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SAMENVATTING

De basis van ons huidige gezondheidsniveau is gelegd door een goede drinkwatervoorziening en in
aansluiting daarop door een adequate inzameling en zuivering van het afvalwater. Waar rampen of
oorlogssituaties deze voorzieningen verstoren, dreigen op korte termijn telkens weer uitbraken
van epidemieën van cholera, tyfus, pest en dergelijke. Daarnaast heeft de drinkwatervoorziening
een aandeel in ons huidige welvaartsniveau en ons niveau van welbevinden. Jarenlange
voorlichtingscampagnes hebben verspilling teruggedrongen en een verantwoord gebruik
bevorderd, zowel in de bedrijven als in de huishoudens.

Met de nieuwe Drinkwaterwet, de nieuwe Waterwet, de AMvB Doelstellingen en het Drinkwater-
besluit gaat de Nederlandse drinkwatersector vanaf 2009/2010 een nieuwe periode in. Een periode
waarin een goede drinkwatervoorziening en sanitatie van primair belang zijn en blijven voor het
niveau van volksgezondheid, overal ter wereld. In de Drinkwaterwet is vastgelegd dat de
drinkwaterbedrijven een langetermijnvisie hebben voor de drinkwatervoorziening, waarin zij
aangeven hoe zij op termijn in het licht van relevante ontwikkelingen de drinkwatervoorziening
garanderen.

Vitens gaat voor het beste water tegen de laagste prijs
Vitens gaat voor het beste water tegen de laagste prijs door te blijven zoeken naar efficiënte en
duurzame productiemethoden en waar mogelijk haar prestaties te verbeteren.

Vitens wil water betekenis geven
Centraal staat dat Vitens water betekenis wil geven. Dit doen wij vanuit de volgende vier
speerpunten:

1. Dichter bij de klant staan

Vitens wil een dienstverlener zijn die zichtbaar is en dicht bij haar klant staat. Alleen zo
kunnen wij goed inspelen op de wensen van klanten en meegroeien met hun behoeften. Wij
willen dat klanten onze kwaliteit erkennen en waarderen. Daarnaast gaan wij onze dienst-
verlening nog efficiënter en persoonlijker maken.

2. Maatschappelijke kosten verlagen

Vitens ziet het als haar taak om continu te zoeken naar mogelijkheden om de
maatschappelijke kosten te verlagen. Dit betekent dat wij ons inspannen om onze
waterwinningen op een goede manier in te passen, door functiecombinaties meerwaarde na te
streven voor functies als natuur en waterretentie (KRW-opgave) en door waar mogelijk de
waterketen slimmer te organiseren.

3. Bedrijfsvoering verder verduurzamen

We zijn ons ervan bewust dat ons handelen als drinkwaterbedrijf invloed heeft op de natuur
en onze leefomgeving. Wij spannen ons in om onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk te
verduurzamen. Dit doen wij waar mogelijk met de andere actoren en in samenhang met onze
andere doelstellingen. Ook het zuinig omgaan met energie, het zoveel mogelijk hergebruiken
van reststoffen en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zijn in dit kader
belangrijke aandachtspunten.

4. Internationale activiteiten verder uitbouwen

Vitens draagt op dit moment bij aan de drinkwatervoorziening van 20 miljoen mensen in
ontwikkelingslanden. Ons doel is om dit aantal in de komende jaren flink te vergroten. Dat
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betekent een intensivering van de uitwisseling van kennis en een toename van het aantal
projecten waaraan Vitens bijdraagt.

Innovatie is de motor
Innovatie is noodzakelijk om bovengenoemde ambities te realiseren. Innovaties hebben
betrekking op een breed scala aan onderwerpen zoals:

Introduceren 'cradle-to-cradle' principe.

Integraal asset management bij het sturen van de processen in de waterketen.

Terugwinning en hergebruik van water (en energie) in (nieuwe) huizen of woonwijken.

Volledige 'ontzorging' van zakelijke klanten en consumenten (ook achter de watermeter).

Nieuwe win- en zuiveringstechnieken.

On-line sensoring en monitoring, zodat 'alles' 'altijd' en 'overal' is te volgen.

