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INLEIDING

1.1

Aanleiding

Het RIVM ontwikkelde in het kader van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) drie toekomstscenario’s
voor de vraag naar drinkwater in 2040 ten opzichte van 2015 (RIVM, 2015; zie figuur 1):
1. Regional communities (RC) scenario: een daling van de vraag met 15Vo\
2. Trendscenario (TS): een stijging van de vraag met lO0/»;
3. Global Economy (GE): een stijging van de vraag met 30o7o.

3007o groei
GE scenario

Drinkwater
vraag
1

1007o groei
Trend scenario

Figuur 1. Scenario's voor ontwikkeling van de vraag naar drinkwater in Noord-Brabant en Midden-Zeeland richting 2040.

In haar rapport constateert het RIVM (2014, 2015) dat groei van de drinkwatervraag conform het ‘Global
economy scenario’ op dit moment in geen enkel verzorgingsgebied in Nederland geaccommodeerd kan
worden. Het Rijk heeft de provincies gevraagd, hoe een eventuele 30o7o groei van de drinkwatervraag in
2040 kan worden gefaciliteerd.
De provincies hebben vanuit de Beleidsnota Drinkwater 2014 met het Rijk afgesproken samen met de
drinkwaterbedrijven te verkennen hoe de drinkwatervoorziening voor de middellange termijn (2040) kan
worden veiliggesteld. Op basis van de verkenning wordt een strategie opgesteld. Onderdeel van de strategie
is het aanwijzen van Aanvullende Strategische Voorraden. De Aanvullende Strategische Voorraden zijn
bedoeld voor de drinkwatervoorziening op middellange termijn, om voorbereid te zijn op een groei van de
drinkwatervraag op landelijke schaal. Aan de provincies is gevraagd om deze gebieden aan te wijzen en met
bijbehorend beschermingsbeleid op te nemen in de provinciale verordening.
Deze strategie is opgesteld voor Noord-Brabant en Midden-Zeeland. De Provincie Zeeland is betrokken
omdat Midden Zeeland wordt voorzien van drinkwater dat bereid is uit grondwater dat wordt gewonnen in
West-Brabant. In de provincie Noord-Brabant beschikt Brabant Water over 28 waterproductielocaties en
Evides over 3 waterproductielocaties.
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Figuur 2. Ligging van alle drinkwaterproductiebedrijven in de provincie Noord-Brabant.

Op basis van het GE-scenario zoals uitgewerkt door het RIVM (2015) zijn voor de drinkwaterbedrijven
Brabant Water en Evides de opgaven bepaald voor 2040.

Opgave Brabant Water
De benodigde productiecapaciteit in 2040 voor het voorzieningsgebied van Brabant Water is volgens het
GE-scenario (afgerond) 249 miljoen nrrVjaar (RIVM 2015).
Brabant Water gebruikt grondwater als grondstof voor de drinkwatervoorziening. In de provincie NoordBrabant beschikt Brabant Water over 28 waterproductiebedrijven. Alle grondwateronttrekkingsvergunningen
tezamen hebben een omvang van (afgerond) 237 miljoen nWjaar. Ervan uitgaande dat alle vergunningen
ook in 2040 beschikbaar zijn, zou er in 2040 een mogelijk tekort van 12 miljoen nWjaar op kunnen treden.
Bij vergunningen is rekening gehouden met 100Zo flexibele buffer/extra capaciteit voor onvoorziene
omstandigheden, zoals onverwachte groei of warme, droge zomers. Dit betekent dat er altijd 10*^ meer
capaciteit beschikbaar moet zijn dan de verwachte onttrekking in een gemiddeld jaar.

Opgave Evides
Evides gebruikt grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening van Midden-Zeeland. Deze
grondwaterbronnen liggen in de provincie Noord-Brabant op 3 drinkwaterproductielocaties. Bij een 30'îiíi
groei van de drinkwatervraag in West-Brabant en Midden-Zeeland is er een mogelijk tekort van 0,5 miljoen
mVjaarten opzichte huidige vergunde omvang van 18,5 miljoen rrWjaar. In verband met afspraken in het
Convenant Brabantse Wal vanwege natuurbescherming, wordt bovendien 5,5 miljoen rrWjaar van de
vergunningsruimte van Ossendrecht en Huijbergen niet benut. Dit betekent dat er oplossingen moeten
worden gezocht voor een mogelijke hoeveelheid van 6 miljoen irWjaar in 2040.

Totale opgave voor de Provincie Noord-Brabant en Midden-Zeeland
Voor de provincie Noord-Brabant en Midden-Zeeland leidt een circa 30lft grotere drinkwatervraag in 2040 tot
een opgave om circa 18 miljoen m3Zjaar extra productiecapaciteit te vinden voor de openbare
drinkwatervoorziening.
Met daarbij de opmerking dat het hier om een verkennende studie gaat op basis van een extreem scenario.
Het monitoren van de trend in de vraag naar water en de maatschappelijke en economische ontwikkelingen
moeten helpen om op tijd te kunnen anticiperen op veranderingen. Om gereed te zijn voor het geval het GEscenario optreedt, is deze strategie adaptief ingestoken. Zo kan tijdig geanticipeerd worden op
onzekerheden en onvoorziene ontwikkelingen richting 2040.
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Doel van het traject Robuuste Drinkwater Voorziening 2040 is het vertalen van de geschetste opgave naar
een strategie Robuuste Drinkwatervoorziening 2040 voor Noord- Brabant en Midden-Zeeland. Zodat deze
strategie vervolgens in beleid (provincies) en operationeel (drinkwaterbedrijven) kan worden vertaald.

