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Industrie en Water 

 Chemie 

 Raffinaderijen 

 Voeding 

 Papier & Karton 

 Basismetaal 

 Textiel 

 

 

 Oppervlaktewater 

 Proceswater/koelwater 

 Grondwater 

 Drinkwater 

 ‘Industriewater’ 

 Hoogwaardig 

 Laagwaardig 

 



Industrie en water: 4 miljard m3/jaar 

 

2009 OW GW DW TOTAAL 

     

Chemie 2.359 24 45 2.428 

Voedingsmiddelen 153 75 60 288 

Basismetaal 202 18 31 251 

Papier 85 22 4 111 

Raffinaderijen 829 0 22 851 

Overige industrie 25 48 21 94 

Totaal 3.653 187 183 4.023 

 



Goede vestigingscondities 

Nederlandse industrie sterk verbonden aan 
het water (historisch) 

Nederland zeer geschikt land voor  
waterafhankelijke economie 

20% van het BNP wordt verdiend door 
waterafhankelijke bedrijven 



Vestigingscondities onder druk 

•  Beschikbaarheid van zoet water neemt af 

• Klimaatverandering 

• Verzilting inlaatpunten 

• Hogere watertemperatuur en verminderde afvoer rivieren 

• Overheidsbeleid: 

• Volkerak-Zoommeer 

• Grondwaterbeleid provincie (stand still) 

 

• Water voor redelijke prijs 

• Water ontdekt om gaten in begroting te dekken 
(‘fiscale vergroening’) 

• Brussel  



Waterbeschikbaarheid: gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

• Prinsjesdag 2014 : Deltabeslissingen en 
voorkeursstrategieën 

• Drie belangrijke vernieuwingen: 

1. Nieuwe normen waterveiligheid 

2. Klimaatbestendige inrichting 

3. Nieuwe aanpak zoetwatervoorziening 

 

• Voorzieningenniveaus: afspraken over beschikbaarheid 

zoetwater: voorspelbaarheid. In 2021 gereed 

 

• Robuustere watervoorziening: gerichte investeringen in 

laag en hoog Nederland, tot 2021: 450 M€. Voornemen 

tot 2028: 600 M€                                                      

  



Voorzieningenniveau zoetwater 

 

• Twee schaalniveaus: hoofdwatersysteem en 
gebiedsgericht 

• Beschrijft beschikbaarheid zoet water en de kans 
op watertekorten, zowel in normale als in droge 
situaties 

• Komt tot stand in dialoog overheid-gebruikers 

• Biedt transparantie aan de gebruikers, kunnen 
daarop hun (investerings)beslissingen baseren 

• Nieuw instrument, in 2021 voor alle gebieden 
afspraken beschikbaar  

 



Duurzaam watergebruik: chemie 

Nederlandse industrie sterk verbonden aan 
het water (historisch) 

Nederland zeer geschikt land voor  
waterafhankelijke economie 

20% van het BNP wordt verdiend door 
waterafhankelijke bedrijven 



Duurzaam watergebruik: papier 

 

• Industriewater Eerbeek (IWE) zuivert afvalwater 
van de Eerbeekse papierindustrie 

• Effluent wordt terug geleverd en hergebruikt in de 
papierfabrieken: aanzienlijke reductie grondwater- 
en energieverbruik (nu nog directe lozing) 

• Nodig: aanleg transportleiding en 
onthardingsinstallatie, filteren en desinfecteren 

• Calciplus: slib omzetten in calciumoxide 
(ongebluste kalk) 

 

 

 



Duurzaam watergebruik: bierbrouwer 

Nederlandse industrie sterk verbonden aan 
het water (historisch) 

Nederland zeer geschikt land voor  
waterafhankelijke economie 

20% van het BNP wordt verdiend door 
waterafhankelijke bedrijven 



Gebruik leidingwater bedrijven Grondwatergebruik per verdiende euro 



Wat is nodig: 

• Structurele aandacht voor zoetwatervooziening 

 

• Toegang tot water borgen (OW en GW) 

 

• Aanvullend beleid aanpak verzilting West NL 

 

• Overheidshuis op orde brengen 

 

• Duurzaam watergebruik bedrijven faciliteren 

 



Grondwater in de industrie 



Zorgen om grondwater 

• Bescherming industriële winningen voor 
menselijke consumptie  

 

• Toegang tot grondwater (stand still) 

 

• Kwaliteit vergunningverleningsproces (OW) 

 

• Rol van bevoegd gezag 

 



Bescherming industriële winningen 
 

• Bescherming loopt achter bij bescherming 
drinkwaterwinningen 

• Verankering in overheidsbeleid (SV Ondergrond, 
SV Schaliegas) noodzakelijk 

• Adequate en uniforme aanpak door provincies 
ontbreekt 

• Toepassen voorzorgsprincipe (risicoanalyse 
essentieel instrument bij haalbaarheidsonderzoek) 

• Monitoring noodzakelijk voor (bij)sturing 

• Oude verontreinigingen niet vergeten - gericht 
aanpakken (gebiedsgericht grondwaterbeheer) 

 



Toegang tot grondwater 

• Stand-still principe (geen druppel extra 
onttrekken) rigide 

• Nodig is gebiedsgerichte aanpak: preciezer 
sturen op de gewenste kwaliteiten enerzijds en 
het mogelijke gebruik anderzijds 

• Samenwerking overheid en watergebruikers: 

• https://www.youtube.com/watch?v=8nXp-
QTpXec 
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