallel aan stap 1-3 (zie § 5.2)
op kleine schaal ervaring worden opgedaan met de inzet van membraantechnieken op
diverse bronnen.
Bronbescherming door het verkrijgen van een grondpositie.
Onderzoek naar toekomstbestendigheid van drinkwaterlevering na 2050:
Het ARK systeem is aangewezen als een strategische zoetwaterbuffer.
Verzilting is echter een toenemend risico in het ARK systeem. Hoe
noordelijker de inlaat voor drinkwater, hoe groter het risico op verzilting.
Onderzocht moet worden of mitigerende maatregelen afdoende zijn om
innamestops te voorkomen. Ook zouden we inlaatpunten voor drinkwater nog
eens extra kunnen toetsen op verziltingsrisico’s.
Er is een eerste grove inschatting gemaakt van de impact van
zeespiegelstijging in de AWD. De effecten op het drinkwatersysteem lijken
mee te vallen. Wel kan kustuitbreiding impact hebben op de zoetwaterbel in
de duinen. Aanbevolen wordt om de inschatting van de impact van
zeespiegelstijging en kustuitbreiding op de zoetwatervoorraad te
onderzoeken.
De temperatuur van het oppervlaktewater zal naar verwachting door langdurig
warme periodes stijgen. Ook hittestress in stedelijke omgeving zal toenemen
door het vaker voorkomen van langdurige hittegolven. Aanbevolen wordt om
de impact te bepalen die deze opwarming kan hebben op de uiteindelijke
drinkwaterkwaliteit en welke maatregelen nodig zijn om te kunnen blijven
voldoen aan de waterkwaliteitseisen.
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Maatregel
L1

L2

L 3/ ET5/
KA6

Maatregel
WV 1

WV 2
WV 3
Advies
A4

Advies transport en distributienet
Validatie van de vervangingsstrategie in 2021-2022: Het drinkwatertransport- en
distributiesysteem heeft een opgave wat betreft vervanging en capaciteitsuitbreiding.
Om de leveringszekerheid op systeemniveau te kunnen blijven garanderen bij een
groeiende vraag naar drinkwater is een validatie van de vervangingsstrategie nodig. Zo
kunnen de juiste leidingen op het juiste moment worden vervangen of aangelegd.
Opstellen van een blauwdruk primair net in 2021: Deze blauwdruk biedt kaders om het
bestaande primaire net in stand te houden, te optimaliseren en uit te breiden naar
locaties waar de watervraag groeit. Het biedt inzicht over te nemen maatregelen in het
primaire transportnet, op de distributiepompstations en in het primaire distributienet. In
deze blauwdruk kunnen alle voorgestelde varianten worden beoordeeld en uitgewerkt.
De capaciteitsuitbreidingen op de productielocaties zullen, naast extra benodigde
afvoercapaciteit vanaf de pompstations, ook invloed hebben op de waterverdeling
tussen de pompstations. Daaruit volgt een advies over de te nemen maatregelen in het
primaire transportnet, op de distributiepompstations en in het primaire distributienet.
Geadviseerd wordt om ook om de vervangingsstrategie te bepalen. Mogelijk betekent
dit het “loslaten van de strategie “werk met werk maken”, zodat de leidingen tijdig
worden vervangen.
Verder ontwikkelen van integrale gebiedsbeoordelingen inclusief regie op de openbare
ruimte (ondergrond en bovengrond): Een gezamenlijke aanpak van drinkwater en
riolering in stedelijk gebied moet worden ontwikkeld door afstemming op de volgende
onderdelen: gebiedsbeoordelingen 2.0, onderzoek persleidingen en blauwdruk primair
distributienet. De ontwikkelingen zorgen voor steeds meer drukte, zowel boven de
grond als in de ondergrond. Dit betekent dat we op tijd moeten inspelen op de
verwachte groei in watervraag, maar ook dat we vroeg aan tafel moeten zitten als het
gaat over de inrichting van de openbare ruimte. Om meer regie te krijgen op de
programmering van de vervangingsopgave zal worden ingezet op:
• verkrijgen van meer inzicht in de vervangingsopgaves in de openbare ruimte voor de
drie waardenketens binnen Waternet door het verder ontwikkelen van integrale
gebiedsbeoordelingen binnen Waternet
• inzicht in de impact van maatregelen die volgen uit opgaven vanuit klimaatadaptatie,
circulariteit en energietransitie.
Uitwisselen van vervangingsopgaven voor de (middel)lange termijn tussen Waternet
en andere beheerders in de openbare ruimte. Door dit inzicht met beheerders te delen
kan integraal worden afgewogen waar werkzaamheden bij voorkeur plaatsvinden.
Advies beïnvloeding waterverbruik via stakeholders
Ontwikkelen van beleid om de inzet van alternatieve bronnen te stimuleren bij
grootverbruikers van niet-drinkwatertoepassingen. Waar mogelijk vervangen we bij
grootverbruikers het drinkwater door voorgezuiverd en/of ruw industriewater. Hierdoor
komt dat drinkwater beschikbaar voor menselijke consumptie. Bij voorkeur wordt
industriewater gemaakt van alternatieve bronnen, zoals effluent van rwzi’s,
oppervlakte- of grondwater. Samen met belangrijke stakeholders adviseren we om een
strategiecase uit te werken voor nieuwe grote zakelijke afnemers, zoals datacenters,
Tata Steel, Schiphol e.d.
Stimuleren van het afvlakken van piekverbruik door maatwerkafspraken te maken met
(grote) zakelijke afnemers.
Stimuleren van duurzaam watergebruik bij consumenten via het tegengaan van
verspilling en bewustwording (in lijn met VEWIN-strategie).
Actualiteiten
Opstellen van een strategie industriewaternet in het Westelijk Havengebied: Om beter
te kunnen inspelen op klantvragen is een strategie nodig voor de levering van
industriewater in het Westelijk Havengebied. Dit plan geeft inzicht in onder andere de
vraagontwikkeling, de kenmerken van de huidige bedrijfsvoering, knelpunten,
maatregelen om knelpunten op te lossen en mogelijke scenario’s. Op basis van dit
plan zal de directie worden geadviseerd.
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A5