1.3

Proces

Deze rapportage is het resultaat van fase 3 om antwoord te geven op de vraag van het Rijk of de
drinkwatervoorziening robuust is:
è
è
è
è

Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:
Fase 4:

verkenning van feiten;
analyse en verdieping;
strategie voor een robuuste drinkwatervoorziening in 2040;
besluitvorming en verankering

De fasen 1 en 2 zijn in 2018 afgerond met de rapportage “Inventarisatie om te komen tot een Robuuste
Drinkwatervoorziening van Noord-Brabant en Midden-Zeeland in 2040. Fase 1 en 2 - Inventarisatie” (Royal
HaskoningDHV, 2019). In fase 1 en 2 zijn 4 sporen benoemd waarlangs een verdere uitwerking van een
strategie voor 2040 plaatsvindt. Het gaat daarbij om de mogelijke maatregelen die op een adaptieve wijze
kunnen worden ingezet afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen.
De nu voorliggende rapportage geeft invulling aan fase 3: het ontwerpen van een (adaptieve) strategie. Ten
opzichte van de eerder opgeleverde inventarisatie zijn de maatregelen rond waterbesparing en substitutie
van laagwaardig gebruik van drinkwater als apart spoor benoemd. Deze vijf sporen tezamen vormen de
adaptieve strategie voor de drinkwatervoorziening in 2040 in Brabant. De weg die straks daadwerkelijk wordt
afgelegd (en dus in welke mate en tempo de verschillende sporen worden doorlopen) vormt het
adaptatiepad.
Deze strategie geeft ook richting aan het voorzieningengebied van Midden-Zeeland, aangezien dit gebied
afhankelijk is van grondwater uit Brabant. Voor dat voorzieningengebied is Provincie Zeeland
verantwoordelijk.
In fase 4 gaat het om besluitvorming bij de betrokken partijen of de strategie en de verankering hiervan.
Daarbij gaat het onder andere over het vastleggen van aanvullende strategische voorraden met bijbehorend
beschermingsregiem in provinciale regelgeving.

1.4

Leeswijzer

Voorliggende rapportage beschrijft de verschillende sporen die samen de gekozen strategie vormen. Deze
rapportage geeft de adaptieve strategie weer en beschrijft daarmee hoe de Provincie Noord-Brabant
invulling geeft aan een robuuste drinkwatervoorziening richting 2040. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan hoe
deze strategie past binnen het provinciale grondwateronttrekkingsbeleid, welke bestuurlijke afspraken er al
zijn gemaakt over de drinkwatervoorziening of aanpalende aspecten waar rekening mee moet worden
gehouden. In hoofdstuk 3 worden de vijf sporen toegelicht waarlangs de adaptieve strategie voor 2040
ingevuld wordt. De adaptieve strategie zelf is uitwerkt in hoofdstuk 4 van deze rapportage.
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2

CONTEXT EN AANPALEND BELEID

2.1

Belang van grondwater

Provincie Noord-Brabant
In Nederland wordt 6007o van het drinkwater bereid uit grondwater, in Noord-Brabant zelfs 1000/^. Het
Brabants grondwater is daarmee dé bron van drinkwater voor alle Brabanders en voor Midden-Zeeland.
Grondwater is ook een belangrijke grondstof voor industrie en landbouw.
De hoeveelheid grondwater die beschikbaar is, is echter niet oneindig. De grondwatervoorraden moeten op
peil blijven, aanvulling en benutting dienen in balans te zijn. Daarmee geeft de provincie ook invulling aan
haar zorgplicht voor het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening in de provincie.
Bovendien is voldoende schoon grondwater een randvoorwaarde voor de natuur. Vanuit haar taak als
strategisch grondwaterbeheerder voert de Provincie Noord-Brabant grondwateronttrekkingsbeleid en
grondwaterbeschermingsbeleid. Dit beleid is zowel gericht op behoud van de voorraad als op de
hydrologische randvoorwaarden voor natuur. Grondwaterbeschermingsbeleid is tevens gericht op
bescherming van bronnen die gebruikt worden voor menselijke consumptie, drinkwater en levensmiddelen,
bier- en frisdrankindustrie, tegen grondwatervervuiling. Deze beleidsprincipes zijn in overeenstemming met
de Kaderrichtlijn Water (KRW).
Voor de beide drinkwaterbedrijven is schoon en voldoende grondwater van groot belang voor de openbare
drinkwatervoorziening.

Brabant Water
Brabant Water heeft grondwater als enige bron voor drinkwater. Dit is in lijn met het nationaal beleid dat
uitgaat van grondwater als voorkeursbron, zoals vastgelegd in Beleidsnota Drinkwater en recent bevestigd in
de kabinetsreactie op het initiatiefvoorstel ‘droge voeten’. Noord-Brabant verkeert in de gelukkige
omstandigheid dat dit grondwater van hoge kwaliteit ook voldoende aanwezig is. Grondwater is en blijft voor
Brabant Water daarmee de preferente bron, waarmee zuinig moet worden omgegaan.

Evides
Vanwege de overwegend zoute ondergrond zijn er in Midden-Zeeland geen voor drinkwater exploitabele
bronnen van zoet grondwater beschikbaar. Drinkwater wordt hier daarom geleverd vanuit
grondwaterbronnen in West-Brabant.
Door zowel te beschikken over grond- en oppervlaktewater als bron voor drinkwaterproductie kan Evides de
leveringszekerheid in Midden-Zeeland en haar overige leveringsgebied (andere delen Provincie Zeeland en
Provincie Zuid-Holland) garanderen. Evides streeft daarom naar diversiteit in het type bronnen. De
grondwaterbronnen in Brabant zijn voor Evides belangrijk in de totale drinkwatervoorziening in Zuidwest
Nederland. Ook het grondwater (circa 7 miljoen rrř/jaar) uit pompstation Schijf, dat Brabant Water aan
Evides levert, is om die reden een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering voor Evides.

