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Adaptieve strategie  
voor drinkwater 



Aanleiding

De Beleidsnota Drinkwater agendeert het belang van een betrouwbare 

drinkwatervoorziening voor de lange termijn. In de uitvoeringsagenda is 

opgenomen dat Rijk, provincies, drinkwaterbedrijven en waterschappen 

een gezamenlijke verkenning uitvoeren om te komen tot een 

robuuste drinkwatervoorziening in de toekomst. In deze verkenning 

wordt de bescherming van gereserveerde - en nog te reserveren - 

grondwatervoorraden betrokken.

Aanleiding voor de verkenning is de scenariostudie naar de toekomstige 

drinkwatervraag van het RIVM in het kader van de Structuurvisie Onder-

grond. In deze studie wordt bepaald wat de toekomstige drinkwatervraag 

is voor de vier Welvaart- en Leefomgevingsscenario’s (WLO-scenario’s), 

die het Planbureaubureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft opgesteld 

in 2006. De toekomstige drinkwatervraag in Nederland varieert tussen 

een 30% toename en een 15% afname. Ook wordt in de RIVM-studie 

geconstateerd dat het maximale drinkwatervraagscenario (het Global 

Economy-scenario) niet overal geaccommodeerd kan worden.

De landelijke verkenning moet daarom het volgende opleveren: 

• per provincie een maatregelenpakket hoe binnen de eigen provincie 

op de lange termijn aan de eigen drinkwatervraag kan worden 

voldaan; 

• per provincie een geactualiseerd beschermingsbeleid; 

• een landelijk beeld van hoe het Global Economy-scenario 

geaccommodeerd gaat worden; 

• een landelijk beeld van de aanvullende strategische voorraden 

(ASV’s) en de nationale grondwaterreserves (NGR’s) van het Rijk. 

De resultaten van de verkenning van de Provincie Flevoland en 

drinkwaterbedrijf Vitens worden hier weergegeven. De verkenning vormt 

een basis voor de lange termijn strategie voor drinkwatervoorziening 

in Flevoland en dient als basis voor de landelijke discussies rond de 

ASV’s. Hierbij wordt de methode van adaptieve planning gehanteerd, 

waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat nieuwe 

ontwikkelingen en nieuwe kennis aanleiding kunnen geven om de 

strategie aan te passen. De huidige verkenning is gebaseerd op de best 

beschikbare kennis en inzichten. 

Adaptieve strategie voor Flevoland

De Provincie Flevoland en drinkwaterbedrijf Vitens streven een 

duurzame drinkwatervoorziening na, die voldoet aan de wettelijke 

kwaliteitseisen en die voldoende water levert. De drinkwatervoorziening 

maakt zoveel mogelijke gebruik van langdurende bronnen die 

zo min mogelijk bloot worden gesteld aan externe risico’s en die 

aanvaardbare effecten heeft op de omgeving. De onzekerheid qua 

drinkwatervraag en ruimtelijke ontwikkelingen en het belang van een 

betrouwbare drinkwatervoorziening vragen om een veerkrachtige 

drinkwaterinfrastructuur. Veerkracht wordt bereikt enerzijds door 

robuuste bronnen in te zetten en een robuuste infrastructuur aan te 

leggen, anderzijds door flexibiliteit in te bouwen om in te kunnen spelen 

op onzekerheden.

Deze verkenning levert, uitgaande van deze ambitie een eerste versie op 

van een adaptieve strategie voor de lange termijn drinkwatervoorziening 

in de provincie Flevoland. De strategie is adaptief, omdat in de strategie 

expliciet rekening wordt gehouden met onzekerheden op de lange 

termijn, in dit geval ontwikkelingen in de drinkwatervraag in de provincie 

Flevoland. Met behulp van een monitorings- & signaleringsysteem 

worden periodiek ontwikkelingen gemeten en indien nodig wordt de 

strategie aangepast. 

Adaptieve planning is een methode om lange termijn strategieën te 

ontwikkelen, waarin op een transparante wijze wordt omgegaan met 

toekomstonzekerheden (zie figuur 1.1), in dit geval de onzekerheden in 
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de lange termijn ontwikkeling van de drinkwatervraag en het aanbod 

van drinkwater in de provincie Flevoland. De eerste fase van adaptieve 

planningscyclus is dan ook het uitvoeren van een scenarioanalyse: 

hoe ontwikkelt de drinkwatervraag zich in de toekomst en wanneer 

kunnen we tekorten verwachten in het aanbod? Als uitgangspunt 

hiervoor is de studie van het RIVM uit 2015 gebruikt, waarin de 

regionale drinkwatervraag voor Flevoland in 2040 is bepaald. De 

grootse spreiding in drinkwatervraag wordt gevormd door het minimale 

groeiscenario Regional Communities en het maximale groeiscenario 

Global Economy. Naast het trendscenario, dat wordt gebaseerd op de 

historische ontwikkeling, vormen deze twee scenario’s de basis voor de 

lange termijn strategie. De tweede fase is het verkennen van mogelijke 

maatregelen. Door maatregelen te combineren en in de tijd te plaatsen, 

worden zogenaamde adaptatiepaden gevormd, die inzicht geven in de 

mogelijkheden op de korte en lange termijn om het aanbod te matchen 

met de vraag. Derde fase is de afweging tussen de verschillende 

adaptatiepaden ter voorbereiding voor besluitvorming. In de verkenning 

is een grove afweging gemaakt, waaruit een voorkeurspad naar voren 

komt. Dit is input voor de vierde fase, die van beleidsformulering en 

besluitvorming. In de vijfde fase worden de voorgestelde maatregelen 

uitgevoerd, waaronder ook anticiperende maatregelen voor de toekomst 

vallen, zoals strategische grondwaterreserveringen. De laatste fase in 

de cyclus is die van monitoring. De provincie en Vitens zijn van zins 

om jaarlijks bij elkaar te komen om de resultaten van de monitor te 

bespreken ten aanzien van ontwikkelingen in de drinkwatervraag en de 

ruimtelijke ontwikkelingen die daar van invloed op kunnen zijn. Adaptief 

zijn, dus in staat zijn om in te spelen op veranderingen door tijdig de 

koers aan te passen, is alleen mogelijk als de actuele en verwachte 

drinkwatervraag, het aanbod en de ontwikkelingen die dat kunnen 

beïnvloeden, worden gemonitord. 

Aanpak 

De Provincie Flevoland heeft Deltares gevraagd om ondersteuning te 

bieden bij de verkenning, voortbouwend op de gereedschapskist voor 

de adaptieve aanpak  die door Deltares in 2016 ontwikkeld is voor 

het Interprovinciaal Overleg (IPO) naar aanleiding van de landelijke 

verkenning. 

Onder begeleiding van Deltares is in drie werksessies met vertegen-

woordigers van de Provincie en van Vitens de methode toegepast. Dit 

is vervolgens door Deltares verder uitgewerkt en schriftelijk vast-

gelegd in deze adaptieve, lange termijn strategie. 

Waar nodig wordt onderscheid gemaakt in Zuidelijk, Oostelijk en 

Noordelijk Flevoland. De reden hiervoor is dat Zuidelijk en Oostelijk 

Flevoland gezamenlijk één drinkwatervoorzieningsgebied vormen 

en Noordelijk Flevoland samen met Overijssel een drinkwater-

voorzieningsgebied vormt. 

Daarnaast was het landelijk procesteam “Verkenning drinkwater-

voorziening” betrokken bij de werksessies en is de adaptieve lange 

termijn strategie als voorbeeld gepresenteerd tijdens een landelijke 

themabijeenkomst. Figuur 1.1. Cyclus van Adaptieve Planning
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Drinkwaterwinning

Drinkwater in Flevoland is afkomstig van drie bronnen: diep zoet 

grondwater dat gewonnen wordt in Zuidelijk Flevoland, diep zoet 

grondwater in Oostelijk Flevoland en grondwater afkomstig uit de 

provincie Overijssel. Daarnaast levert Flevoland aan Gelderland en 

aan Utrecht via de ROL (Ruwwater naar het Oude Land). 

In Zuidelijk Flevoland wordt drinkwater (diep zoet grondwater) 

gewonnen uit het zogeheten derde watervoerende pakket, dat op een 

diepte van circa 100 tot 200 meter onder maaiveld ligt. Dit pakket 

wordt afgedekt door dikke kleilagen waardoor het grondwater zeer goed 

beschermd is tegen verontreinigingen door bovengrondse activiteiten. 