Integratie in de waterketen
Verticale integratie in de waterketen draagt bij aan de ambitie van Vitens: kwaliteit leveren aan
de klant voor nu en in de toekomst, duurzaamheid, solidariteit en het reduceren van de totale
maatschappelijke kosten. Vitens streeft ernaar dat in 2020 in Nederland een beperkt aantal
publieke waterbedrijven actief zijn, die verantwoordelijk zijn voor alle uitvoerende activiteiten
m.b.t. de waterketen, d.w.z. winnen, zuiveren, leveren van (drink)water; hergebruik, zuiveren en
afvoeren van afvalwater.

Op basis van door eigen ervaring opgedane inzichten is Vitens ervan doordongen dat de beste
waarborg voor efficiencyverbetering in bedrijfsmatige processen is gelegen in het scheiden van
bestuur en uitvoering. Dit pleit voor het opdragen van waterketentaken aan overheidsbedrijven
die financieel autonoom zijn en eigenaar zijn van de bedrijfsmiddelen. De decentrale overheden
houden daarbij binnen de bestaande bevoegdheden voldoende mogelijkheden om de volledige
regie op de openbare ruimte en het waterbeheer te voeren.

Voor onze internationale activiteiten geldt ook dat het beschikbaar maken van gezond en veilig
drinkwater en sanitatie hand in hand moet gaan. Vitens heeft het project WaSH (Water Sanitation
and Hygiene) opgestart om deze ambitie te realiseren.

Waarom een langetermijnvisie?
Kenmerk van de drinkwatervoorziening is de lange levensduur van de (win)infrastructuur
(kapitaalintensief) en de lange voorbereidingstijd voor het ontwikkelen van nieuwe bronnen. Het
oplossen van knelpunten heeft daarmee automatisch het karakter van een lange termijn
vraagstuk.

Vitens wil water betekenis geven en in deze LangeTermijnVisie (LTV) geeft Vitens alle stakeholders
zicht op de wijze waarop Vitens het beste water tegen de laagste prijs levert en water betekenis
geeft in haar wininfrastructuur. Zicht op water is de eerste integrale langetermijnvisie voor het
gehele voorzieningsgebied van Vitens. De kernvraag voor de lange termijn visie is hoe Vitens het
beste en voldoende water kan leveren met een duurzame wininfrastructuur tegen de laagste
maatschappelijke kosten. De wijze waarop Vitens dit doet wordt aangeduid met de term Vitens
duurzaam waterwinnen (kortweg: VDW). Door vroegtijdig aan te geven wat de te verwachten
watervraag is en de wijze waarop Vitens deze behoefte wil dekken is Vitens transparant en is er
ruimte voor afstemming met overheidsbeleid en het in afstemming met anderen realiseren van
duurzame oplossingen.
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Figuur S1: Verbeelding Zicht op Water , LangeTerm ijnVisie wininfrastructuur 2010-2040.

Prognoses: het fundament waarop we bouwen
Een cruciale bouwsteen voor de langetermijnvisie zijn de prognoses. Prognoses hebben een
onzekerheid die toeneemt in de tijd. Grote economische groei kan het waterverbruik behoorlijk
doen toenemen, terwijl aan de andere kant onverwachte knelpunten extra capaciteit nodig maken
of een toenemende aandacht voor het sluiten en integreren van waterkringlopen een forse
reductie van het watergebruik kan veroorzaken.

De huidige prognoses wijzen op een min of meer stabiele watervraag. Vitens is actief in het
integreren en sluiten van waterketens wat effect zal hebben op de te verwachten waterafzet.
Innovaties op dit vlak moeten nog verder worden ontwikkeld en de onzekerheden van deze
aanpak op de prognoses zijn nog veel te groot om dit te kunnen verwerken in de prognoses. Wij
ijken de te verwachten watervraag periodiek en maken in verband met de genoemde
onzekerheden elke vijf jaar een nieuwe langetermijnvisie.