2.2

Provinciaal grondwateronttrekkingsbeleid

De drinkwatervoorziening in Noord-Brabant en Midden-Zeeland vormt een belangrijk onderdeel van het
grondwateronttrekkingsbeleid in Noord-Brabant. De drinkwaterbedrijven zijn een grote grondwatergebruiker
in de provincie Noord-Brabant. De Provincie Noord-Brabant heeft in haar grondwateronttrekkingsbeleid een
onttrekkingsplafond ingesteld van 250 miljoen nrVjaar, met daarbij nadrukkelijk de opmerking dat dit gaat om
een plafond voor de drinkwatersector en grote industriële onttrekking samen. Voor deze adaptieve strategie
is dit beleidsmatige uitgangspunt doorgetrokken naar 2040.
In de uitwerking van de strategie voor een robuuste drinkwatervoorziening in 2040 is uitgegaan van de
huidige omvang van de industriële onttrekkingen circa 20 miljoen nr^/jaar. Daarmee is er voor de
drinkwaterbedrijven een onttrekkingshoeveelheid van maximaal 230 miljoen rrŕ/jaar grondwater te benutten
in 2040.
Onze referentie: 083899824 0.1 - Datum: 10 januari 2020
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Een circa 30% grotere drinkwatervraag kan niet binnen het onttrekkingsplafond voor grondwater in NoordBrabant worden gerealiseerd. De verwachte onttrekkingshoeveelheid voor 2040 wordt door Brabant Water
ingeschat op circa 226 miljoen mVjaar en door Evides, vanuit de grondwaterbronnen in Brabant, op 19
miljoen nWjaar. Samen dus 245 miljoen rrf/jaar. Binnen het onttrekkingsplafond zou daardoor slechts 5
miljoen nWjaar kunnen worden benut door de industrie, in plaats van, 20 miljoen nr^/jaar.
Rekening houdend met een grondwatervraag vanuit de industrie van 20 miljoen nWjaar, zal de toekomstige
drinkwatervraag ‘omgebogen’ moeten worden tot een maximum van 230 miljoen nf/jaar in Noord-Brabant.
Dat betekent dat bij een verwachte groei volgens RIVM, maar ook bij de prognoses van de
drinkwaterbedrijven zelf, een ‘ombuiging’ van de vraagkant nodig is. Om binnen de kaders van het
provinciale grondwateronttrekkingsbeleid te blijven, inclusief 20 miljoen nr^/jaar voor industriële
grondwatergebruikers, is een ombuiging van de drinkwatervraag nodig van circa 15 miljoen nf/jaar. In figuur
3 is dit schematisch weergegeven.

Drinkwatervraag bij 300Zo groei (gemiddeld jaar)

- Gevraagde
ombuiging groei

Grondwateronttrekkingsruimte voor dpnl^waterproductie
* Adaptieve
aanpak 2040

Drinkwater ^
onttrekkingen

Figuur 3. Schematische weergave van de opgave voor de drinkwatervoorziening richting 2040 op basis van het GEscenario

2.3

Bestuursovereenkomsten met de drinkwaterbedrijven

Brabant Water
In de bestuursovereenkomst, van februari 2019, tussen de Provincie Noord-Brabant en Brabant Water zijn
afspraken vastgelegd die anticiperen op de Robuuste Drinkwater Voorziening 2040. Dit is door Brabant
Water verankerd in haar Strategisch Plan van Brabant Water 'Duurzame drinkwatervoorziening voor
Brabant’, waarin de uitdaging wordt aangegaan om de groei zodanig af te buigen dat de drinkwatervraag
geleverd kan worden op basis van bestaande vergunningen. Brabant Water vraagt dus geen uitbreiding op
vergunningen aan. In de bestuursovereenkomst (die een looptijd heeft tot en met 2022) zijn afspraken
gemaakt om de autonome groei van de drinkwatervraag tot 2022 met 50o7o te laten afnemen en 5 miljoen
nf/jaar waterbesparing te realiseren in de periode 2018-2022.

Onze referentie: 083899824 0.1 - Datum: 10 januari 2020
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Evides
De Provincie Noord-Brabant en Evides bereiden eveneens een bestuursovereenkomst voor. Daarnaast
maakt Evides al sinds 2009 deel uit van een samenwerkingsverband tussen overheden, waterbeheerders en
natuurterreineigenaren op de Brabantse Wal. In het Convenant Brabantse Wal (er wordt op dit moment
gewerkt aan een derde convenant) zijn afspraken gemaakt over natuurherstelmaatregelen. Doel van de
convenanten is het robuust maken van het watersysteem en de Natura 2000 doelen in de vennen te
realiseren. Evides heeft in de convenanten afgesproken de onttrekking van Huijbergen en Ossendrecht tot
maximaal 10,5 miljoen nWjaarte beperken.
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SPOREN EN MAATREGELEN

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de vijf sporen en de maatregelen waarop de betrokken
drinkwaterbedrijven willen inzetten voor een robuuste drinkwatervoorziening in 2040.

3.1

Spoor 1: Robuust maken en houden winningen

Strategie Brabant Water
Robuuste winningen vormen de basis voor een robuuste drinkwatervoorziening. Om in 2040 ook aan de
vraag van het GE-scenario te kunnen voldoen, is het van belang dat alle winlocaties robuust zijn en daarmee
ook in 2040 inzetbaar. Het is daarom des te belangrijker dat de huidige winningen in 2040 volledig inzetbaar
zijn. “Beschermen om te blijven” is daarbij het credo.
Brabant Water werkt constant aan het robuust houden van de winningen. Met de onderstaande maatregelen
wordt extra ingezet op het robuust maken bronnen zodat deze allemaal tot in 2040 inzetbaar zijn en blijven.
Grondwaterkwaliteit
Maatregelen zijn (in volgorde van wenselijkheid):
1. Extra inzet op bescherming in alle kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden.
Om dit te bereiken zijn door de provincies gebiedsdossiers opgesteld per winning met bijbehorende
uitvoeringsprogramma’s. Deze zijn belangrijk om de winningen robuust te houden. Hierin worden
concrete afspraken gemaakt tussen gemeente, waterschap, provincie en drinkwaterbedrijf. Ook worden
lopende (stimulerings)projecten voortgezet.
2. Als dit niet voldoende is, wordt ingezet op het uitvoeren van beheersmaatregelen. Bijvoorbeeld
schermbemalingen en aanvullend zuiveren bij winningen met een hoog kwaliteitsrisico. Inzet op
aanvullende zuivering is mogelijk als dit een tijdelijk karakter heeft (moet eindig zijn) in verband met de
Europese regelgeving (KRW).

