
Minister Wiebes (EZK): 

‘We moeten 
nú keuzes 
maken’

Juli 2020   Nummer 2

inzichtvemw

xxxxx   x

xxxxx  x

xxxxx   x

Uitgave van

Magazine over zakelĳ k 
energie- en watergebruik 
in Nederland

Inzicht 2 wordt u uitsluitend 
digitaal aangeboden omdat 
velen overwegend thuis werken 
wegens corona.

M i n i s t e r  E r i c  W i e b e s  ( E Z K )



perspectieven die wij als Nouryon hanteren als we 
kijken naar de toekomst. Bij het verduurzamen van 
onze bestaande industrieën zal warmte uit elektri-
citeit, uit biomassa en uit afvalstromen de plaats 
van aardgas gaan innemen. Daar hebben we al gro-
te stappen in genomen. Ook waterstof is daarbij 
niet weg te denken. Nu al zien we een toenemende, 
groene waterstofvraag in Noord-Nederland.” Als 
voorbeeld noemt Galjee het waterstofstation voor 
bussen en de biomethanolfabriek van Bio-MCN in 
Delfzijl. Ook het ontwikkelen van nieuwe bio-based 
en circulaire industrie neemt een grote vlucht, zegt 
hij. “Daarbij spelen onder meer waterstof en een 
goede infrastructuur een zeer belangrijke rol. Kijk 
bijvoorbeeld naar het DJEWELS project dat we 
samen met andere partners gaan realiseren.”

Efficiënte keten
Galjee: “De verschillende grondstofstromen die 
voor al deze ontwikkelingen  nodig zijn, vereisen tij-
dig een goede infrastructuur. Clusters en eenheden 
moeten aan elkaar verbonden worden met pijplei-
dingen en kabels. Een goede organisatie van die 
infrastructuur is dus essentieel. Daarom ben ik ook 
heel blij met onze samenwerking met Gasunie. 
Maar ook de rol van Groningen Seaports is daarbij 
onmisbaar. We staan continu in nauw overleg om 
samen een efficiënte keten te ontwikkelen in Noord 
Nederland. Alles wijst erop dat dat ons gaat lukken 
de komende jaren.”

Industrietafel
“Onze taak is om nu alvast infrastructuur aan te 
leggen en daarmee ‘de boer op te gaan’”, zegt Cas 

König, CEO van Groningen Seaports. “De grote uit-
daging is natuurlijk om díe infrastructuur aan te 
leggen waar ook echt behoefte aan is. Dat stem-
men wij nauwgezet af met alle stakeholders, waar 
Nouryon er één van is.” 
Hij noemt de Industrietafel Noord-Nederland een 
essentieel platform voor alle industriële ontwikke-
lingen in Groningen en Drenthe. König: “De bedrij-
ven aan de Industrietafel Noord-Nederland hebben 
de afgelopen jaren aanzienlijke stappen gezet om 
hun energie-efficiëntie te verbeteren en het aan-
deel duurzaam opgewekte energie te vergroten. 
Door intensief en nauw overleg met hen krijgen wij 
een goed beeld van alle projecten en innovaties die 
in de pijplijn zitten. Dat biedt Groningen Seaports 
de mogelijkheid om daarop scherp te anticiperen. 
We weten daardoor aan welke infrastructuur 
behoefte is en welke wij dus moeten aanleggen.” 

Flinke opgave
König zegt dat het nog een flinke opgave zal zijn 
om de infrastructuur van de toekomst te realiseren. 
“Ver vooruitkijken is ingewikkeld als 
het om infrastructuur gaat. 
Zeker is in ieder geval dat er 
nog diverse omvangrijke pro-
jecten op ons afkomen. Dat is 
tegelijkertijd ook onze core 
business. En omdat we zo 
dicht tegen de bedrijven aan-
zitten, weten we beter 
wat ons te wachten 
staat.” 

Ulco Vermeulen, directeur business development 
van Gasunie: “De industrie in Groningen en 
Drenthe is volop bezig met de energietransitie. In 
2019 is de Investeringsagenda Waterstof Noord-
Nederland opgesteld, waarin alle plannen zijn 
samengebracht. We staan nu op het punt deze te 
gaan realiseren. Dat is geen simpele exercitie. 
Groene waterstof bijvoorbeeld is economisch nog 
complex. Elektrolyse is een relatief kostbare tech-
nologie en de grondstof, offshore windenergie, 
moet echt goedkoper worden. Pas dan kunnen we 
met groene waterstof grootschalig aan de slag. Een 
aantal elektrolyseprojecten in Noord-Nederland zit 
nu in de opschalingsfase. Een voorbeeld daarvan is 
het groene waterstofproject DJEWELS (20 
Megawatt) in Delfzijl. Dit zijn we samen met onder 
andere Nouryon gestart. DJEWELS is een koploper 
onder de verschillende waterstofinitiatieven die 
zijn gericht op het terugdringen van CO2-emissies.”
Het is belangrijk, zegt Vermeulen, om vraag en aan-
bod van waterstof tijdig aan elkaar te ‘knopen’. “Op 
zich is dat geen grote hobbel. Je moet alleen wel die 
waterstof op het juiste moment op de juiste plek 

brengen. Daar zijn buizen en opslag voor nodig. In 
Nederland hebben we het grote voordeel dat we 
over een robuust, fijnmazig gasnet beschikken. Met 
de terugloop van het aardgastransport komt dit in 
fases beschikbaar voor waterstof. Wij kunnen hier-
mee een landelijke waterstofinfrastructuur creëren 
in combinatie met opslag in cavernes. Deze kan in 
2027 gereed zijn. Daarop vooruitlopend willen we 
een infrastructuur voor Noord-Nederland realise-
ren waarmee we Eemshaven, Delfzijl en Emmen 
met elkaar verbinden. Door bestaande infrastruc-
tuur te gebruiken, kunnen we hoge investeringen 
in nieuwe kabels en buizen vermijden.” 