A6

A7

A8

Opstellen van een afwegingskader voor aanvragen van industriële klanten: Om
aanvragen van aansluitingen goed onderbouwd te kunnen beoordelen zal een
afwegingskader worden opgesteld.
Opstellen van uniform drinkwaterbeleid voor datacentra: Afstemming met de PWN en
Vitens om voor de hele MRA uniform drinkwaterbeleid voor datacenters te realiseren,
dat is vastgelegd in het vestigingsbeleid van de verschillende gemeenten.
Bepalen van de impact van de groei van datacentra op prognose:. Onderzocht moet
worden wat de uiteindelijke watervraag van datacenters wordt. Dit moet worden
opgenomen in de vraagprognose voor drinkwater.
Onderzoek herinrichting vestigingslocatie Amstelveenseweg ten behoeve van woningbouw (2021). Waternet heeft de intentie uitgesproken om samen met de gemeente
Amsterdam de mogelijkheden te onderzoeken om door herinrichting van de vestigingslocatie woningbouw mogelijk te maken. De verplaatsing van het pompstation naar een
nieuwe locatie om zo de hele vestigingslocatie functievrij te maken wordt niet haalbaar
geacht en wordt daarom niet verder onderzocht. De voorwaarden die moeten worden
meegenomen in het onderzoek zijn:
• De continuïteit van de drinkwaterlevering mag niet in het geding komen.
• De bedrijfsvoering moet inpasbaar zijn op deze woningbouwlocatie.
• De kosten mogen niet worden afgewenteld op de drinkwaterklanten.
• Alle bestaande functies moeten terugkomen.
• De herinrchting van de locatie mag geen blokkade vormen voor noodzakelijke
aanpassingen of uitbreidingen.

Bijlage 6: Advies maatschappelijke opgaven
Advies klimaatadaptatie
Maatregel

Advies ten behoeve van klimaatadaptatie

KA1

Waterbestendig maken van onze assets: Onze drinkwaterassets zullen beter beschermd
moeten worden tegen overstromingen, hevige neerslag, hitte en droogte, zodat de
levering van drinkwater veiliggesteld blijft. Dit betekent met name het waterbestendig
maken van gebouwen en het treffen van crisisbeheersingsmaatregelen.
Onderzoek naar alternatieve bronnen en (strategische) voorraden: De waterkwaliteit
komt onder druk te staan bij droogte en hitte. Door lage rivierafvoeren neemt de
waterkwaliteit af. Denk aan verzilting en aan de toename van microverontreinigingen. Dit
zet de drinkwaterproductie onder druk. Dit punt is onderdeel van de voorkeursvariant
voor drinkwater (maatregel A2 en maatregel waterkwaliteit WK1).
Aanpak hittestress: Onderzoek de gevolgen van langdurige overschrijding van de
25°C-norm en de mogelijkheden voor het verlagen van de drinkwatertemperatuur (zie
advies WK3). Hittegolven en langdurige droogte leiden tot extra watervraag vanuit de
stad, maar ook tot een stijging van de drinkwatertemperatuur in de leidingen.
Aanpak verdroging natuur: Een grondwaterstandsdaling leidt tot schade aan de natuur.
Planten verdrogen of de omstandigheden voor ecosystemen veranderen, doordat meer
inlaat van (gebiedsvreemd) water nodig is. Dit risico speelt met name in de AWD en de
waterleidingplassen bij Loenderveen. Het onderwerp wordt meegenomen in de
beheerplannen van de afdeling Bron- en natuurbeheer.
Beperken van schade aan de infrastructuur door veranderingen in de grondwaterstand:
Grondwater zal tijdens droogte en hittegolven verder uitzakken en schade aan de
infrastructuur opleveren door (ongelijke) verzakking van de bodem. Dit risico moet vooral
worden meegenomen in het vervangingsprogramma van drinkwaterassets.
Verder ontwikkelen integrale gebiedsbeoordelingen inclusief regie op de openbare
ruimte (ondergrond en bovengrond) (zie L3).