Het merendeel van de winningen met een kwaliteitsrisico zal naar verwachting door inzet van bovenstaande
maatregelen in de toekomst duurzaam inzetbaar blijven. Er blijft een klein restrisico voor een deel van de
winningen Gilze, Vessem, Helmond en Bergen op Zoom.
Grondwaterkwantiteit
Maatregelen zijn (in volgorde van wenselijkheid):
1. Robuust watersysteem met voldoende grondwateraanvulling. Het realiseren hiervan zal een langdurig
proces kennen waarbij Brabant Water een actieve rol speelt als gebiedspartner voor de natuur.
2. Flexibele inzet winningen. Gekeken wordt of door een nog flexibelere inzet van de winningen de
mogelijke effecten op de omgeving (met name verdrogingsgevoelige natuur) verder kunnen worden
verminderd. Denk bijvoorbeeld aan seizoensafhankelijke inzet met variatie in diepte of per cluster van
winningen; nadelige effecten in het groeiseizoen kunnen hiermee lokaal mogelijk verminderd worden.
Winningen met kwantiteitsrisico’s blijven door inzet van bovenstaande maatregelen in de toekomst
duurzaam inzetbaar.

Strategie Evides
Grondwaterkwaliteit
Evides zet in op het beschermen van de grondwaterwinningen. Evides gaat er van uit dat er in de
gebiedsdossiers maatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat winningen robuust blijven en de
grondwaterkwaliteit niet achteruitgaat, zoals de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist. Op dit moment
worden door de provincie met gemeente, waterschap en drinkwaterbedrijf concrete afspraken gemaakt over
maatregelen in Uitvoeringsprogramma’s. Evides verwacht daarom dat er geen aanvullende zuivering nodig
zal zijn voor haar winningen in Noord-Brabant.
Onze referentie: 083899824 0.1 - Datum: 10 januari 2020
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Grondwaterkwantiteit
Voor Evides is het Convenant Brabantse Wal leidend in het proces. De drinkwatervoorziening en natuur zijn
beide van groot maatschappelijk belang. Met de convenantpartners bepaalt Evides welke maatregelen nodig
zijn om beide doelstellingen op de Brabantse Wal te realiseren. De maatregelen van de eerste twee
convenanten hebben positief resultaat gehad, maar er zijn nog meer maatregelen nodig en er is de wens het
convenant uit te breiden qua gebieden en partijen. In 2020 start de voorbereiding voor het opstellen van een
derde convenant. Evides draagt bij aan maatregelen in de waterhuishouding en andere natuurmaatregelen
en zal bij ongewijzigde vergunning de huidige reductie van de winning voortzetten.

3.2

Spoor 2: Drinkwaterbesparing

Dit spoor behelst maatregelen in de vorm van verdere bedrijfsinterne besparingen door drinkwaterbedrijven
en voorlichting/communicatie richting huishoudens en bedrijven.
In het algemeen geldt dat voorlichting/communicatie een ander soort maatregel is, dan concrete
waterbesparing waar de drinkwaterbedrijven zelf aan kunnen werken. De effectiviteit van
voorlichting/communicatie op het gebied van drinkwaterbesparing is sterk afhankelijk van de bereidwilligheid
om hieraan mee te werken en is mede afhankelijk van een generieke, landelijke aanpak.

Inzet Provincie Noord-Brabant
Huishoudelijk gebruik staat voor ľũ-80% van al het geleverde drinkwater in Brabant. Daarvan wordt een
omvangrijk deel (circa 300zíi) gebruikt voor doeleinden waarvoor geen (hoge) kwaliteit drinkwater nodig is,
zoals voor toiletspoeling en kleding wassen. Hier ligt een potentie om drinkwater te besparen. De lage
drinkwaterprijs is echter geen grote stimulans voor gebruikers sterk in te zetten op drinkwaterbesparing.
Bij enkele maatregelen in de sporen 2 en 3 geldt een grote mate van vrijwilligheid om tot een feítelijke
reductie te komen waardoor de effectiviteit van de maatregel mogelijk klein is. Op termijn zijn mogelijk
structurele aanpassingen nodig zoals aanpassing van wet- en regelgeving om tot verdere (grootschalige)
reductie van laagwaardig gebruik of waterbesparing van het drinkwatergebruik te komen. De volgende
aanpassing zouden op termijn noodzakelijk kunnen zijn in wet- en regelgeving:
é Laagwaardig gebruik van drinkwater terugdringen bij consumenten en bedrijven;
è Variabel maken van prijs/tarief voor drinkwater, waardoor er een grotere (economische) stimulans komt
om op drinkwatergebruik te gaan besparen. Bijvoorbeeld door een gedifferentieerd drinkwatertarief op
basis van gebruik.

Strategie Brabant Water
Met drinkwaterbesparing wordt ingezet op vermindering van de groei van de drinkwatervraag. De concrete
maatregelen van spoor 2 en 3 zijn voor Brabant Water beide integraal onderdeel van het Deltaplan
Waterbesparing1.
In de lopende bestuursovereenkomst met de Provincie Noord-Brabant is opgenomen dat Brabant Water 5
miljoen m3 waterbesparing op de voorziene groei van de watervraag realiseert in de periode 2018-2022.
Brabant Water gaat de uitdaging aan de groei in de drinkwatervraag volgens het GE scenario volledig te
accommoderen vanuit de bestaande vergunningen en geen nieuwe vergunningen aan te vragen. Ook zet
Brabant Water zich in niet meer te gebruiken dan nodig vanuit het credo ‘Minder is altijd beter’. Door primaire
inzet op dit spoor kan in 2040 wellicht al voldaan worden aan de stijgende drinkwatervraag met de
bestaande vergunningen.

1 Zie https://www.brabantwater.nl/drinkwater/slim-omgaan-met-water/samen-slimmer-omgaan-met-water
Onze referentie: 083899824 0.1 - Datum: 10 januari 2020