Wat zijn de belangrijkste knelpunten?
Naar verwachting blijft in het overgrote deel van ons werkgebied de drinkwatervraag nagenoeg
gelijk. In de watervoorzieningsgebieden Midden-Nederland en Flevoland wordt een stijging
verwacht vanwege een toenemend aantal inwoners. Op basis van deze gegevens hebben wij
bepaald hoeveel vergunningen wij in de toekomst nodig hebben. Wanneer we kijken naar de
huidige winbare capaciteit en knelpunten bij winningen die moeten worden opgelost en deze
vervolgens vergelijken met de benodigde vergunning in 2040 dan blijkt dat in de water-
voorzieningsgebieden Midden-Nederland, Friesland en Overijssel de winningen, productielocaties
en infrastructuur ontoereikend zijn. Belangrijkste knelpunt in het watervoorzieningsgebied Midden-
Nederland zijn de grote stedelijke druk en stedelijke bodemverontreinigingen. In Overijssel,
Gelderland en Friesland is de natuur het belangrijkste aandachtspunt. Verzilting leidt in Friesland
tot reductie van de beschikbare wincapaciteit. Oplossingen worden gevonden door nieuwe
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winningen te realiseren of door knelpunten bij bestaande winningen weg te nemen. Hiervoor is
een scenarioanalyse uitgevoerd.

Welke scenario's hebben wij onderzocht?
In de langetermijnvisie zijn 3 scenario s onderzocht die de hoeken van het speelveld weergeven:

Vitens duurzaam w ater winnen
De langetermijnvisie onderbouwt de gewenste strategische keuzes die op basis van de scenario s
zijn gemaakt. Drie belangrijke uitgangspunten staan centraal bij deze keuzes:

Grondwater is de pijler voor een duurzame drinkwatervoorziening

Er zijn veel voordelen aan het winnen van grondwater verspreid over het voorzieningsgebied. Het
water wordt dichtbij het afzetgebied gewonnen en er hoeven dus geen grote en dure
transportleidingen te worden aangelegd. Bovendien kost dit transport veel energie. Grondwater is
in het Vitens gebied in ruime mate beschikbaar, heeft een vrij constante en over het algemeen
goede kwaliteit en is weinig kwetsbaar voor calamiteiten. Ook de gevolgen van klimaatverandering
zijn voor grondwater beperkt. Voor Vitens heeft goed beschermd, schoon grondwater de eerste
voorkeur.

Wij voldoen aan de drinkwatervraag met het beste water

Door middel van prognoses bepalen wij de toekomstige benodigde drinkwatervergunning om aan
de verwachte drinkwatervraag te voldoen. Prognoses kennen een hoge mate van
onnauwkeurigheid die toeneemt in de tijd. Onverwachte ontwikkelingen in de afzet of onverwachte

Blauw water winnen:

Zorgen voor voldoende water

Eenvoudig te winnen en te zuiveren water

Goed beschermd

Groen water winnen:

Inpassen winning in omgeving

Voorkomen schade

Ecologisch beheer wingebieden

Geel water winnen:

Sluiten en integreren water en andere ketens

Energiebesparing

Zuinig omgaan met materialen en reststoffen

Drinkwater staat voor gezondheid

Risicospreiding door diverse bronnen te gebruiken
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knelpunten in de infrastructuur moeten kunnen worden opgevangen. Hiervoor vinden wij het
noodzakelijk om een Niet Operationele Reserve (NOR) te hebben. Deze reservevergunningen stelt
ons in staat om binnen vijf jaar extra drinkwatercapaciteit in te zetten. Het beste water heeft een
schone bron en een adequate zuivering, wat een dubbele barrière is tegen verontreinigingen.

Wij hebben aandacht voor het milieu

Vitens heeft altijd actief meegewerkt aan een milieubewuste samenleving, zoals het stimuleren en
betalen van maatregelen voor een schone bron en het goed hydrologisch, ecologisch,
landschappelijk en ruimtelijk inpassen van de winning in de omgeving. De waterbesparings-
maatregelen die Vitens heeft genomen hebben ertoe geleid dat onze drinkwatervraag flink lager
ligt dan in de jaren vijftig werd gedacht. Bij de inkoop van materialen is duurzaamheid een
belangrijk criterium, evenals hergebruik van reststoffen en het zuinig omgaan met energie. Ook in
de toekomst blijft de gehele bedrijfsvoering van Vitens gericht op het bewust omgaan met onze
leefomgeving.

