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ELEKTRICITEIT EN GAS

ALLEEN ELEKTRICITEIT

Aantal klantaansluitingen

5,8mln

Aantal medewerkers

7.100

Omvang netwerk

ELEKTRICITEIT

91.000 km

GAS

42.000 km



149 SERVERS

Met totaal 423 CPU-cores en 7,3TB 

geheugen, zowel fysiek als virtueel.

68TB STORAGE

Uitgeprint op A4 is dat een stapel van 

750km hoog.

100 GIS DEVELOPERS

Zorgen elke dag voor waarde uit deze 
systemen.



GIS-data

• Assets

• Connectiviteit

• Basisregistraties

• Topo

• Grond

Niet GIS-data

• Verbruik

• Prognoses

• Omgeving

• Planningen

• …

GIS-PLATFORMEN

Informatieproducten

SAP-APPLICATIES

DIGITAAL PLATFORM



Reactief data verzamelen

PowerPoints en PDF's

Verouderde data

Data decentraal verborgen

Afhankelijk van anderen

Proactief data aanbieden

Informatieproduct

Actuele inzichten

Kennis centraal ontsloten

Self-service
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en in alle gewesten wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord











Gebiedsagenda
MIRT 

Verkenning
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Planuitwerking
MIRT 

Realisatie

MIRT 

Onderzoek

Startbeslissing Voorkeursbeslissing Projectbeslissing Opleverbeslissing



Hoe voorziet de 

marktpartij in behoefte 

waterschap: 

bouworganisatievorm

Hoe krijgt de marktpartij 

betaald: verdienmodel

Hoe vinden we de 

geschikte marktpartij: 

aanbesteding
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Partners
DAZ

DAZ
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Integraal Gebieds Informatie Model
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12 A4’s



























Industriële lozingen op rivier Maas 



RIWA en RIVM: Voorzorgprincipe moet druk op
drinkwater verminderen
4 oktober 2018

Wat  er niet  in komt , hoef t  er niet  uit . Het  is het  st okpaardje van alle part ijen die zich bezighouden met  wat erkwalit eit . Het  Rijksinst it uut  voor

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet  recent  wet en dat  er geen gezondheidsschade zal ont st aan door 42 onderzocht e ‘opkomende’  st of fen als die

in een ext reem lage dosis in het  drinkwat er voorkomen. Toch wijzen RIVM en de rivierwat erbedrijven (RIWA)  allebei op risico’s als het  gaat  om het

combineren van gif t ige st of fen in lage concent rat ies, de zogenoemde mengselt oxicit eit .

“ De 42 geselect eerde st of fen uit  het  RIVM-onderzoek overschrijden allemaal de signaleringswaarde van 0 ,1  µg/ l uit  het  ‘Prot ocol voor monit oring

en t oet sing drinkwat erbronnen KRW’  dat  gebaseerd is op de st reefwaarden uit  het  European River Memorandum. Slecht s 5 van de 42 onderzocht e

st of fen zijn met  een eenvoudige drinkwat erzuivering goed t e verwijderen. Daarnaast  blijkt  dat  maar liefst  8  van de 42 st of fen de

signaleringsparamet er uit  de Drinkwat erregeling overschrijden. Deze st of fen overschreden t ussen 2013 en 2015 gedurende 30 dagen of  meer een

concent rat ie van 1  µg/ l, waardoor drinkwat erbedrijven een ont heffing hebben moet en aanvragen om rivierwat er t e kunnen blijven innemen” , st elt

direct eur Maart en van der Ploeg van RIWA Maas. Als het  aan hem ligt  horen verdergaande zuiveringsst appen bij de bron van de vervuiling t e

worden uit gevoerd op basis van het  principe ‘de vervuiler bet aalt ’.

Cumulat ieve ef f ect enCumulat ieve ef f ect en

Monique van der Aa van het  RIVM vert elt  dat  er in het  RIVM-onderzoek slecht s t en dele is gekeken naar de gevaren van een opt elling van de

verschillende soort en st of fen. “ Voor enkele st of fen waren er aanwijzingen dat  ze het zelfde t oxicologische ef fect  geven. We spreken dan van

zogenaamde st ruct uurverwant e st of fen. In dat  geval is rekening gehouden met  mogelijke cumulat ieve ef fect en door een somwaarde als

drinkwat erricht waarde af  t e leiden. Dit  is bijvoorbeeld gedaan voor carbamazepine en een met aboliet  daarvan.”