11 van 21

STRATEGIE ROBUUSTE DRINKWATER VOORZIENING 2040
JV

A

HNI

Design ä Consultancy

W ARCADIo I řuÄnd
In het Deltaplan Waterbesparing zijn door Brabant Water ook voor dit spoor concrete maatregelen
uitgewerkt. In het kort:
è Bewustwording watergebruik bij consumenten. Hiervoor start Brabant Water onder meer de online
campagne ‘Slimmer omgaan met water’, wordt ingezet op educatieplatform ‘lesjedorst.nl’ (40.000
bezoekers per jaar en bij 200 gastlessen op scholen), wordt een waterbespaar-spel voor kinderen bij
evenementen ingezet en worden andere voorlichtingsmiddelen ingezet.
è Waterbesparing bij zakelijke klanten. Hiervoor wordt onder andere ingezet op waterscans bij bedrijven,
gericht op inzicht in het watergebruik en advisering over verduurzaming. Grootzakelijke klanten hebben
mogelijk geen drinkwaterkwaliteit nodig voor hun bedrijfsprocessen. Ook wordt een ‘slimme watermeter’
ontwikkeld voor bedrijven, gemeenten en woningcorporaties om dagelijks inzicht in hun watergebruik te
krijgen en verspilling tegen te gaan. Andere acties richting zich op watermanagementplannen op het
industrieterrein Moerdijk en het bevorderen van hergebruik en watersubstitutie bij zakelijke klanten.
è Optimaliseren van de interne waterhuishouding. De komende járen worden een aantal Spoelwater
Terugwin Units (STU’s) geplaatst, met een potentie tot extra besparing van 1 miljoen mVjaar in de
komende járen. Het zuiveringsconcept voor drinkwaterproductiebedrijf Helmond wordt vanaf 2020
aangepast, zodat 0,6 miljoen nrWjaar water dat via de spoelvijvers in de Zuid Willemsvaart terecht komt
weer wordt ingezet voor drinkwater. Ook wordt 0,3 miljoen m^jaar spoelwater ingezet voor agrariërs in
Veghel. Het lekverlies in Brabant is al erg laag. Om dit nog verder te verkleinen wordt onder andere
ingezet op datascience.
è Samenwerking en omgeving:
Pilot duurzame woningbouw in BSD Helmond. Hier is 4Q-7ũVo minder waterverbruik in potentie
haalbaar;
Project Waterfabriek: samen met waterschappen stimuleren van inzet van effluent voor landbouw en
industrie. Binnen BZOB Helmond levert dit een potentiële besparing op van 1 miljoen nrWjaar;
Pilot Vossenberg/Kraaiven, gericht op benutten van verschillende waterstromen door drie bedrijven
met eigen grondwaterwinning en één grootverbruiker van drinkwater, ten behoeve van optimalisatie
waterketen en watersysteem van het omliggend gebied.
Pilot met woningbouwverenigingen voor toepassing van waterbesparende maatregelen bij
nieuwbouw en renovatie.

Strategie Evides
Campagne ‘Bewust omgaan met ons drinkwater’
Evides is recent de campagne ‘Bewust omgaan met ons drinkwater’2 gestart. Het vertrekpunt is bij te dragen
aan een duurzame samenleving: waterbesparing past bij de ambitie van Evides om C02 en klimaatneutraal
te zijn. Het doel is om de doelgroepen bewust te maken van hun drinkwaterverbruik en op basis daarvan aan
te zetten om minder water te verbruiken. Door een actieve positie in te nemen bij het verduurzamen van de
watervraag levert Evides een bijdrage aan maatschappelijke thema’s als energietransitie, klimaatadaptatie
en circulaire economie.
Hergebruik van spoelwater
Evides hergebruikt spoelwater in Huijbergen en Ossendrecht. Hiermee wordt reeds ca. 500.000 rn^jaar
grondwateronttrekking bespaard.

2 Zie https://www.evides.nl/waterbesparen.
Onze referentie: 083899824 0.1 - Datum: 10 januari 2020
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3.3

Spoor 3: Substitutie van laagwaardig gebruik drinkwater

Met substitutie voor het laagwaardig gebruik van drinkwater wordt ingezet op vermindering van de groei van
de drinkwatervraag.

Strategie Brabant Water
In het verleden zijn hier al veel inspanningen op verricht door Brabant Water en resultaten behaald (zie de
rapportage over fasen 1 en 2; Royal HaskoningDHV, 2018).
In de afgelopen decennia is in totaal 11 miljoen rrf/jaar overgezet van drinkwater vervaardigd uit grondwater
naar industriewater uit een andere bron. Dit gebeurt onder andere op industriewaterproductiebedrijf
Zevenbergen waar oppervlaktewater uit de Biesbosch als bron dient.
Brabant Water levert momenteel nog tussen 7 en 15 miljoen m’/jaar drinkwater aan grote zakelijke klanten
die niet per se water van drinkwaterkwaliteit nodig hebben voor hun bedrijfsprocessen. In potentie is verdere
reductie mogelijk in het terugdringen van het laagwaardig gebruik van het drinkwater bij grote zakelijke
klanten. Brabant Water spant zich in om bedrijven over alternatieven te adviseren en een overstap naar
alternatieve bronnen mogelijk te maken zoals ook aangeven in paragraaf 3.2.
Brabant Water spant zich in om bedrijven over alternatieven te adviseren en een overstap naar alternatieve
bronnen mogelijk te maken zoals ook aangeven in paragraaf 3.2.
Omdat de sporen 2 en 3 beiden betrekking hebben op afvlakking van de groei van de drinkwatervraag én
beiden integraal onderdeel uitmaken van het Deltaplan Waterbesparing van Brabant Water zijn de
maatregelen in samenhang besproken in bovenstaande paragraaf 3.2. Met name de daar genoemde
waterscans bij zakelijke klanten en de samenwerkingsprojecten in het watersysteem zoals de pilot duurzame
woningbouw BSD Helmond, de Waterfabriek en Vossenberg bieden kansen voor substitutie van laagwaardig
gebruik door inzet van alternatieve bronnen.

Strategie Evides
Overschakelen naar andere bronnen dan grondwater voor laagwaardigere toepassingen biedt voor Evides
nauwelijks mogelijkheden, omdat er al nauwelijks grondwater meer wordt ingezet voor laagwaardige
toepassingen. Evides gebruikt in haar hele voorzieningsgebied voor 140A van het drinkwater grondwater als
bron. Het overige drinkwater wordt bereid uit oppervlaktewater uit onder andere de Maas
(Biesboschbekkens) en het Haringvliet. Het drinkwater voor de Brabantse inwoners bestaat geheel uit
grondwater. Evides levert aan veel industrieën en clusters van bedrijven met laagwaardig gebruik
industriewater in plaats van drinkwater. Hierbij wordt al voornamelijk gebruik gemaakt van oppervlaktewater
als bron, maar ook van andere bronnen, zoals RWZI-effluent. Evides blijft zich inzetten om het gebruik van
grondwater voor laagwaardige toepassingen te minimaliseren. Er wordt vrijwel geen drinkwater vervaardigd
uit grondwater geleverd aan de industrie, uitgezonderd de voedings- en levensmiddelenindustrie.
In het verleden is door Evides in verschillende fases uitvoering gegeven aan het provinciaal beleid om
onttrekking uit grondwater te verminderen. Daarbij is circa 10 miljoen rrf/jaar aan drinkwaterlevering niet
langer afkomstig uit grondwater in Noord-Brabant, maar vervangen door oppervlaktewater en andere
bronnen. De totale winning van grondwater van Evides in Noord-Brabant is hierdoor met circa 1/3
afgenomen. Bovendien is de groei in de vraag naar drinkwater sindsdien opgevangen met
drinkwaterproductie uit oppervlaktewater.