Vitens duurzaam water winnen gaat uit van deze strategische keuzes en kan als volgt worden
beschreven:

Figuur S2: Vitens duurzaam water winnen

Wat betekent Vitens duurzaam water winnen in de praktijk?

Onze heuvelrugwinningen willen wij behouden en indien mogelijk uitbreiden

De winningen op de Sallandse Heuvelrug, Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de andere Gelderse
stuwwallen geven vanuit de ruimtelijke bescherming, de aanwezigheid van niet-grondwater-
afhankelijke natuurgebieden en de beschikbare zoetwatervoorraden zeer goede mogelijkheden om
water te winnen. Dit schone water is eenvoudig en met een gering energiegebruik te zuiveren en
heeft een positief imago. Nadelige effecten zijn veelal goed te compenseren door op een vrij
natuurlijke wijze de waterkringlopen te sluiten. Voorbeelden hiervan zijn dat Vitens schoon

Vitens duurzaam w ater w innen is w ater w innen tegen de laagste m aatschappelijke
kosten met een win-win-win situatie voor 'blauw', 'groen' en 'geel'
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oppervlaktewater infiltreert aan de oostzijde van de Veluwe en landbouw water aanvoert tot aan
de randen van de Overijsselse heuvelrug.

Aan de randen van de heuvelruggen zoeken wij extra capaciteit

Aan de randen van de heuvelruggen kwelt het geïnfiltreerde water op en zijn er mogelijkheden
voor kwelafhankelijke natuur. Aan het einde van het watersysteem en op plaatsen waar geen
kwelafhankelijke natuur is gepland zijn in deze kwelgebieden goede potenties om water te winnen.
Het zuiveren van dit water kost meer energie dan heuvelrugwater in verband met de (natuurlijke)
stoffen die in het water zijn opgelost tijdens de lange reis door de bodem. Vooral de kwelgebieden
rondom de Veluwe bieden vanwege de grote kweldruk en bijbehorende zoetwatervoorraden
mogelijkheden voor nieuwe winningen. Ook gelet op de beleidsontwikkelingen (Kaderrichtlijn
Water) verwachten wij dat de mogelijkheden voor goed beschermde drinkwaterwinningen hier
toenemen.

Zuidelijk en centraal Friesland bieden mogelijkheden voor extra capaciteit

Door de aanwezigheid van zeer dikke watervoerende pakketten die goed beschermd zijn en een
goede waterkwaliteit hebben, bestaan in zuidelijk en centraal Friesland uitbreidingsmogelijkheden.
Het zuiveren van dit water kost wel relatief veel energie in verband met de (natuurlijke) stoffen
die in het water zijn opgelost tijdens de lange reis door de bodem.

W ij gaan door m et onderzoek naar innovat ies op het gebied van integreren en sluiten
van waterketens

Duurzaam omgaan met de waterketen en het watersysteem is een belangrijke ontwikkeling
waarvoor wij krachtig mee doorgaan. Vitens duurzaam water winnen vraagt om het slim
combineren en integreren van water- en andere ketens. De wijze waarop dit het beste kan worden
gedaan is afhankelijk van de aanwezige problematiek en oplossingsruimte en is daarmee maat-
werk. In het landelijk gebied heeft Vitens op deze wijze veel projecten gerealiseerd, zoals het op
natuurlijke wijze sluiten van de kringloop door water te infiltreren aan de randen van de Veluwe,
het op peil houden van oppervlaktewater in landbouwgebieden die beïnvloed worden door onze
winning of het verhogen van het oppervlaktewaterpeil om de waterhuishoudkundige situatie in
natuurgebieden te verbeteren.

De komende tientallen jaren gaat Vitens door met het actief zoeken naar innovaties door water-
en andere ketens te integreren. Het gaat hierbij onder andere om:

Waddeneilanden

Wij zoeken de bron dicht bij de vraag. Voor de Waddeneilanden betekent dit dat wij de
drinkwatervoorziening op de eilanden willen regelen met 'eilandeigen' oplossingen, waarbij het
'cradle-to-cradle' principe leidend is. Er is genoeg water op de eilanden aanwezig, maar ook
andere bronnen en winningtechnieken in combinatie met een bewuster omgaan met (drink)water
bieden kansen voor Vitens duurzaam water winnen op de eilanden.