KA2/ A2
/WK1

KA3/
WK3/ ET6

KA4

KA5

KA6/ ET5
L3
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Advies technologische innovatie
Maatregel

Advies ten behoeve van technologische ontwikkelingen

TI1

Volgen programma digitalisering: Digitalisering speelt een steeds grotere rol bij het beheer
van de assets, de klantprocessen en de bedrijfsvoering. Contacten met inwoners verlopen
steeds meer digitaal en assets zullen uiteindelijk zelf digitaal en online laten weten in
welke conditie ze verkeren. Waternet zal steeds meer data willen en kunnen gebruiken
van andere organisaties en van inwoners en, andersom, eigen data ter beschikking stellen
aan anderen. Dit betekent dat Waternet zich op een andere wijze tot haar klanten gaat
verhouden. Er is steeds meer sprake van tweerichtingsverkeer met dialoog en elkaar
wederzijds informeren. Hierbij is continu aandacht nodig voor digitale beveiliging en
privacy. Er ontstaan nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity,
privacy, delen van data en dataopslag. Waternet heeft de digitalisering georganiseerd in
een apart programma, waarin veel aandacht is voor deze thema’s.
Volgen en testen nieuwe technologie: Sensoring: Door nieuwe technologie is het steeds
beter mogelijk om te bepalen hoe het gaat met onze assets. Dat heet datagestuurd
werken: de ontwikkeling van nieuwe en nauwkeuriger sensoren maakt het mogelijk om
veel meer te meten en kennis en data (real time) te benutten om meer datagestuurd te
werken. Met de beschikbaarheid van deze technologie zal ook steeds minder worden
geaccepteerd dat het misgaat. Verwacht wordt immers dat we leidingbreuken van te voren
zien aankomen en voorkomen.
Volgen en testen nieuwe technologie: Zuiveringstechnieken worden steeds verder
ontwikkeld en ook betaalbaarder. Zo kunnen steeds beter ongewenste stoffen zoals
microverontreinigingen, medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en andere chemische stoffen
uit het water worden gehaald. Dit maakt het mogelijk om drinkwater te produceren vanuit
steeds slechtere bronnen.
Volgen ontwikkeling zelfvoorzienendheid en reageren op basis van drinkwaterprognoses:
Op dit moment is nog sprake van een monopolie op de levering van drinkwater, maar dit
verandert mogelijk door nieuwe Europese wetgeving. Bij een aantal klanten is bestaat de
wens om meer zelfvoorzienend te worden. Drinkwater heeft een directe invloed op de
volksgezondheid. Daarom is monitoring van de kwaliteit essentieel. Bij zelfvoorzienendheid blijkt dat de controle op een goede drinkwaterkwaliteit nog erg kostbaar is. Nu is de
centrale levering van drinkwater daarom nog goedkoper en veiliger, maar decentrale
technieken zullen steeds veiliger en goedkoper worden door technologische innovatie.
Geadviseerd wordt te onderzoeken welke rol Waternet in de toekomst kan nemen wat
betreft bijvoorbeeld kwaliteitscontrole van decentrale technieken. Een voordeel van deze
technieken is dat gebruik wordt gemaakt van decentrale bronnen zoals hemelwater.
Volgen ontwikkeling waterbesparing en reageren op basis van drinkwaterprognoses: Het
hergebruik van drinkwater zal de komende jaren waarschijnlijk toenemen. Bij de
implementatie van Nieuwe Sanitatie zal door de overgang van een traditionele riolering
naar een vacuümriolering minder drinkwater worden gebruikt. Een mogelijk effect is dat op
termijn het drinkwatergebruik per dag (LHD) afneemt. Het is van belang om deze
ontwikkelingen goed te volgen en mee te nemen in de drinkwaterprognoses van Waternet
(maatregel A10). Daarnaast wordt geadviseerd te onderzoeken of toepassing van dit soort
waterbesparende technieken actief kan worden gestimuleerd in nieuwbouwwijken.
Onderzoek rol Waternet bij waterbesparing: Er worden steeds meer slimme lokale
technieken ontwikkeld voor het hergebruik van regenwater of andere waterbesparende
apparaten. Voorbeelden zijn de “upfallshower” en de “Hydroloop”. In toenemende mate
besteden burgers en bedrijven aandacht aan duurzaamheid. Veel institutionele vastgoedbeleggers in Nederland nemen deel aan de Global Real Estate Sustainability Benchmark
(GRESB), die wereldwijd onder andere het waterverbruik van meer dan 96.000 panden
monitort. Om deze zo goed mogelijk te vullen, komen er steeds meer vragen rondom het
waterverbruik bij Waternet. Dit gaat om verzoeken voor plaatsingen van slimme
watermeters tot het opvragen van verbruiksdata op blokniveau. Waternet zal haar rol
moeten bepalen voor het omgaan met dergelijke vragen. Geadviseerd wordt verder te
onderzoeken of het gebruik van slimme watermeters relevant is. Waternet zal (in
samenwerking met andere drinkwaterbedrijven) haar rol bepalen om zowel voor het
assetmanagement als voor de service naar klanten de prestaties te verbeteren.

TI 2

TI3

TI4

TI5/ A10/
CE4

TI6
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TI7

Actief kennis delen over onderzoeken en innovaties en samenwerken met andere
kennispartners: Om een belangrijke speler te blijven als drinkwaterleverancier adviseren
we om te blijven inzetten op kennisontwikkeling op het gebied van onder andere nieuwe
sanitatie, slimme watermeters, nieuwe inspectiemethoden en digital twinning. Ook moeten
trends en ontwikkelingen worden meegenomen bij het programma Onderzoek & Innovatie
van Waternet.

