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“Deltaplan vraagt
ook inzet zakelijke
watergebruiker”
Op Prinsjesdag 2014 presenteerde het Kabinet Rutte het ‘Deltaprogramma
2015’. Hierin staan de plannen om de Nederlandse delta ook in 2050 veilig
en aantrekkelijk te laten zijn om in te wonen, werken en leven. Bart Parmet,
directeur van de staf van de deltacommissaris, geeft aan wat het plan behelst
en hoe hij de rol van de zakelijke watergebruiker hierin ziet.
Belang voor economie
it plan is het ‘Deltaplan van de
21e eeuw’. Dat geeft het
belang aan en geeft aan dat
het een fors pakket is. In dit Deltaprogramma
2015 (DP2015) staan de kaders voor het werk
voor de komende vijfendertig jaar voor onze
delta. Overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties waaronder watergebruikers, vertegenwoordigd door
onder andere VEMW, zijn betrokken geweest
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bij de totstandkoming van het DP2015 onder
regie van de deltacommissaris. Met DP2015
staat het belang van zoetwater voor de economie stevig op de agenda. Dat levert veel op
voor de zakelijke watergebruikers, maar dat
vraagt ook inspanningen van hen.”
Niet te veel, niet te weinig
“Voor het verkrijgen van een duurzame en
robuustere watervoorziening zijn concrete
maatregelen gedefinieerd tot 2021 en zijn er
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voorlopige afspraken tot 2028. Nader onderzoek is onderdeel van de maatregelen. Een
adaptieve aanpak staat centraal. We starten
met maatregelen die absoluut noodzakelijk
zijn. Vervolgens spelen we stapsgewijs in op
de ontwikkelingen. Zo nemen we op tijd maatregelen zonder te veel of te weinig te doen.
Het systeem wordt hiermee flexibeler en minder kwetsbaar voor extremen.”
Investeringspakket
“De investeringen die nu zijn voorgesteld in
DP2015 zijn vooral gericht op de aanpak van
huidige knelpunten in de zoetwatervoorziening. Tot 2021 gaat het om investeringen van
in totaal € 450 miljoen. Hiervan komt € 150
miljoen uit het Deltafonds. Andere partijen,
met name de regionale overheden, dragen
€ 300 miljoen bij. Zo’n investeringspakket is
absoluut een verandering. Dat was er niet.”

baarheid van zoetwater op zijn locatie. Hij kan
zijn bedrijfsvoorzieningen en investeringen
hierop afstemmen.”
Kennis en innovatie
“Het verduurzamen van onze watervoorziening
vraagt inspanningen van de watergebruiker voor
efficiënt watergebruik. Dat vereist kennis en
innovatie. Kennisvragen die voor de uitvoering
van DP2015 nodig zijn, zijn opgenomen in de
kennisagenda bij het DP2015 en worden gepro-

grammeerd in het nieuwe ‘Kennis- en
Innovatieprogramma Water en Klimaat’. De uitvoering van zo’n programma is mede afhankelijk
van het enthousiasme van partners om kennisen innovatievragen gezamenlijk op te pakken en
de bereidheid tot co-financiering van bijvoorbeeld innovatieve pilots.”
VEMW verwacht dat regio’s verder invulling gaan geven
aan dit Deltaplan en de rol voor het bedrijfsleven geconcretiseerd wordt.

“Wees trots op concurrentievoordeel”
Jan Appelman, Projectmanager Industrial Water Royal Haskoning,
over het Deltaprogramma 2015.
Wat vindt u van het plan?
“Het is goed dat er wordt nagedacht over de zoetwatervoorziening. Het is echter nog wel wat vaag. De
zakelijke gebruiker weet hiermee nog niet waar hij aan toe is.”

“Om de zoetwaterGeen generieke maatregelen

beschikbaarheid

“In Nederland is meer dan genoeg water van goede kwaliteit beschikbaar tegen een redelijke prijs.
Uitzonderingen bevestigen echter de regel. Daartegen moet je je wapenen. Ik denk dat het goed is dat het

transparant in beeld te

op korte termijn duidelijk wordt welke bedrijven in de gevarenzone zitten, voor zover ze dat niet zelf al weten.
Ik hoop wel dat de overheid niet naar generieke maatregelen grijpt om efficiënt watergebruik af te dwingen.

krijgen introduceren we

Toon eerst maar eens aan wat het probleem is. Voor generieke regelingen is het nu een stap te ver.”

het instrument

Zuid-Afrikaanse aanpak
“In Zuid-Afrika is er regelmatig waterschaarste voor zowel industrie als huishoudens. Aan de hand van

‘voorzieningenniveau’.

zogenoemde ‘Bulk Water Masterplannen’ verkrijgt de overheid hier inzicht in de variatie van wateraanbod en –behoefte. Verschillende scenario’s worden daar op los gelaten. Door de situatie inzichtelijk te
maken kan je anticiperen. De ‘voorzieningenniveau’s’ die in

Wederkerigheid
“Om de zoetwaterbeschikbaarheid transparant in beeld te krijgen introduceren we het
instrument ‘voorzieningenniveau’s’. In 2021
moet duidelijk zijn wat de beschikbaarheid is
van zoetwater in normale en droge situaties,
voor het hoofdwatersysteem en voor de regionale systemen in heel Nederland. Dat betreft
zowel oppervlakte- als grondwater en daar
waar nodig de kwaliteit van het water. Het
voorkomen van watertekorten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en
gebruikers, dus ook de zakelijke watergebruikers. Alle partijen moeten zich inspannen om
ervoor te zorgen dat we in onze delta op een
kosteneffectieve manier over voldoende zoetwater blijven beschikken. Die wederkerigheid
vind ik een belangrijke vernieuwing. Met de
voorzieningenniveau’s krijgt de (zakelijke)
watergebruiker duidelijkheid over de beschik-
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het DP2015 staan, zijn denk ik vergelijkbaar met die ‘Bulk
Water Masterplannen’.”
Andere drijfveer in Qatar
“In Qatar eiste de overheid in het Pearl-project van Shell een
compleet gesloten waterkringloop in een nieuw te bouwen
Gas to Liquid-plant. Dat is technisch geen probleem, maar
vraagt natuurlijk forse investeringen. Waterschaarste is daar
echter een zeer legitieme drijfveer om een gesloten waterkringloop te eisen.”
Wees apetrots
“Als er schaarste is, is het heel logisch dat bedrijven daarvoor
extra verplichtingen krijgen. Ik denk echter dat de
Nederlandse overheid zich heel bewust moet zijn van de goede Nederlandse positie ten aanzien van de beschikbaarheid
van zoetwater én de kennis die we daar over hebben. Daar
mogen we apetrots op zijn. Laten we dat concurrentievoordeel behouden.”
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