3.4

Spoor 4: Inzet alternatieve bronnen voor drinkwaterproductie

Strategie Brabant Water
Mochten maatregelen uit spoor 2 en 3 ondanks alle inspanningen in de periode tot 2040 niet voldoende zijn
voor invulling van de opgave, dan komt de inzet van alternatieve bronnen voor productie van drinkwater in
beeld. Dit spoor gaat over een verkenning van extra bronnen, bovenop de huidige (grond)waterbronnen. Een
aantal alternatieven is als extra alternatieve bron voor drinkwater beoordeeld op hun geschiktheid (Royal

Onze referentie: 083899824 0.1 - Datum: 10 januari 2020
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ŴARCADIS ÍS“
HaskoningDHV, 2019). Dit betreft levering uit brak grondwater, vanuit de Biesboschbekkens,
oevergrondwaterwinning, levering vanuit de Maas en effluent RWZI.
Brabant Water richt zich op basis hiervan in eerste instantie op brak grondwater en gaat de mogelijkheden
hiervan verder verkennen, aanvullend op de verkennende studies die Brabant Water, samen de provincie,
op dit vlak al hebben uitgevoerd. Brak grondwater is diep grondwater en daardoor vrij van antropogene
invloeden. Daarnaast zijn de effecten aan maaiveld zeer beperkt, zeker als in peilgestuurd gebied wordt
gewonnen. Uit de waterbalans van het peilgestuurd gebied, opgesteld in het kader van het
Draagkrachtonderzoek (Royal HaskoningDHV ä Deltares, 2017), blijkt dat een brakwaterwinning in het
peilgestuurd gebied weinig gevolgen zal hebben voor het oppervlaktewatersysteem (voldoende water
beschikbaar) en de grondwaterafhankelijke natuur (weinig aanwezig). Ook de effecten op
grondwaterstanden (aan maaiveld) zijn klein. Onderzoek zal zich daarom richten op inzet van brakwater in
het peilgestuurde gebied (zie figuur 4).
--
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Figuur 4. Ligging hydrologisch deelgebieden in Brabant (bron: Royal HaskoningDHV 8t Deltares, 2017).

Verkenning van de inzet van brak water als alternatieve maakt ook onderdeel uit van de afspraken uit de
Bestuursovereenkomst tussen Provincie en Brabant Water en is ook opgenomen als actie in het Provinciaal
Milieu- en Waterplan 2016-2021.
Aandachtspunt bij brak water blijft de brijn, de afvalstroom die vrijkomt bij de drinkwaterproductie. Daarom is
aanpassing van landelijke wet- en regelgeving nodig om brijn (als reststroom bij de productie van drinkwater
uit brakwater) te mogen infiltreren in de diepere, zoute waterlagen. Op dit moment is dit niet toegestaan
vanuit het Rijk.

Strategie Evides
Als de vraag in de toekomst met 6 miljoen mS/jaar toeneemt is er voor Evides een aantal mogelijkheden om
in de extra watervraag te voorzien:
é Het winnen van de volledige vergunde hoeveelheid grondwater in Huijbergen, Ossendrecht en Halsteren
(samen 18,5 miljoen nrWjaar) en dit op de Brabantse Wal compenseren met inrichtingsmaatregelen in de
natuurgebieden en/of (diep)infiItratie van aangevoerd water. In 2006 is een infiltratieproef uitgevoerd
waaruit bleek dat technisch zowel open infiltratie als diepinfiltratie mogelijk zijn. Daarbij zou
(voorgezuiverd) oppervlaktewater of hemelwater kunnen worden gebruikt. Mogelijk is de ondergrond van
de Brabantse Wal ook geschikt om een zoetwatervoorraad aan te leggen. Uitgangspunt voor Evides is
dat samen met de convenant-partners gezocht wordt naar mogelijkheden die ook goed zijn voor de
Onze referentie: 083899824 0.1 - Datum: 10 januari 2020
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natuur op de Brabantse Wal. Bovendien zijn de genoemde opties alleen aan de orde als op de lange
termijn een probleem ontstaat in de drinkwatervoorziening. Op dit moment wordt de huidige reductie van
de grondwateronttrekking voortgezet.
è Mocht het in de toekomst niet lukken om de eventuele extra watervraag op te vangen op de Brabantse
Wal, dan zijn brak grond- of oppervlaktewater en oppervlaktewater uit de Biesboschbekkens mogelijke
bronnen. Daarover is al de nodige kennis beschikbaar:
In 2006 is een pilot ontzilting uitgevoerd waarbij het water van de Oosterschelde werd
gezuiverd/ontzilt met Omgekeerde Osmose. In de pilot werd geconcludeerd dat ontzilting een
haalbaar alternatief is, echter met hoge kosten. Verkennend onderzoek kan inzicht geven in
beschikbare en geschikte locaties voor winning van brak grondwater.
Het Biesboschspaarbekkensysteem heeft voldoende capaciteit om oppervlaktewater aan te kunnen
voeren. Om de volledige capaciteit te benutten zal er een nieuwe oppervlaktewaterzuivering en
ruwwatertransportinfrastructuur moeten worden aangelegd, wat grote kosten met zich meebrengt.
Bovendien heeft Evides diversiteit in type bronnen nodig om de leveringszekerheid te kunnen
garanderen, daarom is deze optie niet wenselijk. Er zal eerst worden ingezet op brak water en
infiltratie.
Het gaat in bovenstaande opties om de extra watervraag boven op de winning van 10,5 miljoen nWjaar
grondwater. Het totaal aan mogelijkheden overziend is de inschatting van Evides dat er voldoende
mogelijkheden zijn om aan de eventuele extra vraag van 6 miljoen m37jaar in 2040 te kunnen voldoen.