Advies energietransitie
Maatregel

Advies ten behoeve van de energietransitie

ET 1

Opstellen strategie energietransitie Waternet. Op het dossier water en energie is een
integrale aanpak nodig. Daarbij is het ook gewenst om de positionering van Waternet
helder te krijgen. Punten van aandacht zijn daarin onder andere de beïnvloeding van het
vestigingsbeleid van datacenters en de levering van water aan datacenters.
Onderzoek: Benutten aquathermie uit drinkwater: Aquathermie is het benutten van
warmte en koude uit oppervlaktewater, grondwater en drinkwater. Aquathermie kan
voorzien in een groot deel van de warmtevraag van woningen en bijdragen aan de
behoefte aan koelwater. Omdat aan de aquathermiesystemen ook risico’s zitten voor de
waterkwantiteit en -kwaliteit en voor de ecologische kwaliteit vergt dit onderzoek en een
zorgvuldige afweging.
Leveren van koude en warmte uit drinkwater aan bedrijven waar mogelijk: Bedrijven
hebben vaak een koudevraag en huishoudens hebben juist een warmtevraag. Het is
mogelijk deze te leveren vanuit drinkwaterleidingen. Ook is het mogelijk om te koelen
met drinkwater. Vanuit de markt komt een groeiende vraag voor levering van koelwater.
Stimuleren van zonne-energie op drinkwaterlocaties. Ook zonne-energie is een bron die
Waternet meer wil gaan benutten. De meest logische locaties zijn nu al voorzien van
zonnepanelen, maar het is mogelijk om ook oppervlaktewater te voorzien van
zonnepanelen. Dit mag niet ten koste gaan van de drinkwaterkwaliteit en de ecologische
en chemische kwaliteit.
Verder ontwikkelen van integrale gebiedsbeoordelingen inclusief regie op de openbare
ruimte (ondergrond en bovengrond): Door de energietransitie komen meer leidingen in
de ondergrond te liggen. In de ondergrond ontstaat meer drukte. Dit maakt dat we onze
eigen vervangingsinvesteringen goed in beeld moeten hebben en dat we deze goed
moeten afstemmen met andere werkzaamheden in de ondergrond.
Onderzoek opwarming leidingwater: Mogelijk komen warmteleidingen dichter in de buurt
van drinkwaterleidingen. Dat vergroot het risico van de opwarming van drinkwaterleidingen. Dit speelt zowel in de ondergrondse infrastructuur als bij binneninstallaties.

ET2

ET3

ET4

ET5/ L3/
KA6

ET6/ WK3
KA3

Advies circulaire economie
Maatregel

Advies ten behoeve van een circulaire economie

CE1

Bepalen milieu-impact grondstoffen: De milieu-impact van de grondstoffen die we nodig
hebben voor de productie van drinkwater wordt in beeld gebracht. Op basis van deze
analyse zullen we gaan zoeken naar duurzame alternatieven voor de gebruikte
materialen. Uit een eerste analyse blijkt dat met name natronloog een hoge milieuimpact heeft.
Bepalen afval en reststoffen: Het afval en de reststoffen die we produceren moeten we
in beeld brengen. Daarbij moeten we onderzoeken wat kan worden hergebruikt of op
welke wijze onze processen op een andere manier kunnen worden ingericht, waardoor
geen afval ontstaat.
Meenemen milieu-impact in de inkoopvoorwaarden. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten zal de milieu-impact worden meegenomen via duurzame inkoopvoorwaarden.
Het gewenste effect is dat zowel materialen die vrijkomen als de gebruikte materialen
later opnieuw kunnen worden gebruikt.

CE2

CE3
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CE4/ TI5/
A10
CE5

Toepassen Nieuwe Sanitatie: Doe ervaring op met nieuwe sanitatie. Het wordt
eenvoudiger om verschillende reststromen te hergebruiken, waardoor minder
drinkwater zal worden gebruikt.
Samenwerking met het MKB ten behoeve van circulair grondstoffenverbruik: Via een
partnerschap met Aquaminerals zetten we ons actief in om economische en duurzaamheidswaarde te creëren voor grondstoffen uit de hele watercyclus. Reststoffen zien we
allang niet meer als probleem. Integendeel, de meeste stoffen vinden inmiddels hun
weg naar functionele en vaak hoogwaardige toepassingen. Ze leveren veelal geld op en
dragen bij aan een beter milieu.

Advies bestuurlijke omgeving
Maatregel

Advies ten behoeve van de bestuurlijke omgeving

BO1

Meenemen van de maatschappelijke opgaven in het beleid en de plannen en projecten
van Waternet: Waternet levert haar bijdrage aan de maatschappelijke vraagstukken die
met water te maken hebben, zoals energie, circulariteit, biodiversiteit en ruimte.
Versterken van de samenwerking met belangrijke stakeholders, zoals drinkwaterbedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven. Net als Waternet heeft
een aantal omliggende drinkwaterbedrijven te maken met een stijgende drinkwatervraag. Dit in combinatie met verminderde beschikbaarheid van bronnen maakt het
logisch om de samenwerking tussen drinkwaterbedrijven te versterken. Alleen zo kan
tegen de maatschappelijk laagste kosten drinkwater worden geleverd. Zie ook de
maatregelen voor en gros-leveringen (EG).
Versterken van de belangenbehartiging door de RIWA: Gelet op toekomstige
ontwikkelingen is de bescherming van de bronnen cruciaal voor de drinkwatervoorziening. Daarvoor zijn we afhankelijk van ontwikkelingen stroomopwaarts.
Internationale samenwerking en lobby zijn daarin belangrijk. Deze belangen worden nu
via de RIWA behartigd en (mogelijk geïntensiveerd) voortgezet.
Heroverwegen van concessiegrenzen: Weesp zal fuseren met de gemeente
Amsterdam. Om ook voor Weesp alle watertaken te kunnen uitvoeren kan het gewenst
zijn om de concessiegrenzen opnieuw te beschouwen. Daarvoor is onderzoek nodig.