Het bestaat uit grove zandlagen die in verbinding staan met het “oude 

land” waardoor het gevoed wordt door grote hoeveelheden grondwater 

die infiltreren op de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug (zie figuur 2.1a en 

2.1b). Hierdoor is er sprake van een voor Nederlandse begrippen unieke 

grondwatersituatie. (Partiele herziening Omgevingsplan Flevoland 

water 2015, provincie Flevoland, 2015)

In Oostelijk Flevoland wordt bij de Bremerberg winning diep grondwater 

gewonnen, dat voor een groot deel afkomstig is van water dat geïnfil-

treerd is in het Veluwe gebied en voor een klein deel afkomstig is van 

infiltrerend oeverwater (ca. 10%). Een afdichtende kleilaag is niet overal 

aanwezig waardoor een deel van het gewonnen water oorspronkelijk 

uit de randmeren komt. De drinkwatervraag in 2017 in Zuidelijk en 

Oostelijk Flevoland samen is 21,9 miljoen m3 per jaar. De drinkwater-

distributie in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland is één systeem.

In Noordelijk Flevoland wordt geen grondwater voor de openbare 

drinkwatervoorziening gewonnen, omdat daarvoor onvoldoende zoet 

grondwater beschikbaar is. Noordelijk Flevoland wordt voorzien van 

water vanuit Overijssel. De actuele drinkwatervraag is 4,4 miljoen m3.

Figuur 2.1a Regionale grondwaterstromingen in Flevoland en omringende provincies.
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de Zuiderzee heeft ertoe geleid dat er geleidelijk een overgang van 

zoute naar brakke tot zoete condities aan het plaatsvinden is. 

Sinds de inpoldering vindt er infiltratie plaats vanuit het IJsselmeer, 

Markermeer en de randmeren, waarna het water opkwelt in de polders 

(Artesia/DHV, 2004; Deltares, 2008).

Figuur 2.1b Grondwatersysteem in Flevoland. 

De mens heeft relatief recent een aantal grote ingrepen uitgevoerd in 

het hydrologische systeem, namelijk de afsluiting van de Zuiderzee 

(1932), de inpoldering van Noordoostpolder (1940), Oostelijk 

Flevoland (1957) en Zuidelijk Flevoland (1968). De afsluiting van 
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De lijn die op de kaart in figuur 2.2. is weergegeven, geeft globaal de 

grens tussen zoete en het brakke grondwater weer. Zoet grondwater 

heeft een chloridegehalte dat lager is dan de norm voor drinkwater, 150 

mg/l. Het chloridegehalte van brak grondwater ligt boven de drinkwater-

norm (Partiele herziening Omgevingsplan Flevoland water 2015, 

provincie Flevoland, 2015). 

In Oostelijk Flevoland, is het effect van inpoldering dat het grensvlak 

van het nieuwe IJsselmeersysteem en het Veluwesysteem meer in de 

richting van het centrum van de polder opschuift (Artesia/DHV, 2004). 

Op basis hiervan kan grofweg een onderverdeling worden gemaakt tus-

sen het Westelijk en Zuidelijk deel van Flevoland dat voornamelijk onder 

invloed van het IJsselmeer is komen te staan en het oostelijk deel dat 

wordt beïnvloed door het Veluwe-systeem.

Om het grondwater in Flevoland te beschermen heeft de provincie Flevo-

land millieubeschermingsgebieden voor grondwater aangewezen. Deze 

zijn vastgelegd in de provinciale milieuverordening (Verordening voor de 

fysieke leefomgeving Flevoland 2012). 

Figuur 2.2 geeft weer waar in Flevoland grondwater gewonnen wordt 

voor de openbare drinkwatervoorziening. Per locatie wordt ook aan-

gegeven hoe groot de onttrekkingsvergunning is. In totaal is 38 miljoen 

m3 per jaar vergund, waarvan 9 miljoen m3 per jaar bestemd is voor 

de export naar het oude land. Van het winstation Fledite 2 is per jaar 4 

miljoen m3 bestemd voor de export. Van Spiekzand wordt al het water 

geëxporteerd; dit betreft een hoeveelheid van 5 miljoen m3 per jaar.

Ontwikkeling in de vraag 

In een scenariostudie van het RIVM (van der Aa et al., 2015) is 

gekeken naar de toekomstige ontwikkelingen in de drinkwatervraag 

in Nederland tot 2040. Uitgangpunt van deze studie zijn de Welvaart 

Figuur 2.2. Drinkwatervoorziening in Flevoland. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland 

is de vraag in 2017 naar drinkwater 21.9 milj. m3/j. Het aanbod is 29 milj. m3/j. 

Winningen: v.l.n.r. winning Spiekzand (5 milj. m3/j), winning Fledite 1en 2 (15 milj. 

m3/j), winning Harderbroek (10 milj. m3/j) en winning Bremerberg (8 milj. m3/j). 

Per jaar wordt 9 milj. m3/j. geëxporteerd naar Utrecht en Gelderland. In Noordelijk 

Flevoland is de vraag in 2017 naar drinkwater 4.4 milj. m3/j. Het aanbod is 5.7 milj. 

m3/j. Drinkwater voor Noordelijk Flevoland wordt geïmporteerd vanuit Overijssel.  
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en Leefomgeving-scenario’s  (WLO-scenario’s) van het PBL. Het GE-

scenario, ook wel ‘groeiscenario’ gaat uit van een landelijke toename 

van de drinkwatervraag van 30% tot 2040. Het RC scenario, ook wel 

‘krimpscenario’ gaat uit van een afname van de drinkwatervraag van 

15%. De percentages zijn gebaseerd op de verwachte economische, 

sociale en demografische ontwikkelingen voor ieder scenario. Daarnaast 

wordt trendscenario onderscheiden, dat gebaseerd is op de historische 

en actuele ontwikkelingen met een toename van de drinkwatervraag van 

3% tot 2040. Regionaal, op het niveau van de voorzieningsgebieden, 

zijn grote verschillen te zien in de groei van de drinkwatervraag. Figuur 

2.3 geeft de verwachte groei toe- en afnames weer. 

Figuur 2.3 Ontwikkeling in de drinkwaterbehoefte tussen 2015 en 2040 volgens het 

RC-, trend- en GE-scenario (Van der Aa et al., 2015)

In figuur 2.4 zijn de verwachte groeipercentages tussen 2017 

en 2050 weergegeven voor het Zuidelijke en Oostelijk Flevoland, 

Noordelijk Flevoland en Nederland. De tijdhorizon is 2050, waarbij 

het trendscenario, GE-scenario (maximale scenario) en RC-scenario 

(minimale scenario) lineair zijn geëxtrapoleerd tot 2050 (zie bijlage 

B). De cijfers van Vitens tot en met medio 2017 zijn meegenomen.

In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland neemt de drinkwatervraag in het 

GE-scenario toe met maar liefst 113% tussen 2017 en 2050. In 

tegensteling tot het landelijke beeld neemt ook in het RC-scenario de 

drinkwatervraag toe. 

Voor het voorzieningsgebied Overijssel waar Noordelijk Flevoland 

onder valt is het beeld anders. In het GE-scenario is er toename die 

bijna lager is dan het landelijk gemiddelde. In het RC-scenario treedt 

ook een daling in maar minder snel dan het nationale gemiddelde. 

Figuur 2.4 Ontwikkeling van de drinkwatervraag tussen 2017 en 2050 volgens het 

trendscenario, GE-scenario en RC-scenario voor voorzieningsgebied Zuidelijk & 

Noordelijk Flevoland en Noordelijk Flevoland 

Op basis van cijfers van RIVM is nagegaan hoe de drinkwatervraag 

zich in de verschillende scenario’s voor Flevoland ontwikkelt en daar 

blijkt uit dat de groei nagenoeg lineair is. De WLO-scenario’s gaan 

uit van bestaand beleid. Hierdoor is een onderschatting mogelijk 

van de toekomstige drinkwatervraag, bijvoorbeeld op het moment 

dat veel nieuwbouw wordt ontwikkeld, of extra bedrijvigheid wordt 

aangetrokken, dat ten tijde van het tot stand komen van de scenario’s 

nog niet gepland stond. Zeer recente ontwikkelingen zijn dus niet 

verwerkt in de scenario’s. 
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Ambitie 

De basis van de adaptieve drinkwaterstrategie wordt gevormd door 

de ambities die zijn geformuleerd door de Provincie Flevoland in de 

Partiele herziening Omgevingsplan Flevoland water 2015.

Het Flevolandse drinkwaterbeleid is gebaseerd op de volgende 

duurzaamheidsdefinitie:

• de drinkwatervoorziening voldoet aan de wettelijke 

kwaliteitseisen;

• de drinkwatervoorziening levert continu voldoende water;

• de voorraad zoetwater wordt op lange termijn niet kleiner en er 

treedt geen verzilting op;

• bronnen en infrastructuur kunnen langdurig worden gebruikt en 

staan zo min mogelijk bloot aan externe risico’s;

• De drinkwaterwinning heeft geen onaanvaardbare effecten op de 

omgeving en heeft een goed beschermbare bron.