Twee perspectieven
Marcel Galjee, vice president en managing director 
Energy & New Business van Nouryon Industrial 
Chemicals, ziet voor Noord-Nederland een belang-
rijke rol weggelegd in het verduurzamen van 
bestaande industrieën en het bouwen van nieuwe 
bio-based en circulaire industrie. “Dat zijn de twee 

xxxxxxxxxxxx

Infrastructuur verbindt vraag 
en aanbod in Noord-Nederland
De industriële clusters in Groningen en Drenthe is zijn sterk in beweging en het is de kunst om aanbieders en 
afnemers van duurzame energie op het juiste moment met de juiste infrastructuur te bedienen, weten 
Gasunie en Groningen Seaports. “Wij zorgen voor de infrastructuur van de toekomst.”

Groningen Seaports legt 

momenteel een waterstof- 

leiding aan op het  

industrieterrein in Delfzijl. 

Een ringleiding waarop 

meerdere bedrijven water-

stof kunnen invoeden en 

waarvan meerdere bedrij-

ven waterstof kunnen 

afnemen. Zo’n leiding is er 

al voor onder meer  

stikstof, stoom, perslucht, 

afval- en industriewater. 

Koning Willem Alexander zet handtekening op kunststof  

waterstofbuis.

Marcel Galjee van Nouryon Industrial Chemicals. Ulco Vermeulen, directeur business development van Gasunie.

Cas König, CEO van 

Groningen Seaport.
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uitgeven. Zorg dat dat geld, dat je leent van 
toekomstige generaties, meteen goed wordt 
uitgegeven  aan een moderne, groene, en 
concurrerende economie. De Green Deal is geen 
luxe, maar een noodzakelijkheid.”

Wat betekent dit concreet?
“Er liggen enorme kansen voor Nederland als we 
kijken naar elektrificatie van mobiliteit. Naar 
renovatie van huizen en publieke gebouwen, met 
zonnepanelen op het dak en betere isolatie. Maar 
ook naar nieuwe energiebronnen, zoals schone 
waterstof. Nederland is een open economie met 
een hoogopgeleide bevolking, goede universiteiten 
en met een enorme ervaring in tal van sectoren. 
Denk aan landbouw en waterhuishouding. Waar 
ons land over het algemeen iets achterloopt wat 
betreft de aanpak van het klimaat- en 
biodiversiteitsprobleem, lopen we qua plannen 
juist voor op veel andere landen. Deze regering 
verdient daarvoor een pluim! Waar het nu op 
aankomt is uitvoering. De transitie was al ingezet, 
de Covid-crisis maakt het nog urgenter.”

‘Waar het nu op  
aankomt is uitvoering’

Welk advies hebt u voor (internationale) bedrijven 
die in Nederland zijn gevestigd? Wat kunnen en 
moeten zij concreet bijdragen aan de CO2-reductie 
zonder dat zij aan concurrentiekracht inboeten op 
het mondiale speelveld? 
“Het is juist andersom: Je verliest op termijn 
concurrentiekracht door achter te blijven en je zo 
uit de markt te prijzen. Als een van de grootste 
investeringsbanken zoals Blackrock de koers 
verlegt, als een bedrijf als Shell haar koers verlegt, 
dan moet je toch gaan nadenken. Deze transitie is 
ingezet en door vroeg die transitie mee te maken 
kun je vooroplopen. Hoe langer je wacht, hoe 
duurder het wordt. En wat betreft het mondiale 
speelveld: dat is natuurlijk een uitdaging. Niet 
iedereen zal even snel meebewegen, ondanks de 
verplichtingen die vele landen zijn aangegaan in 
Parijs. 

“We kunnen onze bedrijven die hun best gaan 
doen om schoon te produceren niet in de kou laten 
staan en laten concurreren met niet-Europese 
bedrijven die bijvoorbeeld vieze staal produceren 
met fossiele brandstoffen. Daarom werken we ook 
aan een Carbon Border Adjustment Tax. Hiermee 
geven we ook het signaal aan de buitenwereld; het 
is de Europese Unie menens.” 

‘Hoe langer je wacht,  
hoe duurder het wordt’

Waar komt het geld voor deze transitie vandaan? 
Vraagt uw Green Deal ook grote financiële offers 
van het bedrijfsleven? 
“Iedereen dient deel van de oplossing te zijn. Het is 
een mythe te denken dat we gewoon kunnen 
blijven doorgaan op dezelfde weg en dat er dan 
niets verandert. Dit vergt allereerst een grote 
mentale opgave. Je moet het niet alleen zien, maar 
ook internaliseren en omzetten in handelen.” 

