Strategie

“Mijn leidraad voor de

“Het belang van water voor de BV Nederland wordt nog steeds onderschat”, aldus William Wold, Manager
Environment & Sustainability van FrieslandCampina. “Eén overall watervisie is dan een belangrijk kompas om
op koers te blijven.” De nieuwe ‘VEMW-Watervisie’ verschijnt eind 2014. William Wold licht deze vanuit zijn
perspectief toe.
Nog steeds onwetendheid
e ervaringen met de ‘Belasting
op Leidingwater’ van dit jaar
maken nog eens pijnlijk duidelijk dat wij als zakelijke watergebruikers absoluut niet op onze lauweren kunnen rusten. We
moeten keer op keer onze boodschap uitdragen. En onze positie blijven bevechten. Er is bij
beleidsmakers nog steeds veel onwetendheid
over de gevolgen van hun handelen. Zij besef-
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fen nog steeds te weinig wat voor waardevols
zij in handen hebben: water. Onze Nederlandse
delta is écht een onderscheidende vestigingsfactor voor een internationaal bedrijf als
FrieslandCampina. Ik denk dat deze ‘VEMW
Watervisie’ een bijdrage levert aan het verhelderen waar het bedrijfsleven met betrekking tot
het waterverbruik voor staat. We leggen niet
alleen uit wát we willen, maar ook waarom we
het willen.”

Thema’s op een rijtje
“Het is goed om regelmatig je eigen activiteiten te evalueren en te kijken of deze nog aansluiten op de realiteit. Dat is wat wij in de
VEMW Beleidsgroep Water hebben gedaan.
Diverse zakelijke watergebruikers hebben
issues waar zij tegenaan lopen aangedragen.
Zo zijn er bedrijven die knelpunten ervaren bij
grondwater. Denk aan de kwaliteitsrisico’s als
gevolg van thermische bodemsystemen.
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toekomst”

VEMW Watervisies
door de jaren heen
Sinds 1996 publiceert VEMW op onregelmatige basis

van ons afvalwater. Schaalgrootte is
dan belangrijk om te komen tot duurzame oplossingen die ook kosteneffectief zijn: zuiveren we het zelf of zoeken we naar samenwerking met andere partijen zoals waterschappen? In
het laatste geval is van belang dat de
afvalwaterzuivering door het waterschap op een bedrijfsmatige leest
wordt geschoeid. De huidige wijze van
heffen helpt niet om tot optimale oplossingen te komen. Defiscalisering zou
kosteneffectieve en innovatieve oplossingen zoals het terugwinnen van
grondstoffen uit afvalwater een stuk
dichterbij brengen.”

Watervisies. De werkwijze is steeds dezelfde: in samenspraak met alle zakelijke watergebruikers die VEMW-lid
zijn worden issues geïnventariseerd. Prioriteiten worden
gesteld waaruit de Wateragenda voor de belangenbehartiging volgt.
Eerder verschenen:
1996 – ‘Houden we het droog, of gaan we nat’
1998 – ‘Water is markt’
2007 – ‘Water om te ondernemen’
VEMW Watervisie 2014 - ‘Water om duurzaam te
ondernemen’
Voor de komende jaren hebben de leden de prioriteiten
vastgesteld. Deze hebben betrekking op beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid:
1. Borgen beschikbaarheid van voldoende water

“Ik heb de

VEMW wil dat economische aspecten (blijven) meewegen in toekomstige besluiten over de waterbeschik-

‘VEMW Watervisie’

baarheid. Dat betekent onder andere dat het nieuwe
instrument ‘voorzieningenniveau’ (zie pagina 8, 9 in dit

altijd bij me tijdens

Journaal) zakelijke gebruikers inzicht moet verschaffen
in het aanbod van zoetwater.

mijn gesprekken met

2. Scherpe beheersing van waterkosten
VEMW wil kostprijsverhogende waterbelastingen die

waterschappen,

geen milieudoel dienen tegengaan. Daarnaast blijft
VEMW inzetten op het verbeteren van de efficiëntie in

gemeenten en

de afvalwaterketen. Elke jaar wordt € 380 miljoen te
veel betaald voor afvalwater. Ook wil VEMW versterking

provincies.”

van het toezicht in de watersector.
3. Waterkwaliteits(doelen) afstemmen op eisen

Anderen ervaren knelpunten rondom
de beschikbaarheid van koelwater als
gevolg van verzilting. Wij als
FrieslandCampina ervaren problemen
bij ons afvalwater. Al deze verschillende issues van verschillende partijen zijn
in de watervisie vertaald naar een prioriteitenlijst en actieplan.”
Afvalwater bestaat niet
“Neem nu afvalwater. In de voedingsmiddelenindustrie bestaat afvalwater
eigenlijk niet. Het bevat namelijk waardevolle stoffen die als grondstof kunnen dienen. Wij streven altijd naar een
doelmatige en duurzame behandeling

VEMW Journaal | December 2014

zakelijke gebruiker

Heel wat water door de Rijn
“Er zijn bewegingen gaande, maar
voordat we echte resultaten kunnen
boeken stroomt er nog heel wat water
door de Rijn. De ‘VEMW-Watervisie’ is
voor mij belangrijk om de focus op de
toekomst vast te houden. Het is met
gezamenlijke inspanning van alle
VEMW-waterleden opgesteld. Ik heb
de ‘VEMW Watervisie’ altijd bij me tijdens mijn gesprekken met waterschappen, gemeenten en provincies.
Alle VEMW-waterleden zouden dit
eigenlijk moeten doen.”

VEMW wil dat overheden, nationaal en Europees,
waterkwaliteitsmaatregelen afstemmen op de eisen van
de zakelijke watergebruikers. Dat betekent een effectievere bestrijding van verzilting van oppervlaktewater
en betere bescherming van industriële grondwaterwinningen voor menselijke consumptie. Met de vertaling
van maatregelen uit Brussel moet een bijdrage worden
geleverd aan een gelijk Europees speelveld.
4. Duurzaam ondernemen
Als zakelijke watergebruikers kunnen beschikken over
voldoende water van de juiste kwaliteit voor een redelijk
prijs, zijn de randvoorwaarden gecreëerd waarbinnen zij
optimaal en duurzaam met water kunnen ondernemen.

5