BO2

BO3

BO4

Advies omgaan met onzekerheden
Maatregel

Advies voor het omgaan met onzekerheden

A9

Verbeteren van de drinkwaterprognoses: Geadviseerd wordt om de drinkwaterprognoses te verbeteren om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op onzekerheden, zoals:
• De autonome groei van het consumentenverbruik en het zakelijk verbruik is een
inschatting.
• Er is nog veel onzekerheid over de tijdelijke en permanente effecten die de coronacrisis heeft op de groei van de watervraag. Voor Amsterdam zou dat een verlaging
van de vraag kunnen inhouden.
• Versterken van het inzicht in het grootzakelijke verbruik. Zo kunnen we volgen of
bedrijven inderdaad inzetten op zelfvoorzienendheid en minder water vragen van
Waternet of van de WRK als leveranciers van drinkwater en proceswater.
• De komst van datacenters vraagt extra capaciteit. Hierover bestaan nog veel
onzekerheden. Deze extra capaciteit is nog niet goed meegenomen in de prognose.
Modulair bouwen om zo goed mogelijk te reageren op de watervraag.

A10
A11
A12

Uitvoeren van een scenariostudie in 2024: Volgen van trends en ontwikkelingen en
bepalen impact op de drinkwatertaak als input voor het leveringsplan.
Opstarten van participatietrajecte: In deze verkenning worden de nodige maatregelen
geadviseerd die impact hebben op klanten, bedrijven en andere overheden. Om
maatschappelijk draagvlak te creëren en op tijd te kunnen inschatten of een maatregel
haalbaar is, is het van belang om tijdig participatietrajecten op te starten.
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Bijlage 7: Vestigingsbeleid datacenters
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een interessante regio voor datacenters. Dit
heeft vooral te maken met de aanwezigheid van AMS-IX (Amsterdam Internet
Exchange) en andere internet-exchanges. Hierdoor heeft de MRA-regio één van de
beste dataconnectiviteits- en internetvoorzieningen ter wereld. Het beeld is dat de
komende tien jaar, maar ook daarna, het aantal datacenters zal groeien.
Datacenters kunnen een grote druk gaan leggen op de beschikbare productie- en
leveringscapaciteit en bronnen van zoet water. Om de beschikbaarheid te kunnen blijven
garanderen zal de inzet van drinkwater bij een industriële toepassing moeten worden
beperkt. Ook de inzet van WRK-water zal moeten worden beperkt, aangezien dit een
van de zoetwaterbronnen is voor de drinkwaterproductie.
Om dit doel te ondersteunen is in het vestigingsbeleid van Amsterdam een
waterparagraaf opgenomen. Zonder de waterparagraaf in het vestigingsbeleid zal de
uitbreiding van datacenters leiden tot een substantiële extra drinkwatervraag, terwijl we
tegelijkertijd tegen de grens aan lopen van het drinkwatersysteem (bronnen, productie
en distributie).
Het vestigingsbeleid van Amsterdam en Haarlemmermeer zet in op het faciliteren van
selectieve/gematigde groei onder strenge voorwaarden rond bestaande clusters binnen
de gemeenten. Voor het vestigingsbeleid van de gemeente Amsterdam zijn de volgende
voorwaarden opgenomen:
• Om de groei van de datacentersector te borgen zet Amsterdam in op een maximaal
gemiddelde jaarlijkse groei van 67 MW voor de gemeente tot 2030.
• De bekende projecten en initiatieven binnen de gemeente voorzien in het faciliteren
van de marktvraag tot in ieder geval 2025. Tot die tijd werkt de gemeente niet mee
aan nieuwe projecten/initiatieven, tenzij deze zijn gericht op de realisatie op langere
termijn, dat wil zeggen tot na 2025.
• Amsterdam zet in op het faciliteren van de groei in de aangewezen gebieden (Amstel
III-bedrijvenstrook, Sciencepark Amsterdam, Schinkelkwartier, Haven/Haven-Stad), de
huidige clusters van datacenters. In andere gebieden wordt de ontwikkeling van
datacenters niet toegestaan.
• Op lange termijn (>5-7 jaar) zet men in regionaal verband in op het ontwikkelen van
een nieuwe cluster in de MRA (Almere en/of de regio rond Haarlem).
• Per sector (energie, ruimte, water etc.) zijn voorwaarden uitgewerkt, met als meest
opvallende:
o Veel efficiënter inzetten van drinkwater of gebruikmaken van alternatieven. Waternet
zal per aanvraag voor drinkwater beoordelen of deze passend is. Een positieve
beoordeling van Waternet is randvoorwaardelijk voor de vestiging of herontwikkeling
van een datacenter als het watergerelateerde aspecten betreft.
o Verplicht ontkoppelen/benutten van restwarmte. Hoe meer restwarmte zoals
thermische energie een warmtenet in gaat, des te minder koelwater nodig is. Het
zoveel mogelijk toepassen van de restwarmte in warmtenetten geeft ook een impuls
aan de energietransitie. De restwarmte uit datacenters is, naast aquathermie, een
belangrijke bron voor lage-temperatuurwarmtenetten. Waternet zet in op
samenwerking met de datacenters om het toepassen van deze energiebron te
stimuleren.
o Datacenters met een groeiambitie tot 80 MW of groter moeten voor hun elektriciteit
een eigen 150 kV-inkoopstation realiseren.
o Inzetten op energiebesparing en duurzaam opgewekte energie.
o Intensief en gemengd ruimtegebruik; ruimtelijke kwaliteit.
o Toekomstbestendig (circulair) bouwen.
o (Warmte)lozing op oppervlaktewater en/of op het riool.
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Advies