Het zoete grondwater in het derde watervoerende pakket is op basis 

van het voorzorgsprincipe exclusief gereserveerd voor de openbare 

drinkwatervoorziening.

Drinkwaterbedrijf Vitens streeft in haar lange termijn visie naar een 

veerkrachtige drinkwaterinfrastructuur. Veerkracht wordt bereikt 

door enerzijds robuuste bronnen in te zetten en een robuuste infra-

structuur aan te leggen, anderzijds door flexibiliteit in te bouwen om 

in te kunnen spelen op onzekerheden (Vitens, 2016).

Wanneer ontstaan knelpunten?

De voornaamste doelstelling van het huidige drinkwaterbeleid is dat 

de drinkwatervoorziening voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen en 

in staat is continu voldoende water te leveren. Bij een toename van de 

vraag naar drinkwater kunnen knelpunten ontstaan als het aanbod 

niet meegroeit. Deze opgave verschilt per scenario. Hieronder volgt, 

op basis van de drinkwaterscenario’s, een inschatting van wanneer de 

vraag boven het aanbod gaat uitstijgen en dientengevolge knelpunten 

kunnen ontstaan. 

Gestreefd wordt naar een reserve van minimaal 20% bovenop de 

actuele drinkwatervraag om eventuele calamiteiten op te kunnen 

opvangen. Het moment waarop maatregelen moeten worden 

getroffen volgens de eigen doelstelling is daarom niet als het aanbod 

gelijk is aan de vraag, maar als het aanbod gelijk is aan 120% van 

de vraag. We noemen dit het knikpunt. Het knikpunt is het moment, 

waarop de doelstelling niet langer meer bereikt wordt en dus maat-

regelen moeten zijn getroffen. Op dat moment zakt het aanbod 

onder de benodigde capaciteit van 120% van de drinkwatervraag en 

zal ofwel het aanbod moeten worden vergroot, of de vraag moeten 

worden gereduceerd. Indien het knikpunt wordt overschreden is er 

overigens nog geen reden voor grote zorg. Het betekent niet dat er 

onvoldoende drinkwater is, maar dat wordt ingeteerd op de reserve en 

calamiteiten minder makkelijk kunnen worden opgevangen. 
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Definities 
Beleid: het geheel aan regelgeving, beleidskaders en uitgangspunten

Strategie: set van samenhangende maatregelen, met een 

onderliggende leidend principe

Adaptieve strategie: strategie met als leidend principe flexibiliteit 

om maatregelen aan te kunnen passen aan de omstandigheden. 

Maatregelen: acties die direct de vraag naar of het aanbod van 

drinkwater beïnvloeden (bijv. een vergunning uitbreiden) 

Huidig maatregelpakket: pakket van reeds ingezette maatregelen. 

Anticiperende acties: acties gedaan moeten worden om maat-

regelen (op termijn) te kunnen nemen (bijv. reservering van ruimte)  



In onderstaande grafieken is de benodigde capaciteit (= drinkwater vraag 

+ 20% reserve), uitgezet in de tijd voor de drie scenario’s waarmee in 

deze verkenning gewerkt wordt: het GE-scenario, RC-scenario en het 

trendscenario. Er wordt onderscheid gemaakt in Zuidelijk en Oostelijk 

Flevoland (figuur 3.2) en Noordelijk Flevoland (3.3). 

Figuur 3.2 Verwachting benodigde capaciteit in miljoen m3/jaar voor Zuidelijke en 

Oostelijk Flevoland (=drinkwatervraag+20% reserve) volgens het trendscenario 

(links), het GE-scenario (midden), het RC-scenario (rechts). De stippellijn geeft 

het huidig aanbod aan, 29 miljoen m3 in 2017. De pijl geeft het knikpunt aan: het 

moment waarop het benodigde capaciteit groter wordt dan het huidige aanbod. 

Figuur 3.3 Verwachting benodigde capaciteit in miljoen m3/jaar voor Noordelijk 

Flevoland (=drinkwatervraag+20% reserve) volgens het trendscenario (links), het 

GE-scenario (midden), RC-scenario (rechts). De stippellijn geeft het huidig aanbod 

aan, 5,7 miljoen m3 in 2017. De pijl geeft het knikpunt aan: het moment waarop het 

benodigde capaciteit groter wordt dan het huidige aanbod.

In tabel 3.1 is voor de drie scenario’s berekend wanneer het knikpunt 

voor het voorzieningsgebied Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en 

Noordelijk Flevoland wordt bereikt. Dit wordt gedaan door voor elk 

scenario te bepalen vanaf wanneer de benodigde capaciteit groter 

wordt dan de huidige beschikbare capaciteit. 

Tabel 3.1 Aantal jaren tot knikpunt in verschillende drinkwatervraagscenario’s voor 

Zuidelijk & Oostelijk Flevoland en Noordelijk Flevoland (startjaar 2017). 

Opvallend is dat het knikpunt in Zuidelijk & Oostelijk Flevoland in het 

GE-scenario al over 3 jaar wordt bereikt (in 2020). Dat is snel. In het 

trendscenario wordt het knikpunt bereikt over 8 jaar (in 2025). In het 

RC-scenario is daarentegen nog ruim tijd voordat het knikpunt wordt 

bereikt.

Van welk scenario moet nu worden uitgegaan? De laatste cijfers van 

de VEWIN en Vitens laten een groei zien die het meest overeenkomt 

met het trendscenario. Op de korte termijn kan van dit scenario 

worden uitgegaan en dat zou betekenen dat er voor Zuidelijk en 

Oostelijk Flevoland nog ca. 8 jaar (tot 2025) de tijd is om maatregelen 

te implementeren. Voor Noordelijk Flevoland is er nog 14 jaar 

(tot 2031). Hoewel op de korte termijn wordt uitgegaan van het 

trendscenario, betekent dit echter niet dat op de langere termijn men 

ook moet uitgaan van het trendscenario. Het GE-scenario en het RC-

scenario zijn op de lange termijn even plausibel als het trendscenario.

Wanneer is het beslissingsmoment?

Het knikpunt is niet hetzelfde als het beslissingsmoment om 

iets te gaan doen. Er moet namelijk rekening worden gehouden 

met de doorlooptijd die nodig is om de maatregel te realiseren, 

dus afhankelijk van onder meer onderzoeken, m.e.r. procedures, 

Aantal jaren tot 
knikpunt in trend

Aantal jaren tot 
Knikpunt in GE

Aantal jaren tot 
knikpunt in RC

Zuidelijk en 
Oostelijk 
Flevoland  

8 3 19

Noordelijk 
Flevoland 

14 7 Geen tekort

14 | Adaptieve strategie drinkwater Flevoland



inspraak, doorlooptijd van de vergunningsaanvraag en bouwtijd. Het 

beslissingsmoment ligt daarom ruim voor het knikpunt. 

In het trendscenario wordt het knikpunt over acht jaar bereikt. 

Dat houdt in dat, rekening houdend met de implementatietijd van 

maatregelen, het beslissingsmoment op zeer korte termijn moet 

plaatsvinden. 

Welke maatregelen kunnen we nemen?

De Provincie en Vitens hebben gezamenlijke een inventarisatie 

gemaakt van de mogelijke maatregelen die aan de orde zijn, die 

enerzijds bijdragen aan uitbreiding van het aanbod, anderzijds 

bijdragen aan de reductie van de vraag. Vervolgens is een ruwe 

inschatting gemaakt van het effect op basis van beschikbare 

gegevens en de eigen inschatting van de vertegen woordigers van de 

Provincie en Vitens. Met deze indicaties van de effecten is vervolgens 

te berekenen met hoeveel jaar elke maatregel het knikpunt uitstelt. 

In tabel 3.2 en tabel 3.3 zijn de maatregelen aan de aanbodzijde 

weergegeven voor respectievelijk voorzieningsgebied Zuidelijk & 

Oostelijk Flevoland en Noordelijk Flevoland. 

Daarnaast zou een mogelijke maatregel zijn om de niet-operationele 

reserve (NOR) te verlagen. Dit kan zowel structureel als incidenteel. 

Structureel houdt in dat NOR standaard met bijvoorbeeld 10% 

wordt verlaagd en dit zou dan tot uiting moeten komen in het 

knikpunt, waarbij de benodigde capaciteit dan niet 120% van de 

vraag is, maar 110% van de vraag wordt. In dat geval is er slechts 

nog 10% operationele reserve. Incidentele verlaging van de NOR 

is ook mogelijk. Afhankelijk van de verlaging (5%, 10%, etc) wordt 

het knikpunt tijdelijk uitgesteld. Een incidentele NOR-verlaging 

kan handig zijn als er bijvoorbeeld vertraging wordt opgelopen bij 

het voorbereidingstraject en daardoor het knikpunt wordt bereikt. 

