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Verdroging en te veel water zijn
belangrijke aandachtpunten in het NL 
waterbeheer

Voor bedrijven
- welk water gebruiken we waarvoor

- hoeveel water gebruiken we waarvoor
- is hergebruik een optie
- kan het lozingwater een functie

krijgen � evt natuur



Verschillende water getallen

• Water inname
� Grondwater

� Drinkwater

� Oppervlakte water

� Hemelwater

� Water uit grondstof

• Water gebruik
� m3 water per ton grondstof

• Water hergebruik
� welke kwaliteit en in welk proces (onderdeel)

� Borging van met name microbiologie

• Water lozing
� Oppervlaktewater

� Vuilwater riolering

� Verdamping (ZLD !)



Meningen van politieke partijen in 
Waterschapsbesturen



Welk water hebben we nodig



Kennen we de prijs van water ?



Mag industrie nog lozen ?
Naar oppervlaktewater
Naar riolering

Wat is de definitie van gewoon afvalwater ?

Waarom gebruiken veel mensen de term huishoudelijk
afvalwater voor verwerking in een rwzi, de wet zegt gelukkig
stedelijk afvalwater



Voorbeeld beschikkings wijziging



Commissie CAB

• P in Heffing   

• NO3 in heffing

• Stikstof wordt fors duurder

• CZV wordt (via TOC) goedkoop

1 kg CZV

• Industrieel Anaeroob   � 12 MJ

• Na lozing op rwzi  netto 1 MJ  (hoera !!!)



Case biomassa en wateruitwisseling BE



Case biomassa en wateruitwisseling BE

snijzetmeel

Drinkwater 

(grondwater niet

beschikbaar)

Waterhergebruik

(70 %)

Lozing effluent

oppervlaktewater

Levering effluent

Betonindustrie

Levering fijn zetmeel

vergisting buren



Uitdagingen

• Snijzetmeel is afval voor de een en product voor de ander.

• Een fractie daaruit (fijn zetmeel) terugbrengen ter vergisting
(hebben ze al voor eigen bijproducten) is dus juridisch lastig

• Water leveren aan betonindustrie is op geheel andere 
parameters kritisch dan lozen op oppervlaktewater

• Bevoegd gezag schrijft voor dat waterlevering aan buren via 
meetvoorziening moet voor lozing oppervlaktewater (met dus
een heffing aspect)



stellingen

• Het woord ‘mestoverschot’ mag niet meer in de mond genomen worden 
zolang er nog steeds kunstmest wordt toegepast. (graag discussie over N)

• De koppeling akkerbouw en veehouderij moet hersteld worden met het oog 
op een slimme circulaire benutting van meststoffen, en waarom ook niet tuinbouw 
(glastuinbouw is al helaas volledig afwezig)

• Communicatie moet veel voorzichtiger ; bedenk hoe dat kan overkomen bij 
anderen. Treed dus uit de comfort zone. 

• Afwentelen op een andere schakel in de keten gebeurt te vaak. Dit vraagt 
misschien wel om vergunning verlening in de keten.



and...the beet goes on

Thanks for your attention