En dat betekent?
“Zoals ik al zei: de kosten van niets doen zullen 
onvoorstelbaar hoog zijn. Sterker nog, de klimaat- 
en biodiversiteitscrises zijn existentiële crises. Om 
de transitie naar klimaatneutraliteit waar te 
maken tegen 2050, zullen we aanzienlijke 
investeringen moeten doen. Zowel in de publieke 
als private sector. Bij een economische transitie van 
deze omvang gaat de kost voor de baat uit, en dat 
geldt des te meer voor koolstofintensieve en/of 
vervuilende sectoren. Overheden helpen bedrijven 
bij deze transitie.”

Het hele interview met Frans Timmermans vindt u 
op onze website: www.vemw.nl 

De Green Deal heeft een stroom van reacties 
ontketend, waaronder ook veel kritiek: Is het 
allemaal wel realistisch wat Timmermans 
voorstelt? Nederlandse boeren en vissers zien de 
plannen als het zoveelste ‘pakket regelgeving 
dat over ons land wordt uitgestort’, stelt LTO-
Nederland. En ook werkgeversorganisatie VNO-
NCW plaatst kritische kanttekeningen bij het 
plan van Timmermans. VEMW Inzicht sprak de 
eurocommissaris over zijn groene ambities.

Welke mogelijkheden ziet u voor Nederland als 
economie en handelsnatie weggelegd binnen de 
Green Deal?
Timmermans: “De Green Deal is een 
groeistrategie, een routekaart, geen blauwdruk. 
Het kijkt naar de toekomst. Onze gezondheid, 
ons welzijn en onze welvaart staan op het spel. 
De kosten van stilstaan, of niets doen, zijn 
prohibitief hoog. Het is al een tijd duidelijk dat 
de koolstofeconomie van de afgelopen 150 jaar 
aan het sputteren was en bijna uitgeblust en 
opgebrand. En, we staan op het punt miljarden 
euro’s te mobiliseren naar aanleiding van de 
Covid-crisis. Dat geld kun je maar één keer 

‘Green Deal is geen luxe,  
maar noodzakelijkheid’
Eurocommissaris Frans Timmermans presenteerde eind vorig jaar zijn Green Deal. Een routekaart die 
aangeeft wanneer welke maatregelen genomen moeten worden om de CO2-uitstoot in Europa in 2030 met 
minimaal 50 procent te verlagen. Een immense groene operatie die jaarlijks 260 miljard euro kost, een kwart 
van de totale EU-begroting.

Eurocommissaris Frans Timmermans
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Waterschaarste is een potentieel groot risico voor 
bierbrouwers. Zeker in het buitenland, in droge regio’s 
speelt dit probleem regelmatig. Maar waterverbruik 
is niet alleen in landen waar sprake is van water-
schaarste een belangrijk punt van aandacht, zegt 
Kempers. “Ook in eigen land zijn wij als HEINEKEN 
zeer ‘waterbewust’ en heeft de duurzaamheid van 
waterbronnen onze volledige aandacht.” 

Hij vertelt dat HEINEKEN in Den Bosch over eigen 
wellen beschikt en daar niet snel te maken heeft 
met watertekorten. “Maar in Zoeterwoude zijn wij 
volledig afhankelijk van drinkwater dat we krijgen 
geleverd door drinkwaterbedrijf Dunea. En voor 

drinkwater is de droogte op dit moment een actu-
eel thema. Het is dan ook niet voor niets dat wij 
sinds de droogte van 2018 regelmatig in contact 
staan met onze drinkwaterleverancier. De droogte 
van twee jaar geleden heeft ons  doen beseffen dat 
voldoende zoetwater in de toekomst ook in 
Nederland niet vanzelfsprekend is. De vraag is dan 
daarna hoe  wij ons als bierbrouwer wij hierop kun-
nen voorbereiden.” 

Klimaatverandering
Kempers: “Mijn indruk is dat klimaatverandering 
nu al zorgt voor een toenemend aantal weersextre-
men, waar we pakweg vijf jaar geleden nog niet 
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mee te maken hadden. Dat dwingt ons tot naden-
ken over hoe ook wij als HEINEKEN met water-
schaarste moeten omgaan.” 
Droogte is probleem dat je niet in je eentje kunt 
oplossen, zegt hij. “Het is belangrijk dat er afspra-
ken worden gemaakt over hoe met water om te 
gaan in een periode van droogte, juist als die droog-
te er nog niet is. 2018 was een extreem droog jaar 
en een wake-up call voor bedrijven en overheden. 
2019 was ook veel te droog en 2020 wijst opnieuw 
een droog jaar te worden. We zien dat de aandacht 
vanuit de overheid voor deze problematiek sterk is 
toegenomen. Het gaat niet uitsluitend meer om 
hoe voeren we overtollig water af, maar juist ook 
hoe houden we het vast.”

Verdiepen
Kempers is zich sinds de droogte van twee jaar 
geleden gaan verdiepen in de waterproblematiek, 
zegt hij. “We zijn met Dunea in gesprek geraakt 
over zaken als de verdringingsreeks. Het is immers 
belangrijk te weten wie er, indien er watertekorten 
optreden, als eerste in aanmerking voor drinkwater. 
Wat gebeurt er in noodsituaties en wat kunnen wij 
als bierbrouwer dan verwachten? Stuk voor stuk 
onderwerpen die opportuun zijn geworden.”  