Maatregelen
Aanbodzijde

Omschrijving
(wat doet de maatregel?

Inschatting 
omvang in 
m3/jaar

Extra vergunnen in 
Zuidelijk Flevoland

Nieuwe vergunning afgeven om 
extra te kunnen winnen

15 miljoen 

Extra vergunnen in 
Oostelijk Flevoland

Nieuwe vergunning afgeven om 
extra te kunnen winnen

15 miljoen

Levering vanuit 
Noord-Holland

Afspraken met nabij gelegen 
provincies om extra drinkwater 
te leveren 

10 miljoen

Export verminderen 
(Gelderland, Utrecht)

Afspraken maken om minder te 
leveren aan andere provincies

9 miljoen

Inzet 
oppervlaktewater 

Oppervlaktewater gebruiken 
voor drinkwater

oneindig

Inzet brakwater Drinkwater uit brak water winnen oneindig

Maatregelen
Aanbodzijde

Omschrijving
(wat doet de maatregel?

Inschatting 
omvang in 
m3/jaar

Extra levering van- 
uit Vitens- Overijssel

Bestaande vergunning 
uitbreiden

2 miljoen

Levering van 
anderen (Friesland)

Afspraken met nabij gelegen 
provincies om extra drinkwater 
te leveren

2 miljoen

Levering vanuit 
Oostelijk Flevoland 

Doorlevering van een gedeelte 
van de productie naar Noordelijk 
Flevoland 

2 miljoen

Inzet 
oppervlaktewater 

Oppervlaktewater gebruiken 
voor drinkwater

Oneindig

Inzet brakwater Drinkwater uit brak water 
winnen 

Oneindig

Oevergrondwater-
winning 

Oevergrondwaterwinning 
toepassen

10 miljoen

Tabel 3.2 Mogelijke maatregelen aan de aanbodzijde in voorzieningsgebied Zuidelijk 
& Oostelijk Flevoland

Tabel 3.3 Mogelijke maatregelen aan de aanbodzijde in voorzieningsgebied Noordelijk 
Flevoland
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Verlaging van de reserve is echter niet het uitgangspunt van Vitens, 

vandaar dat deze maatregel hier wel als optie wordt genoemd, maar 

niet wordt opgenomen in de maatregelentabel. 

Aan de vraagzijde zijn de volgende maatregelen geïdentificeerd 

(zie tabel 3.4). Dit zijn structurele en incidentele 

waterbesparingsmaatregelen. De structurele maatregelen 

hebben deels te maken met het beïnvloeden van het gedrag van 

de consument en deels met toekomstige innovaties waarbij 

huishoudelijke apparaten minder water verbruiken bijvoorbeeld. 

Omdat de infrastructuur in Flevoland relatief nieuw is, worden 

lekverliezen laag ingeschat en wordt niet verwacht dat een 

verbetering van de leidingeninfrastructuur kan leiden tot een 

waterbesparing. Incidentele waterbesparingsmaatregelen worden 

over het algemeen genomen tijdens aanhoudende droogte in het 

gebied. Wat het effect is van de maatregelen aan de vraagzijde is 

moeilijk te kwantificeren en te voorspellen. Wel is het belangrijk om 

dit te blijven monitoren en veranderingen in vraag door verandering 

in gedrag of innovaties mee te nemen iedere herziening van het 

adaptieve plan. 

Tabel 3.4 Maatregelen aan de vraagzijde voor Zuidelijk, Oostelijk en Noordelijk 
Flevoland

Wat is het voorkeurspad? 

Het voorkeurspad is de gewenste set aan opeenvolgende 

maatregelen. Het pad wordt geplaatst in de tijd en per scenario 

toegelicht. Het voorkeurspad is tot stand gekomen op basis van een 

afweging, die in de volgende paragraaf wordt toegelicht. 

Zuidelijk en Oostelijk Flevoland
In figuur 3.5 wordt het voorkeurspad voor Zuidelijk en Oostelijk 

Flevoland weergegeven. De maatregelen in het voorkeurspad zijn 

hetzelfde in elk scenario, maar het moment waarop het knikpunt 

plaatsvindt en de levensduur van de maattegel verschilt wel per 

scenario. Hieronder wordt het voorkeurspad per scenario nader 

toegelicht. 

Figuur 3.5 Voorkeurspad Zuidelijk & Oostelijk Flevoland. De drie tijdsassen 

laten zien voor het trendscenario, Global Economy en Regional Communties 

scenario zien wanneer het knikpunt optreedt en welke maatregel op dit moment 

de voorkeur heeft (Extra vergunnen Zuidelijk Flevoland). Ruim voor 1ste en 

2de knikpunten moet een besluit genomen worden over welke maatregel 

geïmplementeerd gaat worden. 

Maatregelen
Aanbodzijde

Omschrijving
(wat doet de maatregel?

Inschatting 
omvang in 
m3/jaar

Gedrags-
beïnvloeding 

Reductie drinkwater Onduidelijk 

Serviceniveaus In tijden van tekorten het 
serviceniveau aanpassen; 
sproeiverbod

Incidenteel

Verdringingsreeks 
(incidenteel)

In tijden van tekorten voor-
rang verlenen aan bepaalde 
gebruikers

Incidenteel

Innovaties Kringlopen sluiten waardoor 
minder drinkwater nodig is

Onduidelijk

16 | Adaptieve strategie drinkwater Flevoland



In figuur 3.6 is het voorkeurspad in het trendscenario weergegeven. 

In het trendscenario verwachten we het knikpunt in 2025. Op 

dat moment komt het aanbod onder de grens van 120% van 

de drinkwatervraag (bij een toename van de vraag volgens het 

trendscenario). De meest gewenste maatregel is het extra vergunnen 

van de onttrekking in Zuidelijk Flevoland. Deze maatregel stelt het 

knikpunt uit tot het jaar 2068. Daarna zijn er voldoende opties om de 

drinkwatervoorziening nog verder uit te breiden. Omdat dit nog zo ver 

weg is, wordt er nu nog geen keuze gemaakt tussen deze opties en 

worden ze opengehouden. 

Effect van dit voorkeurspad is dat er gedurende 1-2 jaar mogelijk 

moet worden ingeteerd op 20%-reserve. Het vergunningstraject en 

het bouwen kost naar schatting ca. 5 tot 10 jaar, terwijl het knikpunt 

over 8 jaar wordt bereikt in het trendscenario. 

Figuur 3.6 Voorkeurspad in het trendscenario

Het voorkeurspad in het GE-scenario ziet er hetzelfde uit (figuur 

3.7). Hoewel het pad in dit scenario relatief gezien iets risicovoller 

is dan in het trendscenario. Het knikpunt komt eerder (over 3 jaar) 

en de procedures voor vergunningverlening moet daarom sneller 

worden doorlopen. Als dit langer duurt dan drie jaar, dan wordt 

langzaam ingeteerd op de reserve en hoe langer dat duurt hoe meer 

het risico gat toenemen. Absoluut gezien is het risico echter gering. 

Zoals eerder aangegeven, wijst de actuele VEWIN-prognose voor de 

drinkwaterontwikkeling op de korte termijn niet in de richting van een 

GE-scenario, maar in de richting van het trendscenario. De kans is 

daarom klein dat op de korte termijn de drinkwatervraag zich volgens 

het GE-scenario gaat ontwikkelen. Bovendien zakt het aanbod niet tot 

onder de 100%. Wel blijft het van belang om dit monitoren. 

Figuur 3.7 Voorkeurspad in het GE-scenario

Het vergunnen van extra drinkwateronttrekking in Zuidelijk Flevoland 

levert voldoende capaciteit tot 2037 in het GE-scenario. Daarna 

zakt het aanbod weer onder 120% van de vraag en is een nieuwe 

maatregel nodig. Ook in het GE-scenario zijn er voldoende opties 

om de drinkwatervoorziening uit te breiden. De keuze welke van 

deze opties wordt ingezet, wordt ook voor dit scenario nu nog niet 

gemaakt. 