Stedelijke gebieden (met name Utrecht en Twente)

De watervoorziening in druk bevolkte stedelijke gebieden (Utrecht) en gebieden waar veel mensen
wonen en moeilijk water te winnen is (Twente), kan duurzamer worden vormgegeven. Wij gaan
bijvoorbeeld onderzoeken hoe wateroverlast, bodemenergiesystemen, stedelijke parken en water-
partijen kunnen worden gecombineerd met Vitens duurzaam water winnen. Ook onderzoeken wij
hoe Vitens duurzaam water winnen kan samengaan met terugwinning en hergebruik van water
(en energie) in (nieuwe) huizen of woonwijken.
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Brak water winnen

Vitens onderzoekt de mogelijkheden om brak water te winnen. In een pilot bij Noardburgum
hebben wij onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het ingedikte zout (membraanconcentraat),
dat vrijkomt na zuivering van het brakke water, te infiltreren in diepere watervoerende lagen. Het
winnen van brak water biedt zeer interessante mogelijkheden in Nederland, maar misschien nog
wel meer in andere landen. Hiermee kunnen wij een bijdrage leveren aan onze internationale
doelstellingen.

Waarde van water benutten

Behalve water heeft het onttrokken water ook waarde als bijvoorbeeld energiedrager. Vitens
duurzaam water winnen benut de waarde van het water. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van
methaan in Spannenburg.

Zelfvoorziening uit oogpunt van duurzaamheid en kosten

Zelfvoorziening wordt nagestreefd op clusterniveau, daarna op het niveau van watervoorzienings-
gebieden/provincies en tenslotte provinciegrens- of landgrensoverschrijdend, waarbij het maat-
schappelijke rendement veel gewicht krijgt bij het afwegen van concrete oplossingen.

Als zelfvoorziening op clusterniveau niet mogelijk blijkt of maatschappelijk niet verantwoord is,
doen wij aanspraak op de strategische grondwatervoorraden op en langs de randen van de
heuvelruggen, in Zuidelijk-Flevoland of in Zuid of Centraal-Friesland.

Samen met de betrokken provincies wil Vitens de komende jaren de maatschappelijke meer-
waarde onderzoeken van het:

Leveren vanuit de noordelijke Achterhoek naar Twente en het optimaliseren van de win-
mogelijkheden in Twente.

Leveren vanaf de noordelijke Veluwe en het optimaliseren van de winmogelijkheden in West -
Overijssel.

Leveren vanuit Zuid of Centraal-Friesland en/of Flevoland naar de Noordoostpolder in
combinatie met het optimaliseren van de winmogelijkheden in het noordelijk deel van
Overijssel. Ook levering vanuit Drenthe moet hierbij worden meegenomen.

Leveren vanuit Flevoland en/of Gelderland (Holk) naar het watervoorzieningsgebied Midden-
Nederland in combinatie met het optimaliseren van de winmogelijkheden in het water-
voorzieningsgebied Midden-Nederland.

Hoe is het rapport opgebouwd?
De gewenste situatie die in hoofdstuk 7 is beschreven, is opgebouwd uit:

De huidige situatie (hoofdstuk 3).

De verwachte watervraag (hoofdstuk 4).

De bestaande knelpunten bij alle winningen (hoofdstuk 5).

Voor de knelpunten die zeker tot capaciteitsverlies leiden is het verschil tussen de beschikbare
capaciteit en de benodigde capaciteit aangegeven (hoofdstuk 5).

In hoofdstuk 6 is het speelveld onderzocht door vanuit 3 zichtpunten (groen, geel en blauw)
de knelpunten die in hoofdstuk 5 zijn genoemd te interpreteren.

Tot slot is op basis de verkenning van hoofdstuk 6 de gewenste situatie in hoofdstuk 7
weergeven.



Titel Lange Termijnplan Vitens Auteur

Subtitel 2010 -2040 Archiefcode

Kenmerk
Ontwerp Langetermijnvisie Vitens

V06_8 juli 2010 (def)
Datum 24-9-2010

Zicht op water Pagina 14 van 130

Figuur S3: Toekomstige situatie.