Niet ondenkbaar
We gaan in Nederland op een hele goede manier 
met water om, meent Kempers. “Dat geldt ook voor 
de verdeling van zoetwater. Ook die is goed gere-

geld. Maar stel dat het onmogelijke toch gebeurt 
en dat er een beperking zou komen  in het drink-
watergebruik richting huishoudens. Wat betekent 
dat dan voor onze brouwerij? In 2018 hebben we 
iets soortgelijks gezien bij onze brouwerij in Zuid-
Afrika. Door watertekorten heeft die toen enkele 
dagen stil gelegen. Zou zo’n situatie ook in 
Nederland kunnen ontstaan?”

In 2018 is dit scenario ons bespaard gebleven, 
omdat de Maas voldoende water bleef aanvoeren 
en Dunea haar zaken goed voor elkaar heeft, legt hij 
uit. “Ons  water wordt door Dunea aan de rivieren 
Maas en Lek onttrokken en in de duinen geïnfil-
treerd en gezuiverd tot drinkwater. Maar wat zou er 
gebeurd zijn als het in België niet had geregend en 
er wél sprake zou zijn geweest van te weinig aan-
voer van water? Dan wordt een buffer aangespro-
ken, maar de vraag is dan hoe lang je dat volhoudt 
en of je dan ook als brouwer al maatregelen moet 
nemen.”

Voldoende zoetwater is geen vanzelfsprekendheid, weet ook HEINEKEN. De bierbrouwer realiseert zich heel 
goed dat watertekorten gevolgen kunnen hebben voor de bierproductie. “Door de droogte van 2018 zijn we daar 
nu serieus over gaan nadenken”, zegt Jan Kempers, Program Manager Sustainable Development bij HEINEKEN.

‘Water is voor ons van 
levensbelang’

Jan Kempers, HEINEKEN Nederland Supply

Grootste afnemer van drinkwater

Kempers: “Onze brouwerij in Zoeterwoude is de grootste afnemer 
van drinkwater in de regio. Per jaar nemen wij meer dan  3 miljoen 
kubieke meter water af. De vraag is: kunnen we die hoeveelheid in 
noodsituaties reduceren? Ja, dat is mogelijk, maar ook daaraan 
kleven beperkingen. Er zijn maatregelen te bedenken die het 
waterverbruik tijdelijk verminderen. Dan denk ik aan water dat wij 
gebruiken voor onder meer reinigingsprocessen. Maar een extreme 
situatie waardoor  we het hele brouwproces zouden moeten 
stopzetten, dat is volgens Dunea heel erg onwaarschijnlijk.”

‘Ook wij  denken na over wat wij  
moeten doen als er watertekorten 
optreden’

met watertekorten. “Maar in Zoeterwoude zijn wij 
volledig afhankelijk van drinkwater dat we krijgen 
geleverd door drinkwaterbedrijf Dunea. En voor 

wijst????? lijkt

Heineken in Zoeterwoude
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Hoe belangrijk is een goed georganiseerde en ont-
wikkelde energie-infrastructuur voor Nederland en 
zijn de inspanningen die daartoe moeten leiden de 
komende tien jaar ook praktisch realiseerbaar?
“Nederland heeft de ambitie en de kans om de 
(Europese) vestigingsplaats te zijn voor duurzame 
(basis)industrie. We hebben hier alles voor in huis: 
Van een hoogopgeleide technische beroepsbevol-
king tot een gunstige ligging voor verhandeling en 
transport van industriële grondstoffen en goederen. 
De Noordzee biedt mogelijkheden voor productie 
van grootschalige groene elektriciteit en lege gasvel-
den zijn bij uitstek geschikt voor opslag van water-
stof en CO2. Ook beschikken we over een buizennet-
werk dat ooit is aangelegd voor aardgas, maar dat 
ook geschikt is voor waterstof en groen gas. Of we 
deze kans gaan benutten is afhankelijk van de keu-
zes die we nú maken. Wachten leidt tot meer onze-
kerheid en een toenemende kans dat de grote, nood-
zakelijke investeringen ergens anders plaatsvinden.”

‘We moeten nú keuzes 
maken. Wachten leidt tot 
meer onzekerheid’

Welke investeringen zijn hiermee gemoeid en welke 
financiële verantwoording moet het Rijk hierin 
nemen?
“De overheid moet onvermijdelijk een actieve rol op 
zich nemen om de transitie te kunnen realiseren en 
in het bijzonder de transitie in de industrie. Dat is 
ook een van kernverhalen van mijn industrievisie. 
We hebben al veel instrumenten die daarop gericht 
zijn. TIKI heeft een aantal aanvullende investerings-
voorstellen neergelegd. Het gaat om veel geld en de 
investeringen moeten hun geld wel opbrengen.  Ik 
bekijk nu de voorstellen en zal na de zomer in mijn 
reactie op het TIKI-advies ingaan. Daarbij moeten 
we niet alleen naar de eerstkomende tien jaar, 
maar ook naar de periode daarna kijken omdat we 
vanwege doorlooptijden daar nu al mee moeten 
beginnen. Iedere buis of kabel die we nu leggen, ligt 
er in 2050 nog.”