In het RC-scenario wordt het knikpunt van het huidige aanbod pas 

bereikt in 2036 (figuur 3.8). Als de drinkwatervraag zich volgens dit 

scenario voltrekt dan is er voldoende tijd om de vergunningverlening 

in orde te brengen. In dit scenario blijft de reserve van 20% dus 

Voorkeurspad in trend-
scenario: 

Huidig aanbod tot 2025 

Extra vergunnen Zuidelijk Flevoland tot 2068

Opties na 
2068:

Extra vergunnen Oostelijk Flevoland
Doorlevering vanuit Noordelijk Flevoland
Export verminderen (Utrecht of 
Geldeland) 
Levering van anderen (Noord Holland)
Inzet winning uit oppervlaktewater
Inzet winning uit brakwater

Voorkeurspad in GE-
scenario: 

Huidig aanbod tot 2020

Extra vergunnen Zuidelijk Flevoland tot 2037

Opties na 
2037:

Extra vergunnen Oostelijk Flevoland
Doorlevering vanuit Noordelijk Flevoland
Export verminderen (Utrecht of 
Geldeland) 
Levering van anderen (Noord Holland)
Inzet winning uit oppervlaktewater
Inzet winning uit brakwater
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ruimschoots op peil. Met deze extra onttrekking wordt het knikpunt 

uitgesteld tot het jaar 2141. 

Figuur 3.8 Voorkeurspad in het RC-scenario

Noordelijk Flevoland 

In Noordelijk Flevoland is het voorkeurspad weergeven in figuur 3.9. 

Ook hier geldt dat de maatregelen in het voorkeurspad hetzelfde zijn in 

elk scenario, maar het moment waarop het knikpunt plaatsvindt en de 

levensduur van de maattegel weer per scenario verschilt. Hieronder wordt 

het voorkeurspad voor Noordelijk Flevoland per scenario nader toegelicht.

In het trendscenario wordt het knikpunt bereikt rond 2031 (figuur 

3.10). Voor dat moment zal het aanbod moeten zijn uitgebreid. De 

eerste maatregel die genomen zal gaan worden is een extra levering 

vanuit Overijssel. Hiermee wordt het knikpunt uitgesteld tot 2098. 

Daarna zijn nog een aantal opties mogelijk om het aanbod nog verder 

uit te breiden. Daar wordt nu nog geen afweging voor gemaakt. 

Winning uit oppervlaktewater en brakwater is tegen die tijd misschien 

goedkoper dan nu. 

In het GE-scenario ligt het knikpunt rond 2024 (figuur 3.11). Ook in 

dit scenario is extra levering vanuit Overijssel de eerste maatregel 

Voorkeurspad in RC-
scenario:  

Huidig aanbod tot 2036 

Extra vergunnen Zuidelijk Flevoland tot 2141

Opties na 
2141:

Extra vergunnen Oostelijk Flevoland
Doorlevering vanuit Noordelijk Flevoland
Export verminderen (Utrecht of 
Geldeland) 
Levering van anderen (Noord Holland)
Inzet winning uit oppervlaktewater
Inzet winning uit brakwater

Voorkeurspad in trend-
scenario  

Huidig aanbod tot 2031

Extra levering vanuit Vitens- Overijssel tot 2098

Opties na 
2098

Levering van Friesland
Levering vanuit Oostelijk Flevoland 
Inzet winning uit oppervlaktewater
Inzet winning uit brakwater
Oevergrondwaterwinning 

Figuur 3.10 Voorkeurspad in het trendscenario

Figuur 3.9 Voorkeurspad Noordelijk Flevoland. De twee 

tijdsassen laten voor het trendscenario en Global Economy 

scenario zien wanneer het knikpunt optreedt en welke 

maatregel op dit moment de voorkeur heeft (Extra levering 

vanuit Vitens-Overijssel). Het Regional Communities 

scenario is hier niet weergegeven, omdat de vraag afneemt 

en dus geen knikpunt optreedt en dus geen maatregel 

genomen hoeft te worden. Ruim voor 1ste en 2de knikpunten 

moet het besluit genomen worden over welke maatregel 

geïmplementeerd gaat worden. 
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die genomen zal gaan worden. Het knikpunt wordt dan uitgesteld tot 

het jaar 2055. Daarna zijn er andere opties mogelijk zoals de levering 

vanuit Oostelijk Flevoland, winning uit oppervlaktewater en winning 

van brakwater. 

Figuur 3.11 Voorkeurspad in het GE-scenario

In het geval dat het RC-scenario waarheid wordt, is er in Noordelijk 

Flevoland geen probleem. Door de afname in de vraag ontstaat er 

ook geen knikpunt. In dit scenario hoeven geen nieuwe maatregelen 

genomen worden om het aanbod uit te breiden. 

 Voorkeurspaden: Hoe is tot deze afweging 
gekomen? 
De voorkeurspaden zijn tot stand gekomen op basis van een afweging 

aan de hand van een aantal criteria. Hierbij is gewerkt van grof naar 

fijn. In deze fase is een kwalitatieve onderbouwing nog voldoende. 

In de volgende fase is behoefte aan een meer gedetailleerde, 

kwantitatieve onderbouwing. Hieronder wordt deze afweging 

toegelicht. 

Bij de afweging van de verschillende maatregelen is rekening 

gehouden met de volgende acht criteria:

• Effectiviteit: het effect van de maatregel 

• Neveneffecten: nadelige als voordelige bijkomstigheden 

• Kosten: investeringskosten en beheer en onderhoudskosten van de 

maatregel 

• Implementeerbaarheid: draagvlak bij relevante partijen voor de 

maatregel 

• Robuustheid: robuustheid of kwetsbaarheid van de bron 

• Continuïteit: gebruiksduur bronnen en infrastructuur

• Flexibiliteit: toe- of afname van de flexibiliteit van het aanbod

• Complexiteit: beheersbaarheid van bronnen en leidingen

Naast deze afweging heeft de provincie in het beleid een voorkeur 

opgenomen voor de winning van diep zoet grondwater boven andere 

vormen van winning. Het diepe, zoete grondwater heeft in Flevoland 

een uitstekende kwaliteit en is goed beschermd door een dikke 

ondoorlatende laag. Winning van diep brak grondwater is relatief duur 

vanwege de zuivering en lozing van het brijn (de zoute reststroom) 

en winning van oppervlaktewater is gevoelig voor calamiteiten en 

verontreinigde stoffen 

Extra vergunnen Zuidelijk Flevoland
Het eerste criterium in ogenschouw nemend, dat is relatief groot, 

naar verwachting 15 miljoen m3 extra per jaar. In het trendscenario 

betekent dit een uitstel van het knikpunt met 51 jaar. Hiermee scoort 

de maatregel ook hoog op het criterium flexibiliteit van het aanbod. Er 

zijn geen neveneffecten te verwachten. Zolang de onttrekking onder 

het niveau blijft van 15 miljoen m3/j. zijn er geen negatieve effecten 

te verwachten op de verschuiving van het zoet-zout grensvlak. 

Ook zijn de effecten naar de omgeving naar verwachting gering. 

Op het criterium ‘kosten’ scoort deze maatregel relatief goed. De 

investeringskosten van een nieuwe winlocatie inclusief zuivering 

zullen echter toch fors zijn, evenals uitbreiding van het leidingnet, 

hoewel sommige delen hiervan al zijn uitgelegd om toekomstige groei 

te kunnen accommoderen. Het draagvlak voor deze maatregel is 

Voorkeurspad in GE-
scenario: 

Huidig aanbod tot 2024

Extra levering vanuit Vitens- Overijssel tot 2055

Opties na 
2055

Levering van Friesland
Levering vanuit Oostelijk Flevoland 
Inzet winning uit oppervlaktewater
Inzet winning uit brakwater
Oevergrondwaterwinning 
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hoog. Op de criteria ’robuustheid’ en continuïteit van de bron scoort 

deze maatregel ook goed. De complexiteit neemt niet toe. Kortom, 

deze maatregel scoort goed op alle criteria, hoewel de kosten best 

hoog zullen zijn en nader bepaald moeten worden. 

Extra vergunnen Oostelijk Flevoland
Ook bij deze maatregel scoort op het criterium effectiviteit hoog, 

minimaal 15 miljoen m3 extra per jaar is mogelijk (knikpunt tot 

2068). De maatregel is zeer vergelijkbaar met het extra vergunnen 

in Zuidelijk Flevoland, echter ten opzichte van het extra vergunnen 

in Zuidelijk Flevoland scoort de maatregel slechter op het criterium 

neveneffecten en ook op de kosten. Niet alleen qua investering, 

maar ook in de exploitatie, omdat deze locatie verder weg ligt van de 

toenemende vraag naar het drinkwater, waardoor het water over een 

langere afstand moet worden getransporteerd. De kwetsbaarheid van 

de bron is ook iets groter vanwege het kleine gedeelte oeverinfiltratie 

maar dat zal niet veel uitmaken. Kortom, deze maatregel scoort op 

verschillende criteria lager dan de eerste, 

Levering van anderen (Noord-Holland)
Effectiviteit van deze maatregel is niet groot, ca. 10 miljoen m3 extra 

per jaar (in het trendscenario een uitstel van het knikpunt met 36 jaar). 