Opstellen vestigingsbeleid datacentra

A7

Opstellen van een afwegingskader voor aanvragen van industriële klanten: Om
aanvragen van aansluitingen goed onderbouwd te kunnen beoordelen zal een
afwegingskader worden opgesteld.
Opstellen van uniform drinkwaterbeleid voor datacenters: Afstemming met de naburige
bedrijven (PWN en Vitens) om voor de hele MRA uniform drinkwaterbeleid voor
datacenters te realiseren, dat is vastgelegd in het vestigingsbeleid van de verschillende
gemeenten.
Bepalen van de impact van de groei van datacenters op prognoses: Onderzocht moet
worden wat de uiteindelijke watervraag wordt van datacenters. Dit moet worden
opgenomen in de vraagprognose voor drinkwater.

A8

A9
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Bijlage 8: Kostencalculatie opties
Voor verschillende opties voor meer water in het drinkwatersysteem van Waternet zijn
kostencalculaties uitgevoerd. In de tabel hieronder staat een samenvatting van de
resultaten. Voor meer details verwijzen we naar de achterliggende rapportages
(Waternet (2021)).
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Bijlage 9: Handelingsperspectieven PWN
PWN heeft zes handelingsperspectieven om haar productiecapaciteit uit te breiden.
Voor details over deze perspectieven wordt verwezen naar de rapportages die PWN
heeft opgesteld. Het betreft de volgende perspectieven:
1. Vergroting van de drinkwaterproductie vanuit de waterlevering van de
Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK). De inzet is om meer
proceswater van de WRK in te kopen voor aanvullende drinkwaterproductie op
nieuwe locaties boven en onder het Noordzeekanaal. De mogelijkheden worden
verkend voor drinkwaterproductie uit WRK-proceswater op de volgende drie
verschillende productielocaties: Noordhollands Duinreservaat, Overveen en
Hoofddorp. Op elke locatie worden meerdere zuiveringsvarianten onderzocht voor de
drinkwaterproductie in combinatie met diepinfiltratie en directe drinkwaterproductie.
Zie ook optie WRK 5.1, 5.2 en 5.3.
2. Brakwaterwinning Haarlemmermeer. Het doel is om opwellend brak water in de
polder met putten te winnen en te zuiveren tot drinkwater. Daarmee wordt de
verzilting van het oppervlaktewater teruggedrongen en krijgt PWN tevens een nieuwe
productielocatie in een gebied met een groeiende drinkwatervraag. Het gewonnen
brakke grondwater wordt via membraanfiltratie ontzilt. Het permeaat gaat na
opharding naar de kelders van pompstation Hoofddorp. Het verwijderde zout wordt in
een waterstroom (‘concentraat’) geloosd op zee.
3. Wateraanvoer en aanvulling grondwater (WAAG). Bij WAAG wordt de wincapaciteit in
’t Gooi sterk uitgebreid door grondwater aan te vullen met voorgezuiverd
oppervlaktewater. Het procédé is vergelijkbaar met het procedé in de duinsystemen
van PWN en Waternet. De ruime beschikbaarheid van oppervlaktewater wordt
gecombineerd met een robuuste grondwaterwinning. Het concept zorgt voor een
grote capaciteit en leent zich door de ligging voor samenwerking tussen Waternet en
Vitens. Waternet ziet het als een kans dat infiltratie van water op de Utrechtse
Heuvelrug kan bijdragen aan het watersysteemherstel.
Bronbescherming is het best gegarandeerd als we ook zeggenschap hebben over
het gebruik van de grond. Daarom zetten we in op het verkrijgen van een zo sterk
mogelijke grondpositie (eigendom). Dat is voor de Utrechtse heuvelrug een uitdaging.
4. Zie optie O.6.2: WAAG met infiltratie van water uit het Gooimeer.
5. Waterproductie Bergermeer. Water uit lokale bronnen (Noordhollands Kanaal,
Bergerpolder) wordt verzameld in een waterreservoir om drinkwater te maken en te
leveren aan productiebedrijf Bergen. Dit kan een alternatief vormen voor het ontzilte
water vanuit productiebedrijf Jan Lagrand in Heemskerk. Gezocht is naar lokale
bronnen en een natuurlijke zuivering.
6. Klimaatbuffer IJsselmeer betreft de aanleg van een groot voorraadbekken en
kwaliteitsbekken in het IJsselmeer. Daarmee wordt een buffer gecreëerd van drie
maanden bij de belangrijkste winning van PWN. De inkomende waterkwaliteit wordt
verbeterd en de (onderwater)natuur krijgt tevens een impuls.
7. Inkoop drinkwater bij Waternet via en gros-leveringen (zie bijlage 10).
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Bijlage 10: En gros-levering aan naburige bedrijven
En gros-levering aan PWN
In 2027 loopt het huidige en gros-contract met PWN af. Het huidige volume bedraagt
circa 17,5 (12,5 + 5) Mm3 op jaarbasis. PWN rekent erop dat Waternet de 17,5 Mm3 zal
continueren na 2027. Waternet heeft de intentie om de en gros-leveringen voor de
middellange termijn (2028-2035) te continueren.
En gros-levering aan Dunea
In 2036 loopt het huidige en gros-contract met Dunea af. Het huidige volume bedraagt
circa 1 Mm3 op jaarbasis met een gegarandeerd maximum van 4Mm 3/j. Dunea geeft aan
met name bij calamiteiten mogelijk extra water te willen afnemen. Dit is al voor een groot
deel verwoord in het huidige contract. Dunea is aan het onderzoeken welke maatregelen
kunnen worden getroffen om haar productiecapaciteit te vergroten. Mogelijk verlaagt dit
de afhankelijkheid van de structurele levering door Waternet. De levering door Waternet
tijdens een ernstige verstoring of tijdens calamiteiten (bijvoorbeeld een lange droge
periode) blijft ook in de toekomst relevant. Ook voor Waternet zou het creëren van
wederkerigheid interessant kunnen zijn door ook de waterlevering van Dunea aan LDN
mogelijk te maken.
En gros-levering aan Vitens
Vitens en Waternet hebben verkend of een en gros levering vanuit Weesperkarspel van
2-5 Mm3/jaar naar ’t Gooi kan worden gerealiseerd, in ieder geval voor de periode tot
2035. Deze levering is nog niet tot stand gekomen aangezien Vitens de voorkeur geeft
aan grondwater als bron voor de drinkwaterproductie.
PWN doet in samenwerking met Waternet en Vitens onderzoek naar extra
drinkwaterproductie in het Gooi (WAAG). De haalbaarheid van dit handelingsperspectief
wordt onderzocht. Ingeschat wordt dat realisatie vanaf 2035 mogelijk is. Als dit
handelingsperspectief kan worden gerealiseerd, zal de levering van Waternet aan Vitens
niet meer nodig zijn.
Per direct zou Waternet 0,1-1Mm3/j kunnen leveren via de bestaande
(nood)koppelingspunten van PWN aan Vitens. Er is al een overeenkomst voor het
gebruik van (nood)koppelingspunten tussen Vitens en PWN over en weer.
Binnen nu en een aantal jaren zou 2 Mm3/j kunnen worden geleverd. Hiervoor is de
aanleg van 750 meter leiding nodig tussen het distributiegebied van PWN en het
pompstation Laren van Vitens. Waternet levert dan het water en dit gaat via pompstation
Laarderhoogt (van PWN) via de nieuwe leiding naar pompstation Laren van Vitens.
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Opties en gros-levering
Dit handelingsperspectief betreft de
heroverweging van de en gros-contracten
met Vitens, PWN en Dunea. Van de totale
drinkwaterproductie is nu ongeveer
18 Mm3/jaar 1 drinkwater bestemd als
en gros-levering aan de naburige waterleidingbedrijven Dunea en PWN.
Er zijn drie mogelijke
handelingsperspectieven:
• uitbreiden van de en gros-leveringen met
2-5 tot maximaal 23 Mm3/j
• continueren van de en gros-leveringen
van circa 18 Mm3/j
• afbouwen van de en gros-leveringen van 18,0 via 12,0 naar 0 Mm3/j.
Advies en gros-leveringen
Advies
EG 1
EG 2