U spreekt over de regierol van het Rijk inzake infra-
structuur. Hoe zou die rol er uit moeten zien? 
“Versnellen en verbinden. We hadden primair elek-
triciteit en aardgas. Waterstof, CO2 en warmte 

bestonden wel, maar gaan de komende decennia 
een enorme groei doormaken. Het aantal stakehol-
ders neemt daarmee ook toe. Het Rijk kan een rol 
spelen door deze stakeholders bij elkaar te brengen. 
Bovendien willen we samenhang tussen de ener-
gievormen versterken en moeten we meer proac-

Wat is voor u de reden geweest om een Taskforce 
Infrastructuur in te stellen?
Wiebes: “We hebben in Nederland een meer dan 
gemiddeld grote  basisindustrie. En die willen we 
behouden. De Covid-19 uitbraak heeft ons laten 
zien dat deze basisindustrie veel producten levert 
die noodzakelijk zijn voor het voorkomen en bestrij-
den van besmetting, en het behandelen van pati-
enten. Juist in deze onzekere tijden is het voor 
zowel bedrijven als overheden belangrijk om over 
het langere- termijnperspectief van de economie 

na te denken en voorbereidingen te treffen voor de 
klimaat- en energietransitie. Ik denk dat we een uit-
stekend vestigingsklimaat hebben om een koplo-
perspositie te pakken. Passende infrastructuur is 
daarvoor cruciaal. Daarom is het belangrijk dat de 
taskforce heeft gekeken welke eventuele knelpun-
ten in de infrastructuur de industrie kunnen 
belemmeren om haar verduurzamingsdoelstelling 
te halen. En, welke mogelijke oplossingen hiervoor 
voorhanden zijn.”  

Jongstleden mei presenteerde de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) haar advies aan 
minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De minister: “Dit advies sluit goed aan op mijn 
industrievisie.”

‘Dit advies sluit goed aan 
op mijn industrievisie’

Minister Eric Wiebes, EZK

Han Fennema, CEO en voorzitter 
Raad van Bestuur Gasunie

‘Een goede steun in 
de rug van het 
Klimaatakkoord’

“Ik heb het rapport met grote interesse gelezen en ben blij 
met het advies zoals dat er nu ligt. Mijn complimenten gaan 
uit naar de leden van de taskforce. Zij hebben breed naar 
het belang van een goed georganiseerde infrastructuur 
gekeken. Voor de samenleving is het heel belangrijk dat dit 
advies er nu ligt en Gasunie kan zich goed vinden in de TIKI-
aanbevelingen. Belangrijk is dat we in een energiesysteem 
nadenken over elektronen én moleculen. Met andere woor-
den: Alles elektrificeren leidt niet tot een optimale oplos-
sing, een goed samenspel wél. Dat klinkt ook heel duidelijk 
door in het TIKI-advies. 
Niet alleen marktpartijen moeten bij deze infrastructurele 
opgave hun verantwoordelijkheid nemen, ook de overheid 
zal een zeer actieve rol moeten spelen. Daarover is de task-
force glashelder. Ik vind dat dit advies een goede en con-
structieve steun is in de rug van het Klimaatakkoord waar 
de afgelopen tijd hard aan is gewerkt. Kortom, ik ben er blij 
mee en heb het na lezing direct doorgestuurd naar mijn 
Raad van Commissarissen.” 

De Taskforce Infrastructuur Klimaat-akkoord Industrie werd op 
verzoek van minister Wiebes in het najaar van 2019 in het leven 
geroepen. Haar opdracht was om de minister te adviseren over 
een doeltreffende, doelmatige en tijdige invulling van de 
infrastructuur die nodig is voor de industrietransitie. 

xxxxxxxxxxxx

TIKI overhandigt haar 

advies aan minister Wiebes 

v.l.n.r.: minister Eric Wiebes, TIKI-voorzitter Caroline Gehrels (Arcadis), 
Hans Grünfeld (VEMW), Marc van der Linden (Stedin)
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tief gaan nadenken over de infrastructuur die we in 
de toekomst nodig hebben. Alleen de overheid is in 
staat  alle partijen en belangen bij elkaar te bren-
gen, vanuit het brede publieke belang keuzes te 
maken en waar nodig noodzakelijk risico’s te 
nemen waar de opbrengst pas op de langere ter-
mijn zichtbaar wordt. Nederland kan met een tran-
sitie van de eigen basisindustrie de kweekvijver en 
accelerator worden voor duurzame industrie 
wereldwijd en tegelijkertijd haar strategische posi-
tie in industriële waardeketens versterken.”

Het hele interview met minister Wiebes van EZK 
kunt u lezen op onze website: www.vemw.nl

De afgelopen jaren heeft de kwaliteit van drink-
waterbronnen in ons land met stip bovenaan 
gestaan, zegt De Groene. “Dat betreft zowel grond- 
als oppervlaktewater. Daar is nu de beschikbaarheid 
van voldoende zoetwater bijgekomen. De grote 
droogte van 2018 heeft ons doen inzien dat voldoen-
de zoetwater in de toekomst geen vanzelfsprekend-
heid meer is. Waterkwaliteit en -kwantiteit staan 
bovenaan onze agenda.”