3.5

Spoor 5: Aanvullende strategische voorraden (ASV’s)

Strategie Brabant Water
Als ondanks alle inspanningen op het eerste spoor (robuuste bronnen) het niet lukt alle bronnen tot 2040
beschikbaar te houden, zullen de niet robuuste winningen van Brabant Water verplaatst worden naar een
meer duurzame locatie voor de winning van grondwater. Om hierin te toekomst over te kunnen beschikken
moeten op korte termijn (komende járen) locaties worden verkend en aangewezen. In het provinciale Milieuen WaterPlan 2015-2021 (PMWP) is de aanwijzing van ASV’s al wel genoemd maar nog niet beleidsmatig
vastgelegd. Voor de ASV’s kan naar de volgende mogelijkheden gekeken worden:
è
è

Vergroten beschermingszones (grondwaterbeschermingsgebieden dan wel de boringsvrije zones) bij
bestaande winningen buiten de Centrale Slenk;
Nieuw zoekgebied(en) buiten de Centrale Slenk.

Dit zal in een vervolgtraject verder worden uitgewerkt voordat overgegaan kan worden tot besluitvorming
over (vastlegging locaties en beschermingsregiem van) de ASV’s.

Strategie Evides
Aangezien de grondwaterbeschermingszones op de Brabantse Wal al zijn gedimensioneerd op de
vergunning van 16 miljoen rrWjaar, zijn ervoor Evides geen verdere aanvullende strategische
(grondwater)voorraden nodig.

Inzet provincie Noord-Brabant
a. Wat betekent dit voor de omvang van ASV’s?
Kijkend naar de winningen met een verhoogd kwaliteits- en kwantiteitsrisico is een inschatting gemaakt van
de effectiviteit van de som aan maatregelen zoals genoemd onder robuuste bronnen. Winningen met een
kwantiteitsrisico zullen naar verwachting door inzet van bovenstaande maatregelen in de toekomst
duurzaam inzetbaar blijven. Er wordt op basis van de aanwezige kwaliteitsrisico’s en de effectiviteit van de
maatregelen een restrisico van 5-10 miljoen nrWjaar ingeschat bij de volgende hoog risicowinningen: een
deel van de winningen Gilze (2 miljoen nťVjaar), een deel van de winning Vessem (6,5 miljoen nf/jaar) een
Onze referentie: 083899824 0.1 - Datum: 10 januari 2020
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deel van de ondiepe winning Helmond (6 miljoen m3(jaar) en een deel van de ondiepe winning Bergen op
Zoom (2,5 miljoen nWjaar).
Door de invulling van de ASV’s in de provincie Noord-Brabant te richten op vervanging, dus geen uitbreiding
van totale volume te onttrekken grondwater, van bestaande winningen is de ruimtelijke impact beperkt. De
totale omvang van beschermd gebied ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening zal beperkt
kunnen toenemen in Brabant.

b. Verankering van ASV’s in beleid
Voor de verankering van ASV’s zal ook gekeken worden naar ruimtelijke koppelkansen, zodat
maatschappelijke meerwaarde kan worden gecreëerd (ruimtelijke bescherming, duurzaamheid,
natuurontwikkeling, waterconservering) en het beschermingsregime dat daarbij past.
Ten aanzien van nieuw aan te wijzen Aanvullende Strategische Voorraden door de provincie Noord-Brabant
is functiescheiding het uitgangspunt (zie onderstaand tekstkader). Dat betekent dat een ruimtelijke functie
voor drinkwatervoorziening niet gecombineerd wordt met de functie voor geothermie/aardwarmte/mijnbouw.
Feitelijk gaat het om gebieden te reserveren voor toekomstige drinkwaterwinningen waarbij nu al ruimtelijke
en milieuhygiënische maatregelen (via de omgevingsverordening) genomen worden om
kwaliteitsachteruitgang van het grondwater naar de toekomst toe te voorkomen. Voor de bestaande
drinkwaterwinningen is een degelijke functiescheiding al juridisch verankerd in het provinciaal beleid.
Relatie provinciale omgevingsvisie en (Rijks) Structuurvisie Ondergrond
De provinciale omgevingsvisie stelt: “de ontwikkeling van energieprojecten in bodem en ondergrond zoals de
winning van geothermie vindt op zodanige wijze plaats dat er geen significante risico’s ontstaan voor het
grondwater dat als grondstof dient voorde (openbare) drinkwatervoorziening en voorde voedings- en
frisdrankindustrie. ”
De (Rijks) Structuurvisie ondergrond stelt: “in de gebieden waar nu grondwater wordt onttrokken voorde
openbare drinkwatervoorziening is het risico op verontreiniging door mijnbouwactiviteiten, hoe klein ook, niet
acceptabel. Rijk en provincie(s) sluiten daarom mijnbouwactiviteiten uit in de waterwingebieden,
grondwaterbeschermingsgebieden en boringvrije zones rondom bestaande winputten.” De Rijks
Structuurvisie voor de Ondergrond biedt wel een opening om schuin te boren om onder een gebied
delfstoffen of aardwarmte te winnen.

Onze referentie: 083899824 0.1
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4

ADAPTIEVE STRATEGIE 2040

4.1

Samenvatting strategie

De lang termijn strategie voor een Robuuste Drinkwatervoorzienig 2040 in het voorzieningengebied van
Noord-Brabant inclusief Midden-Zeeland is gericht om een mogelijke sterke drinkwatervraag op te vangen
en af te vlakken door ook maatregelen uit te voeren aan de vraagkant. De Provincie Noord-Brabant richt
haar adaptieve strategie Robuuste Drinkwatervoorziening 2040 op de volgende aanpak:
è Robuust maken en houden van winningen is van belang om bestaande grondwaterwinningen duurzaam
te kunnen blijven inzetten voor drinkwaterproductie.
è Drinkwaterbesparing door:
a. inzet op interne processen van drinkwaterbedrijven,
b. minder gebruik van drinkwater door huishoudens/consumenten en industrie en
c. beperking van gebruik van drinkwater voor laagwaardige toepassingen
è Door substitutie van laagwaardig gebruik van drinkwater wordt ingezet op vermindering van de groei van
de drinkwatervraag.
è Inzet van alternatieve bronnen anders dan (zoet) grondwater is een terugval optie voor het geval
waterbesparing en substitutie onvoldoende gerealiseerd kunnen worden.
è Aanvullende strategische voorraden (ASV’s) worden ingezet wanneer spoor 1: “Robuust maken en
houden winningen” niet genoeg resultaat biedt. Hierbij treden de ASV’s op als vervanging voor bestaande
winningen indien die om kwaliteitsredenen niet meer inzetbaar zijn.
In figuur 5 is de aanpak geïllustreerd.