EG 3

EG 4

1

En gros-levering
Continueren en gros-leveringen (18 mln m3/jaar); in combinatie van een en gros levering
van PWN aan Waternet.
Onderzoek doen naar het realiseren van wederkerigheid en uitbreidingsopties PWN en
Waternet (2021-2022). Gelet op de ontwikkelingen in de watervraag en de onzekerheid
over de vraag of Waternet na 2028 voldoende capaciteit kan bijbouwen is het een
mogelijkheid om het en gros-contract na 2028 geleidelijk af te bouwen. Nader onderzoek
is hiervoor nodig. Pas dan kunnen definitieve volumes worden afgegeven. Een periode
van circa twee jaar wordt hiervoor redelijk geacht. Het huidige contract zegt dat we vijf jaar
vóór het verlopen (1/1/2028) ervan het gesprek over een nieuw contract moeten opstarten.
Dus contractueel zijn we op tijd. Vragen die in deze studie moeten worden meegenomen
zijn:
• Kan Waternet alle uitbreidingsopties realiseren? De uitbreiding bij de AWD en de bouw
van de langzame zandfilters op WPK lijken realistisch en haalbaar. De ontwikkeling van
de winning van brakke kwel en de verdere uitbouw/ingebruikname van de tweede
Waterleidingplas zijn nog zeker niet gegarandeerd, gezien technische, vergunnings- en
omgevingstechnische risico’s.
• Kan PWN al haar handelingsperspectieven realiseren? Voor de korte termijn heeft PWN
geen handelingsperspectieven die het afbouwen van de en gros-levering van Waternet
mogelijk maken. Op middellange (2035) en lange termijn (2050) zijn er wel
handelingsperspectieven die de afhankelijkheid van de en gros-leveringen van Waternet
kunnen verkleinen. De haalbaarheid van deze handelingsperspectieven is nog onzeker
en vergt nog veel onderzoek. Uitkomsten van de studie kunnen bijvoorbeeld zijn:
o De huidige levering kan Waternet blijven garanderen.
Onderzoek doen naar het creëren van wederkerigheid: Is het mogelijk is dat Dunea ook
water kan leveren aan LDN? Waternet heeft de intentie om (na 2036) het huidige
en gros-contract met Dunea te continueren. In het onderzoek zal worden gekeken of en op
welke wijze wederkerigheid tussen Waternet en Dunea mogelijk is. Het is een wens van
Waternet dat Dunea tijdens calamiteiten water kan leveren aan Waternet (LDN).
Instemmen met de en gros-levering aan Vitens van 2 Mm3/jaar op basis van een
inspanningsverplichting: Instemmen met de en gros-levering aan Vitens van 2 Mm3/jaar op
basis van een inspanningsverplichting. Als Vitens het verzoek doet, dan kan Waternet de