‘We zullen anders 
met het watersysteem 
moeten omgaan’ 

Hij legt uit dat de droogte van 2018 een impuls heeft 
gegeven om scherp naar het watersysteem te kijken. 
“Een aantal zaken moet beter en anders worden 
opgepakt. Dat is uitvoerig besproken aan de 
Beleidstafel Droogte. Er moet bijvoorbeeld bij het 
landgebruik meer rekening worden gehouden met 
de beschikbaarheid van zoetwater. Het blijkt een 
aanzienlijke opgave om er in de toekomst voor te 
zorgen dat er in álle delen van ons land voldoende 
zoetwater zal zijn. De ruimtelijke inrichting zal meer 
rekening moeten houden met de waterhuishouding 
en het watersysteem. In het verlengde daarvan 
moet er meer werk worden gemaakt van water vast-
houden in de nattere periodes. Daarnaast is het 
belangrijk om verantwoord en efficiënt om te gaan 
met het beschikbare water. Dit zijn onder meer de 

opgaven die scherp op ons netvlies staan en die 
gezamenlijk door alle betrokkenen bij het water-
systeem opgepakt moeten worden.” 

Deltaplan Zoetwater
De Groene: “In het Deltaplan Zoetwater zal een 
belangrijk deel van die aanbevelingen vorm krijgen. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om het voldoende buffe-
ren van oppervlaktewater. Hoe kunnen we verzilting 
adequaat tegenhouden? Het gaat erom dat er meer 
aandacht komt voor strategisch grondwaterbeheer. 

Hans de Groene, 

directeur van drinkwater-

brancheorganisatie VEWIN

Jan Willem van Hoogstraaten, CEO 
Energie Beheer Nederland (EBN)

‘Het is van groot belang 
dat er een 
CO2-infrastructuur komt’

“Wij onderschrijven het TIKI-advies volledig, want het is 
essentieel dat er nu in Nederland infrastructuurkeuzes 
gemaakt gaan worden. Daarbij zijn de uitkomsten van het 
TIKI-advies wat mij betreft leidend. 
Vanuit EBN gezien vind ik het van groot belang dat er een 
CO2-infrastructuur komt. Die is onmisbaar om tegen een 
maatschappelijk acceptabele prijs CO2 af te kunnen vangen 
en op te slaan. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam en 
Gasunie zijn we als EBN betrokken bij de realisatie van het 
Porthosproject, een pilot op het gebied van CO2-opslag. Een 
dergelijk project loopt in de Noordzeekanaalregio in samen-
werking met Tata Steel, Gasunie en het Havenbedrijf 
Amsterdam. 
Voor de toekomst zullen er nu keuzes moeten worden 
gemaakt om dit soort projecten breder en ook buiten 
Nederland toe te kunnen passen. Daar zijn aanzienlijke 
investeringen voor nodig, waarin ook het Rijk zijn verant-
woording zal moeten nemen.”

Ruben Beens, 
CEO BP Nederland

‘De overheid 
zal een 
sturende en 
coördinerende 
rol moeten 
spelen’

“Het is heel belangrijk voor ons 
land dat er aandacht is voor de 
opgave waarvoor we collectief 
staan: Zonder een goede infra-
structuur geen CO2-reductie. Om 
die reden is het essentieel dat dit 
advies er is gekomen. Een infra-
structuur voor CO2, waterstof en 
elektriciteit is een voorwaarde om 
projecten die nu lopen levensvat-
baar en succesvol te maken. 
Belangrijk is ook dat de overheid 
hierin een sturende en coördine-
rende rol zal moeten spelen.
Tijdens de totstandkoming van 
het Klimaatakkoord heeft de indu-
strie en ook BP zich hard gemaakt 
om te praten over vermijdbare 
tonnen CO2. Met daarbij in het 
achterhoofd dat het voor ons heel 
lastig wordt als er geen of onvol-
doende infrastructuur is om pro-
jecten te realiseren. We zijn ver-
heugd dat de minister dat nu 
heeft opgepakt. Ik heb het TIKI-
rapport met veel aandacht gele-
zen en spreek mijn waardering uit 
aan VEMW die er mede voor heeft 
gezorgd dat dit advies er is geko-
men.”
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Visiexxxxxxxxxxxx

Waterkwaliteit heeft altijd met stip op één gestaan bij drinkwaterbedrijven. Daar is nu waterkwantiteit bijge-
komen: “De zomer van 2018 heeft de beschikbaarheid van voldoende zoetwater nog scherper op ons netvlies 
gezet”, zegt Hans de Groene, directeur van drinkwaterbrancheorganisatie VEWIN.

Kwaliteit én kwantiteit met 
stip op nummer één

Focus op (drink)water
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waar precies???

Ik mis in dit artikel, dat best boeiend is, de rol en visie van VEMW. De 
waterbedrijven krijgennu een uniek podium zonder de mening van VEMW. 



Visiexxxxxxxxxxxx

alert moeten zijn op situaties waarbij het waterpeil 
mogelijk zou kunnen dalen. We staan daarover in 
nauw contact met het ministerie van IenW, dat op 
zijn beurt contacten onderhoudt met instanties in 
België en Duitsland.” 