Neveneffecten zijn onbekend. De investerings en exploitatiekosten 

zullen hoger zijn dan de hierboven genoemde maatregelen, omdat voor 

het transport nieuwe capaciteit en leidingen ontwikkeld moet worden. 

Ook op het criterium ‘draagvlak’ is de score naar verwachting niet 

hoog. Op continuïteit scoort de maatregel ook niet hoog. Weliswaar 

zijn de leveringen contractueel vastgelegd, waardoor tussentijdse 

opzegging niet te verwachten is, maar wanneer de contractduur is 

verlopen kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden. Bij deze maatregel 

wordt men afhankelijk van de bronnen van anderen. De score op 

flexibiliteit is lastiger. Het heeft voordeel om periodiek de levering aan 

te kunnen passen, dat maakt je flexibel. Echter als dit gepaard gaat 

met hoge aanlegkosten dan is een hoge prijs voor flexibiliteit. 

Export verminderen naar Gelderland en Utrecht
Momenteel exporteert Vitens Flevoland ca. 9 miljoen m3/jaar naar 

provincie Utrecht en provincie Gelderland. Verminderen van de 

export heeft dus maximaal effect van 9 miljoen m3/jaar (in het 

trendscenario uitstel knikpunt met 33 jaar). De score of effectiviteit 

ligt daarmee lager dan bijvoorbeeld het extra vergunnen in Zuidelijk 

Flevoland. Deze maatregel scoort daarnaast hoog op de criteria geen 

neveneffecten en lage kosten. Op ‘draagvlak’ scoort deze maatregel 

naar verwachting niet hoog, omdat Utrecht en Gelderland rekenen op 

deze levering. Aanpassing vraagt om nieuwe afspraken met Utrecht 

en Gelderland. De flexibiliteit van het aanbod neemt daarentegen 

wel toe bij deze maatregel, zonder dat de complexiteit toe neemt. 

Kortom, deze maatregel scoort relatief hoog, maar op effectiviteit en 

draagvlak lager dan het extra vergunnen in Zuidelijk Flevoland. 

Inzet brakwater
Deze maatregel is mogelijk voor zowel Zuidelijk & Oostelijk Flevoland, 

als Noordelijk Flevoland. Op dit moment is de inzet van brakwater 
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nog geen geaccepteerde drinkwaterbron, omdat de zuivering duur is 

en er geen goede afzet is voor het brijn restproduct. In de toekomst, 

als de zuivering goedkoper zou worden, bijvoorbeeld door innovatieve 

technieken, dan is de inzet van brakwater wel degelijk een optie. De 

bron is in principe oneindig, echter de kwetsbaarheid van de bron voor 

(andere) verontreinigingen kan relatief groter zijn afhankelijk van 

de aanwezigheid van een afsluitende kleilaag. Door de lagere scores 

op kosten en robuustheid van de bron, heeft deze maatregel niet de 

voorkeur. 

Inzet oppervlaktewater als oevergrondwaterwinning
Ook deze maatregel is mogelijk voor zowel Zuidelijk & Oostelijk 

Flevoland, als Noordelijk Flevoland. Ook hier geldt dat de bron in 

principe kwetsbaarder is dan bijvoorbeeld diep grondwater. Daarom 

heeft ook deze maatregel geen voorkeur. 

Levering vanuit Vitens-Overijssel 
Deze maatregel voor Noordelijk Flevoland kan naar schatting het 

knikpunt uitsteken tot na 2098 in het trendscenario en tot 2055 in 

het GE-scenario en is daarmee vrij effectief te noemen. Qua kosten 

scoort deze maatregel goed, omdat bij deze maatregel gebruikt 

wordt gemaakt van de bestaande bronnen in Overijssel en bestaande 

infrastructuur. De drinkwatervoorziening voor Noordelijk Flevoland 

blijft afhankelijk van een andere Provincie en daarmee komt wellicht 

de continuïteit in gevaar op het moment dat de drinkwatervraag in 

Overijssel stijgt en Overijssel besluit het water zelf nodig te hebben. 

De score op draagvlak is onduidelijk. Om de maatregel mogelijk 

te maken zullen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden met 

Provincie Overijssel, maar op dit moment is het niet duidelijk of hier 

binnen de Provincie Overijssel draagvlak voor is. Deze maatregel heeft 

vooralsnog de voorkeur, omdat gebruik kan worden gemaakt van 

bestaande bronnen en infrastructuur en dus lage investeringskosten 

met zich mee draagt.  

Oevergrondwaterwinning voor noordelijk Flevoland 
Deze maatregel scoort op effectiviteit heel hoog, het knikpunt wordt 

uitgesteld tot na 2300 in trendscenario en tot bijna 2180 in het GE-

scenario. De flexibiliteit in de drinkwatervoorziening neemt hiermee 

behoorlijk toe. De maatregel draagt bij aan zelfvoorzienendheid, 

waardoor de drinkwatervoorziening minder afhankelijk is van 

anderen en daarmee minder kwetsbaar. De maatregel scoort dus 

hoger op robuustheid dan de vorige maatregel. Wel kunnen mogelijk 

neveneffecten ontstaan en moet ruimte worden gereserveerd voor 

infiltratie. Deze maatregel is een duurdere optie dan de vorige. 

Verlaging van de NOR 
Het verlagen van de niet-operationele reserve (NOR) kan zowel 

structureel als incidenteel. Door een structurele verlaging wordt 

de voorziening echter minder robuust. Eventuele calamiteiten 

kunnen minder goed worden opgevangen, omdat de reserve kleiner 

is geworden. Op het criterium ‘draagvlak’ scoort deze maatregel 

laag. Het is in strijd met de beleidsuitgangspunten van Vitens en 

daarom niet reëel. Een incidentele verlaging zou bij uitzondering 

wellicht op meer steun kunnen rekenen, bijvoorbeeld bij vertraging 

in procedures (vergunningsaanvraag, m.e.r., etc.) of bij tijdelijke 

onderhoudswerkzaamheden. 

Gedragsbeïnvloeding 
De effectiviteit van deze maatregel is zeer onzeker. Het is een 

maatregel die de provincie en Vitens (incidenteel) zullen gaan inzetten 

om bewustzijn te creëren, maar het is (nu nog) niet betrouwbaar 

genoeg om de drinkwatervoorziening op af te stellen. 

Innovatie
Dit is vooral een maatregel die in de toekomst zal gaan spelen, 

wanneer bepaalde innovaties zich uitkristalliseren als effectief en 

rendabel. Op dit moment is daar nog geen sprake van. Ook hiervoor 

geldt dat de Provincie en Vitens verschillende innovaties stimuleren. 
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Serviceniveaus instellen
Differentiëren in het serviceniveau kan effectief zijn, 

maar voor met name voor kortdurende perioden. 

Het is bij een maatregel die incidenteel zou kunnen 

worden ingezet. De maatregel scoort ook hoog op 

de complexiteit, want de uitvoering is lastig en ligt 

gevoelig. Deze maatregel wordt daarom meer gezien 

als een optie, wanneer het echt niet anders kan. 

Verdringingsreeks
Ook voor deze maatregel geldt dat technische 

uitvoerbaarheid lastig is. Ook de bepaling van de 

verdringing zelf, dus welke functies worden als 

eerste afgeknepen is lastig en politiek gevoelig. Ook 

deze maatregel wordt gezien als een maatregel die 

incidenteel, als het echt niet anders kan, zou kunnen 

worden ingezet. 

 Adaptief blijven door monitoring

Kern van de adaptieve aanpak is door monitoring 

vroegtijdig te signaleren of het uitgedachte 

voorkeurspad moet worden bijgestuurd. De 

organisatie van een monitor is een belangrijke 

factor voor de provincie en Vitens om in staat te 

zijn om ontwikkelingen die van invloed zijn op de 

drinkwatervoorziening te signaleren en de effecten te 

interpreteren voor de ingezette koers. 