N.B.: In de drinkwaterprognose wordt gerekend met het contractuele minimum
(afgerond: 18 Mm3/j).
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EG 5

gevraagde 2 Mm3/j leveren aan Vitens onder de voorwaarde dat de capaciteit beschikbaar
is en dat de en gros-levering aan de bestaande klanten (PWN en Dunea) altijd voorrang
krijgt. Om de levering op middellange termijn te kunnen garanderen is het voorstel om de
watervraag van Vitens mee te nemen in de eerste fase van de uitbreidingsplannen van
Waternet. Tot de realisatie van deze eerste uitbreidingsfase is de levering aan Vitens een
inspanningsverplichting. Keiharde contractuele garanties richting Vitens kunnen niet
worden gedaan.
Opstellen van nieuwe en gros-contracten in samenwerking met de naburige bedrijven
inclusief afstemmen van drinkwaterprognoses, productiecapaciteit, wederkerigheid,
inspanningsverplichting en tariefbesprekingen. De tariefstelling is nu gebaseerd op
“overcapaciteit” bij Waternet. De komende jaren moeten we zelf onze productiecapaciteit
uitbreiden. Dat maakt het logisch om ook het tarief onderdeel te maken van de contractbesprekingen.
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Bijlage 11: Concessiegrens tussen Waternet en PWN
De gemeente Weesp valt grotendeels binnen de concessiegrens van PWN. Alle
activiteiten (beheer leidingnet, facturatie e.d.) worden uitgevoerd door PWN. Het
drinkwater wordt door Waternet geleverd vanuit het pompstation Weesperkarspel.
Afspraken hierover zijn vastgelegd in een en gros-contract tussen PWN en Waternet. De
concessiegrens van Waternet en PWN loopt door de Bloemendalerpolder, een in
ontwikkeling zijnde nieuwbouwlocatie (circa 2750 woningen). PWN en Waternet hebben
afgesproken niet exact de concessiegrens te volgen, maar een logische geografische
grens aan te houden om de efficiency en de eenduidigheid voor de klant te verbeteren
(zie bijlage 2). Het en gros-contract loopt tot eind 2027. De gesprekken met PWN over
verlenging worden mogelijk in de nabije toekomst gestart.
Door de vervlechting van de gemeente Weesp binnen de gemeente Amsterdam ontstaat
de situatie dat inwoners van Amsterdam drinkwater geleverd krijgen door PWN. Verder
heeft PWN een ander beleid met betrekking tot bluswatervoorziening dan Waternet. De
bluswatervoorziening in Weesp moet na de vervlechting aan dezelfde eisen voldoen als
in Amsterdam. Het is daarnaast niet wenselijk dat de Amsterdamse klant, na de
vervlechting, in haar drinkwaterbehoefte wordt voorzien door twee verschillende
drinkwaterbedrijven, die verschillende tarieven hanteren. De vraag is dan of de
concessiegrenzen met de vervlechting ook in stand moeten blijven. De directie wordt
gevraagd de mogelijkheden van de drinkwaterlevering in de gemeente Weesp te
onderzoeken en mogelijk de concessiegrens hierop aan te passen. Onderzoek naar de
staat van de bluswatervoorzieningen en de (drinkwater)assets in de gemeente Weesp is
wenselijk.
Diverse mogelijkheden zijn voorhanden om het grondgebied van de gemeente Weesp
over te hevelen naar het voorzieningsgebied van Waternet, zoals een uitruil of een
afkoopsom naar PWN om aan de gemiste inkomsten tegemoet te komen. In gesprekken
met PWN kan Waternet op ambtelijk niveau deze mogelijkheden verkennen, naast
verkenningsgesprekken met andere relevante partijen zoals de provincie Noord-Holland
en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Als PWN bereid is om de
drinkwatertaken in de gemeente Weesp over te hevelen, zou dit leiden tot een wijziging
van de drinkwaterregeling. Op de lange termijn is een overheveling van de
drinkwatertaken voor gemeente Weesp strategisch van aard. Het kan eventueel leiden
tot omstandigheden waarbij de capaciteit en grenzen van Waternet worden uitgebreid
naar het Gooi.

Toekoms tvisie Drinkw ater, bijlagen

2 december 2021 - Toekomstvisie Drinkwater - Vastgesteld door gemeente Amsterdam

56/56