‘Maatregelen nemen  
en voorbereid zijn op de 
toekomst’

Gewaarborgd 
Evides werkt continu aan de kwantiteit en kwaliteit 
van haar drinkwaterbronnen. Omdat het waterbe-
drijf ook gebruik maakt van oppervlaktewater uit de 
Maas is het essentieel maatregelen te blijven nemen 
om die te beschermen en voorbereid te zijn op de 
toekomst, zegt Ottolini.  “Een van die maatregelen is 
de bouw van een nieuw waterinnamepompstation 
bij de Bergsche Maas. Het nieuwe pompstation 
krijgt een verhoogde pompcapaciteit. Na een inna-
mestop kan door bijvoorbeeld een lange en droge 
periode het spaarbekken ‘De Gijster’ versneld wor-
den aangevuld. Daarnaast hebben we de bodem en 
de wanden van het spaarbekken aangepast. 
Daardoor kunnen we het spaarbekken optimaal 
inzetten bij een langere innamestop en is de 
waterkwaliteit voor lange termijn gewaarborgd.” 
Voor het hergebruik van water zijn er doeltreffende 
oplossingen voorhanden, legt zij uit. “Samen met de 
industriële klanten en ketenpartners werken wij aan 
circulaire waterconcepten. Zo realiseren wij met 
klanten installaties voor het hergebruik van con-
densaat. En we werken effluent uit afvalwaterzuive-
ringsinstallaties op naar proceswater als extra 
waterbron voor industriële toepassing.  Deze maat-
regelen dragen bij aan het verminderen van de ont-
trekking van water uit het watersysteem.” 

Zorgplicht
Ottolini is van mening dat de overheid een zorg-
plicht heeft als het gaat om bronbescherming. “Het 
drinkwaterbelang dient zwaarder mee te wegen in 
beleidsvorming, vergunningverlening en besluitvor-
ming. De lozer dient vooraf volledige transparantie 
te geven over wat, waar en hoeveel geloosd wordt. 
En daar horen strenge regelgeving en goed toezicht 
bij. Om onze belangen en zorgen goed op de agenda 

te krijgen bij politiek en overheid zijn we actief in 
diverse waterketenoverleggen en schuiven we aan 
bij versnellingstafels. We helpen de minister bij haar 
doel om ‘wereldkampioen waterkwaliteit’ te wor-
den.” 

Ook is het essentieel dat provincies die verantwoor-
delijk zijn voor grondwaterbeheer samen met alle 
betrokkenen meer werk zouden moeten maken van 
visie- en strategievorming. Het is evenzeer van 
belang dat in de omgevingsvisies van provincies en 
gemeenten wateraspecten een prominente plek 
krijgen.”
VEWIN pleit voor een vervolg op het Bestuurs-
akkoord Water uit 2011 dat dit jaar afloopt. Daarin 
hebben overheden en drinkwaterbedrijven afspra-
ken gemaakt over de verbetering van de organisatie 
van het waterbeheer, zegt De Groene. “Wij zijn er 
niet gerust op dat die samenwerking in de regio’s 
vanzelf goed blijft gaan. Daar zullen we extra aan-
dacht aan moeten blijven schenken.” 

Bedreigingen
Als het gaat om kwantiteit dan is klimaatverande-
ring een grote uitdaging voor onze drinkwatervoor-
ziening, zegt Jelle Hannema, directeur van Vitens, 
het grootste drinkwaterbedrijf van ons land. 
“Klimaatverandering speelt een dominante rol. We 
houden rekening met de Delta scenario’s die zijn 
ontwikkeld door Deltares en die zijn vertaald naar de 
toename van de drinkwatervraag door RIVM-
scenario’s. Deze scenario’s schetsen de bandbreedte 
van drogere en warmere zomers. Dat maakt dat 
schaarste en negatieve bijeffecten zullen toenemen. 
Boeren, natuur, bedrijfsleven en drinkwatervoorzie-

ning gaan daar last van krijgen. Als gevolg daarvan 
bestaat het risico dat de beschikbaarheid van zoet-
water op sommige plekken onder druk komt en dat 
gebruikers van water tegenover elkaar komen te 
staan. Negatieve maatschappelijke bijeffecten kun-
nen daardoor gemakkelijk tot wasdom komen. Dan 
moet je denken aan polarisatie tussen groepen 
gebruikers. Zoiets moeten we natuurlijk te allen tijde 
zien te voorkomen. Hoe? Door het systeem opnieuw 
uit te vinden en in te richten. Overheden, water-
schappen, boeren, industrie en drinkwaterbedrijven 
hebben allemaal een aandeel in het maken van een 
duurzaam en klimaatbestendig systeem.” 

‘Polarisatie tussen  
groepen en gebruikers 
moeten we voorkomen’

Kwaliteit
Voor kwaliteit geldt dat we er ons heel goed bewust 
van moeten zijn dat drinkwater een natuurproduct 
is, zegt Hannema. “Daar moeten we heel voorzichtig 
mee omgaan. Steeds vaker komen we vervuiling 
tegen die we overigens technisch nog steeds kunnen 
oplossen. Dat is een voordeel bij een nadeel. Maar 
het betekent niet dat we vervuiling moeten laten 
voor wat zij is. Want wat er niet in gaat, hoeft er ook 
niet uit. Zuiveren is en blijft een kostbaar en 
intensief proces, dat we het liefst zo min mogelijk 
toepassen.” 
Hij benadrukt nogmaals dat waterschappen, 
agrariërs en het bedrijfsleven samen het 
watersysteem moeten ombouwen. “We moeten het 
veranderen naar een ‘slimmer’ systeem dat water 
beter vasthoudt in periodes van droogte. Die 
verandering is een onderdeel van een grotere 
systeemverandering. Het is complex, maar 
haalbaar.” 