• Trend Indicator (en)
Wordt het al 
gemeten

Levering en 
distributie

Geleverd water  Vitens

Inzetbare vergunde capaciteit 
(inclusief de afspraken) met 
buurprovincies

Behoeftedekkingsplaatje 

Volumes in m3

Vitens

Verliezen m3 distributieverlies 

Niet in rekening gebracht 

Verontreinigd water door 
spoelwaterverlies

Vitens

Ontwikke-
ling drink-
watervraag 

Bevolkingsgroei # mensen Vitens (per 3 jaar)

Verandering watergebruik 
consument

gebruik in l/d/p Icastat 

Toename vraag industrie gebruik in l/d/p Icastat en Vitens

Geohydro-
logische 
ontwikke-
ling die van 
invloed zijn 
op bronnen

Verzilting Zoutwachters 

Gebiedsdossiers

Provincie (per 6 jaar) 

Stijghoogteverandering Prov. meetnet 

Vergunningsvoorschriften

Provincie en Vitens
Per 14 dagen en 
rapportage per 6 
jaar)

Vitens

Verdroging natuurgebieden Gebiedsdossiers Provincie

Waterkwaliteitsverandering 
(trends)

Provinciale Meetnet
KRW rapportage 

Vergunningsvoorschriften 

Provincie en 
waterschappen 
(KRW rapportage)

Vitens
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Ruimtelijke 
ontwikke-
ling die van 
invloed zijn 
op bronnen 

Geothermie Aantal bronnen

Gemiddelde omvang

 Provincie

Warmte/Koude opslag Aantal WKO’s (open 
systemen)

Omvang

 LGR

Verontreiniging door landbouw LMM (Landelijk Meetnet 
effecten Mestbeleid) 

MLNSO (Meetnet 
Nutriënten 
Landbouw Specifiek) 
Oppervlaktewater)

RIVM (8 
bemonsteringen/
jaar; geaggregeerde 
data beschikbaar)

Informatiehuis 
water/ Deltares; 7 
Meetlocaties, trends 
beschikbaar

Tabel 3.4 Monitoringstabel met indicatoren voor ontwikkelingen die van invloed zijn 

op de drinkwatervoorziening in de provincie Flevoland. 

De provincie en Vitens zijn van zins om jaarlijks bij elkaar te 

komen om de resultaten van de monitor te bespreken ten aanzien 

van ontwikkelingen in de drinkwatervraag en de ruimtelijke 

ontwikkelingen die daar van invloed op kunnen zijn. In de tabel zijn de 

indicatoren opgenomen die worden besproken. 

Iedere 6 jaar, gekoppeld aan de update van de gebiedsdossiers, 

bespreken de Provincie en Vitens met de gemeenten, het waterschap 

en Rijkswaterstaat, gezamenlijk een uitgebreidere lijst van 

indicatoren in meer detail. 
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Uitvoeringsagenda  

Hoofdstuk 4



De adaptieve strategie vraagt om een uitvoeringsagenda. In tabel 4.1 

en 4.2 worden de acties benoemd. 

De adaptieve, lange termijn strategie is besproken in het Flevoland 

ambtelijk water overleg (FAWO), waaraan de gemeenten, water-

schappen en Rijkswaterschap deelnemen. Daarnaast is het landelijk 

procesteam “Verkenning drinkwatervoorziening” betrokken bij de 

werksessies en is de adaptieve, lange termijn strategie van Provincie 

Flevoland en Vitens als voorbeeld van hoe de verkenning kan worden 

ingevuld gepresenteerd op een landelijke thema bijeenkomst. 

Het voorkeurspad dat naar voren komt vraagt om een aantal concrete 

acties op de korte termijn. Deze staan in onderstaande tabel. 

Tabel 4.1 Acties Zuidelijk Flevoland en Oostelijk Flevoland

Acties Zuidelijk Flevoland en Oostelijk Flevoland

Actie 1 In beeld brengen van het traject om te komen tot een 
vergunning en implementatie

Actie 2 In gang zetten van het vergunningstraject voor Zuidelijk 
Flevoland (vergunning-onderbouwend onderzoek)

Actie 3 Actualisering gebiedsdossier (2018)

Actie 4 Voortdurende aandacht voor maatregelen aan de vraag-
zijde en specifiek als het knikpunt nadert. 

Acties Noordelijk Flevoland

Actie 5 Afwegen van de maatregelopties in meer detail, op basis 
van nieuwe drinkwaterprognoses, rekening houdend met 
de vraag in Overijssel. 

Actie 6 Voorbereiding tot nieuwe afspraken tussen Vitens, Provincie 
Overijssel en provincie Flevoland over extra levering

Actie 7 Voortdurende aandacht voor maatregelen aan de vraag-
zijde en specifiek als het knikpunt nadert.

Tabel 4.2 Acties Noordelijk Flevoland 
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Bijlages

Bijlage A Methode van Adaptieve Planning 

Adaptieve planning is een methode om op een transparante wijze om 

te gaan met toekomstonzekerheden, in dit geval de onzekerheden 

in de vraag en het aanbod van drinkwater in de provincie Flevoland 

in de komende decennia. Onderliggende methodiek omvat een 

knikpuntenanalyse, het ontwikkelen van adaptatiepaden en een 

lerende monitor. 

Knikpunten geven aan wanneer het aanbod van drinkwater niet meer 

voldoende is om aan de drinkwatervraag te voldoen. Met behulp 

van scenario’s kan verkend worden wanneer dit punt wordt bereikt. 

Dit geeft het belang van monitoring en van flexibiliteit aan om in te 

kunnen spelen op onzekere toekomst. 

Erkennen dat er onzekerheid is over vraag en aanbod van drinkwater 

betekent dat de drinkwaterstrategie tijdelijk ‘vast’ staat, maar om de 

zoveel tijd ge-update wordt als daar redenen voor zijn. Het aanpassen 

van de strategie gebeurt op basis van signalen die worden opgepikt 

door een monitoringssysteem. 

Adaptieve planning verschilt van de ‘klassieke’ benadering daarin 

dat de klassieke benadering doorgaans beleid maakt uitgaande van 

een ‘midden-scenario’ of een ‘worst case’ scenario. In de adaptieve 

planning ligt de nadruk op het adaptieve: inzicht krijgen in hoe lang 

huidig beleid nog volstaat en het ontwikkelen van robuust en flexibel 

beleid op basis van meerdere scenario’s. 

De cyclus van Adaptieve planning 

Adaptief plannen is een cyclisch proces, waarin zes fasen (die 

grotendeels samenvallen met de beleidscyclus) herhaaldelijk worden 

doorlopen (zie afbeelding). Hiermee wordt adaptieve capaciteit 

(aanpassingsvermogen) gestimuleerd. 

 

De eerste fase van Adaptieve planning is het uitvoeren van een 

probleemanalyse: waar en wanneer gaan er problemen optreden in de 

verschillende scenario’s. Als uitgangspunt dient hier het rapport van 

het RIVM uit 2015. Hieruit blijkt dat in het hoge groeiscenario (GE-

scenario drinkwatertekorten gaan ontstaan, dat in het trendscenario 

deze tekorten deels gaan ontstaan en in het lage groeiscenario (RC-

scenario) ze niet gaan ontstaan. 

De tweede fase is het verkennen van mogelijke maatregelen en 

adaptatiepaden. Dit laatste zijn mogelijke paden van toekomstige 

maatregelen. Er wordt voortgebouwd op de maatregelen die in het 

RVIM-rapport zijn benoemd. De effecten van maatregelen kunnen 

worden doorgerekend met behulp van modellen (bijv. LHM/NHI of een 

regionaal grondwatermodel) om inzicht te krijgen in kwantitatieve 
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bijdrage van de maatregelen. Via de methode ontwikkeld door 

Haasnoot et al (2012, 2013) en met behulp van de tool ‘Adaptation 

Pathway Generator’ kunnen adaptatiepadenkaarten gemaakt worden. 

Deze kaarten geven in een enkel overzicht weer welke maatregelen 

mogelijk zijn, waar de kinkpunten liggen en welke vervolgmaatregelen 

mogelijk zijn. Het geeft daarmee direct inzicht in wat flexibele paden 

zijn ten behoeve van drinkwaterstrategie en welke paden leiden tot 

zogenaamde lock-ins; paden die geen mogelijkheid meer bieden om 

van strategie te veranderen). Bijvoorbeeld dure investeringen voor 

de lange termijn die het overstappen naar een andere maatregel 

ongewenst maken.

Derde fase is de evaluatie van de verschillende adaptatiepaden. 

Elk pad heeft voor- en nadelen, die moeten worden meegenomen 

in de afweging welke maatregelen de voorkeur krijgen. Belangrijke 

afwegingscriteria zijn de kosten & baten van maatregelen, het 

draagvlak en de implementeerbaarheid van een maatregel, maar 

ook de flexibiliteit van een maatregel is interessant om te gebruiken 

als afwegingscriterium. Hierbij gaat het dan om de mogelijkheid om 

maatregelen juist iets meer of minder in te zetten, of eerder of later te 

implementeren, of de mogelijkheid om voor een andere maatregel te 

kiezen, wat bijvoorbeeld in een lock-in niet kan. Flexibiliteit stelt je in 

staat om in te spelen op onzekere veranderingen. 

De vierde fase is beleidsvorming. Onderdeel van deze fase is het 

bepalen welke maatregelen op dit moment genomen moeten worden 

om adaptief te blijven. Bijvoorbeeld, welke maatregelen moet 

ik nu nemen om opties in de toekomst open te houden. Tweede 

onderdeel van deze fase is het bepalen welke ontwikkelingen van 

cruciaal belang zijn om het huidig beleid aan te passen (bijvoorbeeld 

groeiende populatie, of veranderend verbruik) en welke maatregelen 

nu genomen moeten worden om die ontwikkelingen in de gaten te 

kunnen houden. Ook zal er nagedacht worden over zogenaamde 

signaalwaarden: bij welke waarde van de kritieke ontwikkelingen 

moeten we serieus gaan nadenken over een aanpassing van het 

huidig beleid. 