Syst emat iek ont breektSyst emat iek ont breekt

Volgens van der Aa wordt  er in Europese en nat ionale drinkwat erregelgeving voor enkele chemische paramet ers zoals t rihalomet hanen en

pest iciden al rekening gehouden met  cumulat ieve ef fect en via een somnorm. “ De wereldgezondheidsorganisat ie (WHO, 2017) st elt  dat  er in de

t oekomst  ook aanleiding kan zijn om ook voor andere groepen van chemische paramet ers somnormen op t e nemen. Er best aat  vooralsnog echt er

geen algemeen geaccept eerde en t evens in regelgeving goed t oepasbare syst emat iek, om de ef fect en van cumulat ie van alle (bekende en

onbekende)  st of fen in de drinkwat erbron t e bepalen. Daarbij komt  nog dat  t ijdens het  zuiveringsproces st of fen die zich in de drinkwat erbron

bevinden kunnen worden afgebroken t ot  andere st of fen. Het  is niet  alt ijd mogelijk al deze afbraakproduct en t e ident ificeren. Dit  is één van de

redenen om het  voorzorgsprincipe t e hant eren. Tevens gebruiken wat erbedrijven om deze reden periodiek ef fect gericht e t est en in combinat ie met

chemische analyse (screening en ident ificat ie) , om hiermee mogelijke risico’s van mengselt oxicit eit  t e analyseren. Er vindt  moment eel veel

onderzoek plaat s om deze t echnieken verder t e verbet eren, onder meer via het  bedrijfst akonderzoek van de wat erbedrijven” , besluit  Van der Aa.

Zicht  op de herkomstZicht  op de herkomst

RIWA en RIVM pleit en er beiden voor om de bronnen en rout es van de st of fen met  concent rat ies grot er dan 0 ,1 μg/ l in beeld t e brengen en

daarmee zicht  t e krijgen op de oorzaken van de relat ief  hoge concent rat ies. Van der Ploeg: “ Wij vinden ook dat  de prevent ie van de belast ing van

het  oppervlakt ewat er met  ant ropogene st of fen zich niet  alleen zou moet en richt en op het  voorkomen van (humane)  t oxicit eit . De consument

RIWA en RIVM willen veilig drinkwat er garanderen door het  hant eren van het  voorzorgprincipe. ( fot o: Wikimedia Commons.)
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‘E
ven kijken.’ Procesmanager Jaap Mos van 

drinkwatermaatschappij Dunea zoekt naar-

stig naar het lichtknopje in de cascadecen-

trale van Pompstation Scheveningen. Dunea 

produceert hier jaarlijks ongeveer 80 miljoen kuub 

drinkwater voor Den Haag, Leiden en ommelanden. ‘De 

productieruimten blijven meestal donker om het biolo-

gische evenwicht in onze bacteriële drinkwaterzuive-

ring niet te verstoren’, zegt Mos.

In de cascade of waterval wordt uit de duinen opge-

pompt water ‘belucht’, verzadigd met gewone lucht. 

Daardoor krijgt het meer smaak en tegelijkertijd kun-

nen ijzerminnende bacteriën overtollig wrang smakend 

ijzer verwijderen. Samen met het ontharden van het 

water (de kalk verwijderen) is het beluchten een van de 

relatief simpele stappen waarmee Dunea drinkwater 

van topkwaliteit  maakt.

Het is een kille februaridag. Slordige sneeuwflarden 

kwakkelen over de Scheveningse duinen, waar een 

uit 1872 daterend pompstation van Dunea staat. Den 

Haag had vroeger choleraproblemen, maar die waren 

vrij snel opgelost door het drinkwater niet langer uit de 

vaarten te halen, maar uit de schone zoetwaterbel on-

der deze duinen.

Wordt ons drinkwater echt veiliger?

WATEROORLOG 
OP MICROSCHAAL
Voorheen onbekende of onontdekte 

verontreinigingen in onze wateren baren 

de drinkwaterbedrijven steeds meer 

zorgen. Maar na jaren van halfslachtige 

maatregelen lijkt de tijd rijp voor een 

tegenoffensief. Wetgeving wordt voorbereid 

en het gonst van de onderzoeksprojecten. 

Maar het ei van Columbus is nog niet 

gevonden.

Michel Robles 
is freelance weten-

schapsjournalist, met een 
bijzondere interesse in 

milieuzaken.
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‘Maas te kwetsbaar voor
drinkwatervoorziening’
11-09-2019 om 11:45 door Jan Hensels

De drinkwaterbedrijven hebben mede door de klimaatverandering zorgen over

de watervoorziening op lange termijn. Limburgers hoeven echter niet

onmiddellijk te vrezen dat er tijdens periodes van droogte tijdelijk geen water

uit de kraan komt.

„Het is wachten op een moment dat er onvoldoende water uit de kraan komt”,
zegt voorzitter Wim Drossaert van RIWA-Maas, samenwerkingsverband van
drinkwaterbedrijven die de Maas gebruiken als drinkwaterbron.

 Plus-artikelen zijn exclusief voor abonnees van De Limburger. Verder

lezen?

De buffer langs de Maas tussen Ooijen en Wanssum houdt water vast als het erg droog is en voert het af als
het heel nat is.
Afbeelding: Johan Roerink/Aeropicture















Plastic

Soup

Surfer

.org











éénmalig = schandálig





















































PlasticSoupSurfer.org