300Zo groei

* Waterbesparing
* Substitutie
laagwaardig
gebruik

* Alternatieve
bronnen
voor drinkwater

Grondwateronttrekkingsruimte ŵor drinkwaterproductie
Beoogde
maximale
ontwikkeling
onttrekking
grondwater

- Robuust maken
winningen

Figuur 5. Schematische weergave van de opgave voor de drinkwatervoorziening in Noord-Brabant en Midden-Zeeland
op basis van het GE-scenario.

Daarmee sluit deze strategie aan bij de beleidsuitgangspunten van de Provincie Noord-Brabant zoals ook
verwoord in het PMWP 2016-2021: “Er is voldoende schoon, zoet grondwater beschikbaar voor
economische en ecologische ontwikkeling. We beschermen wat moet, en laten ruimte waar het kan. De
Onze referentie: 083899824 0.1 - Datum: 10 januari 2020
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totale hoeveelheid onttrokken grondwater is in evenwicht met de natuurlijke aanvulling van het grondwater
en de draagkracht van het watersysteem. We beschouwen het diepere grondwater als onze
grondwaterreserve voorde toekomst. Drinkwaterbedrijven en industrie gebruiken water dat past bij hun
productieproces. Ze doen dit zo zuinig mogelijk. We benutten grondwater alleen voor hoogwaardig gebruik
(drinkwatervoorziening en industriële toepassing voor menselijke consumptie). Bij laagwaardige
toepassingen (niet-consumptief gebruik) kiezen we alternatieven. Bijvoorbeeld door in de industrie
waterkringlopen te sluiten of door oppervlaktewater te gebruiken. Innovatieve oplossingen zorgen voor zuinig
gebruik van water.
Bij enkele maatregelen geldt een grote mate van vrijwilligheid om tot een feítelijke reductie te komen
waardoor de effectiviteit van de maatregel mogelijk klein is. Op termijn zijn mogelijk structurele aanpassing
nodig zoals aanpassing van wet- en regelgeving nodig om tot verdere (grootschalige) reductie van
laagwaardig gebruik of waterbesparing van het drinkwatergebruik te komen. De volgende aanpassing
zouden op termijn noodzakelijk kunnen zijn in wet- en regelgeving vanuit het perspectief van robuuste
drinkwatervoorziening:
è Laagwaardig gebruik drinkwater terugdringen bij consumenten en bedrijven;
è Variabel maken van prijs/tarief voor drinkwater, waardoor er een grotere (economische) stimulans komt
om op drinkwatergebruik te gaan besparen. Bijvoorbeeld door een gedifferentieerd drinkwatertarief op
basis van gebruik.
è Knelpunt(en) in toepassing van brak water voor drinkwaterwinning wegnemen, zoals lozen van brijn in de
ondergrond.

4.2

Adaptief in de tijd

De verschillende maatregelen in de vijf sporen zijn, op basis van voorkeursvolgorde, geïllustreerd in figuur 6.
Daarbij is onderscheid gemaakt in:
é Maatregelen die zeker zijn;
è Maatregelen die eerst verkend gaan worden en, afhankelijk van verkenning, ontwikkeling in
drinkwatergebruik en effect van andere maatregelen, mogelijk later in de tijd daadwerkelijk worden
ingezet.
Goede monitoring en evaluatie in de tijd is daarbij noodzakelijk om adaptief te kunnen inspelen op
ontwikkelingen in de drinkwatervraag, effecten van maatregelen, technologische ontwikkelingen en
eventuele wijzigingen in beleid en/of, wet- en regelgeving. Op deze manier kan ook steeds beoordeeld
worden of het extreme GE-scenario ook daadwerkelijk in 2040 gaat optreden. Voor deze monitoring en
evaluatie wordt aangesloten bij de reeds bestaande (trend)monitoring die om de 5 jaar wordt uitgevoerd door
de drinkwaterbedrijven in verband met op te stellen strategische plannen.
Op basis van de monitoring kan indien nodig worden bijgestuurd, bijvoorbeeld door het uitvoeren van
aanvullende verkenningen, het inzetten van extra maatregelen op de sporen robuuste bronnen, drinkwaterbesparing en substitutie laagwaardig gebruik, of door te kiezen voor daadwerkelijke inzet van alternatieve
bronnen of verplaatsing van een winning naar een ASV.
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Robuust maken en houden van grondwaterwinningen
Bescherming grondwaterkwaliteīt
Verbeteren grondwateraanvulling
Flexibele inzet vergunningen
Tijdelijk aanvullende zuivering
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Inzet op drinkwaterbesparing
Interne bedrijfsvoering drinkwaterbedrijven
Waterbesparing huishoudens en bedrijven
Substitutie laagwaardig gebruik van drinkwater
Substitutie bedrijven en huishoudens
Alternatieve bronnen

Inzet brak water

iiiľiltiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiii ^

Inzet infiltratie (Brabantse Wal)
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Aanvullende strategische voorraden (grondwater)
Verkenning en borging
Operationele inzet

imimmiiiiiimiiiimiiiiiiMiiiii iiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiim k

zekere maatregelen
111111111 ii i^ mogelijke maatregelen
inimiiiii^ verkennen f onderzoek

Figuur 6. Schematische weergave van de adaptieve strategie voor robuuste drinkwatervoorziening in Noord-Brabant
richting 2040. De blauwe pijlen geven aan dat gaat worden ingezet op de betreffende maatregel. De oranje
pijlen geven aan dat inzet van de betreffende maatregel afhankelijk is van te maken keuzes op tussentijdse
ijkmomenten. Streepjeslijnen geven verkenning en onderzoek aan.
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