In de vijfde fase wordt vervolgens aan de slag gegaan met het 

implementeren van het beleid. Maatregelen voor de korte termijn 

worden uitgevoerd. Hieronder vallen ook de maatregelen die nodig 

zijn om opties open te houden om flexibiliteit voor de lange termijn te 

behouden. 

In de zesde fase wordt gemonitord. Dit is cruciaal in de adaptieve 

aanpak, dus aan het ontwerp van de monitor moet de nodige 

aandacht worden besteed (begint al in fase 4). Het opbouwen van 

een monitor krijgt namelijk vaak te weinig aandacht, maar is juist 

cruciaal bij de adaptieve aanpak. Als je tijdig (!) wilt aanpassen, 

moet je informatie hebben, enerzijds over de drinkwaterproblematiek 

(omvang, frequentie), de knikpunten (hoeveel tijd heb ik nog), 

anderzijds over externe ontwikkelingen (hoe ontwikkelt zich de vraag 

en aanbod) en effecten van nieuwe maatregelen. Deze informatie 

(signalen) bepaalt of de drinkwaterstrategie moet worden aangepast, 

versneld of vertraagd moet worden. Welke indicatoren hiervoor nodig 

zijn, wie de data gaat verzamelen en wie de data gaat interpreteren 

zijn aspecten die bij het ontwerpen van een monitor centraal staan. 
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Bijlage B Gebruik van scenario’s en de rekentool

In deze verkenning is gebruik gemaakt van de scenariostudie van 

het RIVM naar de ontwikkelingen in vraag en aanbod van drinkwater 

in Nederland (van der Aa et al., 2015). Het RIVM baseert zich op 

de Welvaart & Leefomgeving scenario’s (WLO-scenario’s) van het 

PBL. De kwantitatieve spreiding wordt bepaald door enerzijds het 

Regional Communities-scenario (-15%) en anderzijds het Global 

Economy-scenario (+30%). Daarom wordt in deze verkenning, naast 

het trendscenario dat gebreukt wordt door drinkwaterbedrijven, 

uitgegaan van de deze twee scenario’s. 

Het RIVM-rapport geeft ook cijfers per voorzieningengebied. In de 

provincie Flevoland liggen twee verschillende voorzieningsgebieden, 

namelijk Vitens Flevoland en Vitens Overijssel, dat de 

Noordoostpolder voorziet van drinkwater. 

Figuur 6.2 Vergelijking noodzakelijke productiecapaciteit met beschikbare 

(maatgevende) capaciteit in 2040 (Van der Aa et al., 2015)

Rekentool; 
Voor de inschattingen van het moment waarop het knikpunt optreedt 

is een excell-rekentool voor Flevoland ontwikkeld met behulp van deze 

tool kan worden berekend wanneer het knikpunt (drinkwateraanbod 

minder dan 120% van drinkwatervraag) wordt bereikt in het Global 

Economy, Regional Communities en trendscenario. Hierbij wordt 

uitgegaan van een lineaire vraagtoename of afname. Per maatregel 

kan worden berekend met hoeveel jaar het knikpunt wordt uitgesteld 

in één van deze scenario’s. Op basis hiervan kunnen de paden 

gemaakt worden met behulp van de tool pathways generator. 

 

WLO-scenario’s versus Deltascenario’s
Bij een expert meeting voorjaar 2017 bleek dat er geen redenen 

zijn om aan te nemen dat de stijging van de drinkwatervraag sterk 

afwijken van de Deltascenario’s. Dit komt omdat de deltascenario’s 

zijn gebaseerd op de WLO-scenario’s. Het STOOM-scenario is 

gebaseerd op het GE-scenario en het RUST-scenario is gebaseerd 

op het RC-scenario. De horizon van de Deltascenario’s is echter wel 

tien jaar verder, namelijk 2050. Omgerekend betekent dat de groei in 

drinkwater 40% is in STOOM en -20% is in RUST. 

 

Regionale cijfers van de deltascenario’s zijn er (nog) niet. Aanname is 

dat de regionale verschillen in de drinkwatervraag het zelfde blijven 

als in de WLO. 
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De rekentool voor Flevoland 
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om de drempelwaarden te benoemen. De drempelwaarde is die 

waarde van de indicator waarbij een knikpunt wordt bereikt. Maar 

het kan bijvoorbeeld ook de waarde zijn van een indicator waarbij een 

overstap mogelijkheid wordt afgesloten. 

Naast drempelwaarden, zijn signaalwaarden nodig. Dat zijn waarden 

van de indicatoren, die ruim voor de drempelwaarden worden bereikt 

en waarvan is afgesproken dat bij die waarde een (alarm)signaal 

wordt gegeven, zodat voldoende tijd is om maatregen te nemen (zie 

figuur 3.7). Bij het vaststellen van de signaalwaarden moet rekening 

worden gehouden met de zogenaamde implementatietijd van nieuwe 

maatregelen, de zogenaamde leadtime. Daarnaast kunnen ook early 

warning signalen worden benoemd. Dat zijn de waarden die in een zeer 

vroeg stadium aangeven of er iets staat te gebeuren. De onzekerheid 

over de betekenis van deze signalen is daarmee ook evenredig groot. 

Figuur 3.7 Relatie tussen drempelwaarden, signaalwaarden, en besluitvorming (bron: 

Haasnoot, M., Schasfoort, F., Ter Maat. (2015)) 

De eerste vraag die van belang is bij het ontwerpen van een monitor 

is de vraag waarom er gemonitord moet worden. Monitoring kan 

namelijk verschillende functies hebben en dat heeft gevolgen voor de 

opzet en uitvoer van de monitoring. De Kool (2007) onderscheidt vier 

directe functies: 

• Signaleren: weten wat er gebeurt

• Verantwoorden: controle op beleid

• Leren: ontwikkelen van inzicht

• Communiceren: uitdragen van beleid

Daarnaast zijn er ook waardevolle indirecte functies van monitoring, 

zoals het vergroten van betrokkenheid, het creëren van draagvlak en 

vertrouwen genereren. 

Er zijn dan ook verschillende typen monitoren: 

• Signalerende monitor: bijhouden van natuurlijke of 

maatschappelijke ontwikkelingen (biodiversiteitsmonitor).

• Resultaat monitor: gericht op het meten van effecten van beleid: 

output, outcome en impact (veldmeting, enquêtes, benchmarking, 

documentanalyse). Een specifieke vorm hiervan is: 

 o   Participatieve monitor: uitvoerende/betrokken partijen 

dragen bij aan ontwikkeling en uitvoering van de 

monitoring (o.a. zelf meten in het veld). 

• Lerende monitoring: gericht op het faciliteren van leerprocessen 

(met o.a. workshops, intervisie). Een specifieke vorm hiervan is:

 o   Reflexieve monitoring: gericht op herbezinning van 

uitgangspunten (van bijv. beleid en institutionele orde)

De monitor die nodig is voor de adaptieve aanpak is een mix van 

bovenstaande monitors. Het is signalerend voor wat betreft de 

kritieke trends die invloed hebben op het verschuiven van het 

knikpunt. Daarnaast moet het ook een lerende monitor zijn. Het gaat 

namelijk om de interpretatie van de indicatoren in relatie tot het 

eigen beleid. Het gaat dus over de betekenisgeving van wat gezien 

wordt. Het is daarom zinvol om bij de data-interpretatie verschillende 
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mensen met verschillende achtergronden te betrekken.

 

Daarnaast is het zinvol om bij de monitor de mensen te betrekken die 

‘aan de knoppen zitten’. De kern namelijk van de adaptieve aanpak is 

dat door monitoring het van te voren uitgedachte voorkeurspad met 

overstapopties wordt bijgestuurd. Er moet dus een feedback worden 

georganiseerd tussen de ‘meting’ en de “sturing’ door de juiste 

mensen er bij te betrekken. 

In het ontwerp van de monitor staan daarom de onderstaande vragen 

centraal: 

1. Waarom willen we monitoren?

2. Wat willen we monitoren?

3. Welke vorm van monitoring, of combinatie gaat het?

4. Welke partijen/personen worden betrokken bij dataverzameling? 

Welke bestaande monitoringsprogramma’s zijn bruikbaar?

5. Door wie wordt de data geanalyseerd en geïnterpreteerd?

6. Wie ontvangt de resultaten en hoe gebruiken we deze resultaten?
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