Aandacht
Waterkwantiteit heeft net als bij andere drinkwater-
bedrijven ook prioritaire aandacht van Annette 
Ottolini, algemeen directeur van Evides Water-
bedrijf.  Evides maakt voor haar productie van drink-
water voor zo’n 85 procent gebruik van water uit de 
rivier de Maas, legt zij uit. “Het waterpeil van de 
Maas is nu goed op orde. Dat neemt niet weg dat we 

Nadenken over toekomstig waterbeheer

Drinkwaterbedrijven denken al veel langer na over de toekomt 
en robuustheid van drinkwatervoorzieningen, zoals over hun 
eigen bronnen en infrastructuur. De droogte van 2018 heeft daar 
nog eens een extra impuls aan gegeven. Actuele vragen zijn 
onder meer: Moeten grootverbruikers als de industrie voor hun 
koelprocessen drinkwater blijven gebruiken, of kan dat ook op 
andere manieren?, zegt Hans de Groene van VEWIN. Ook zal er 
scherper moeten worden gekeken naar de diversificatie van 
bronnen, meent hij.
Als het om waterkwaliteit gaat, dan spelen er verschillende 
bedreigingen, signaleren Vitens en Evides. Denk aan nitraat, 
gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en micro plastics. 
De problematiek van de opkomende stoffen baart 
drinkwaterbedrijven zorgen. Ook verzilting zet de kwaliteit van 
bronnen onder druk. En dan is er geothermie. Ook die levert 
risico’s op voor de grondwatervoorraden. 

Annette Ottolini,  

algemeen directeur van 

Evides Waterbedrijf

Jelle Hannema,  

directeur van Vitens
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Investerend uit de crisis?

Prinsjesdag wordt spannend dit jaar. Het 
kabinet staat voor een heel moeilijke 
opgave. In grote onzekerheid over de 
ontwikkeling van de economie moeten 
keuzes worden gemaakt over de 
begroting voor 2021. Er wordt al veel 
gediscussieerd en gespeculeerd over de 
aanpak. Daarbij heeft iedereen natuurlijk 
zijn eigen wensen, en wordt er heel wat 
weggedroomd. Het is echter goed om te 
zien dat veel economen bepleiten om 
toch vooral lessen te trekken uit de 
aanpak na de vorige recessie. De overheid 
reageerde toen met forse bezuinigingen 

om binnen de EU-begrotingskaders te 
blijven. Het herstel werd daardoor niet 
bevorderd, maar juist afgeremd. Dit keer 
moet het anders, en dat kan ook. De 
rentestand is extreem laag en daardoor 
kan de overheid zich veel permitteren. In 
Brussel lijken ze dat al begrepen te 
hebben, zoals ook blijkt uit het interview 
met Frans Timmermans in dit nummer 
van Inzicht. Gaat Den Haag daarin mee? 
Dat zou de problemen niet meteen 
oplossen, maar het zou wel enorm 
helpen. Duitsland gaat € 9 miljard 
investeren in waterstof. Frankrijk wil 

daarbij niet achterblijven. Nederland 
heeft met zijn uitgebreide aardgasnet 
een enorme kans om tegen lage kosten 
snel een grote hoofdinfrastructuur voor 
waterstof te realiseren. Maar daarvoor 
moeten we wel aan de slag. Er ligt een 
mooie waterstofvisie, maar gaat het 
Groeifonds ook een fors bedrag aan 
waterstof alloceren? Wordt er stevig 
ingezet op nieuwe energienetwerken 
voor elektriciteit, waterstof en CO2? De 
kans is er nu. Laat Nederland voorop 
lopen om mee te doen met het Europese 
groene herstelplan. Daarmee worden 
twee vliegen in een klap geslagen. De 
economie wordt uit het slop getrokken 
en de infrastructuur wordt op orde 
gemaakt voor de transitie. 
Krijgen we zo’n visionaire 
begroting voor 2021? 

Gertjan Lankhorst, 
voorzitter VEMW
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Besluiten algemene 
ledenvergadering
Op 4 juni 2020 heeft de (digitale) Algemene Ledenvergadering plaats-
gevonden. De leden hebben de jaarrekening 2019 goedgekeurd en het 
bestuur décharge verleend over het gevoerde beleid. WGS Accountants 
is benoemd om de jaarrekening over 2020  op te stellen en Coen de 
Haas (Royal Cosun) is herbenoemd in het algemeen bestuur. De ALV is 
akkoord gegaan met een contributieverhoging van 2,5% in 2021. 
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Basiscursus 
elektriciteit & gas
In twee dagen op de hoogte van alle 
belangrijke facetten omtrent energie

Wanneer?
18 en 25 september 2020,
9.00 - 16.30 uur

Locatie
Houttuinlaan 12, 
Woerden

Prijs
€  795,- (exclusief btw) voor leden
€  1.295,- (exclusief btw) voor niet-leden

Cursusmateriaal en lunches inbegrepen.


