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H O O F D S T U K 6

Water is een economisch waardevol goed. De samenleving gebruikt water voor bijvoor-

beeld drinkwaterproductie, transport van mensen en goederen, de afvoer van afvalstoffen

en voor de beregening van landbouwgronden. Deze baten van water kosten de samenle-

ving ook geld. Een belangrijk principe van de Kaderrichtlijn Water is dat “de vervuiler en de

gebruiker betalen”. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat watergebruikers in de toekomst

een redelijk aandeel van de kosten van waterdiensten voor hun rekening nemen. Deze

rapportage geeft een beeld van het watergebruik en de terugwinning van kosten voor water-

diensten in de huidige situatie en geeft een inschatting van het watergebruik in de toekomst.

Economische analyse van het watergebruik
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6.1 Analyse van het huidige watergebruik

De analyse van het watergebruik geeft inzicht in het belang van water voor de economie in

het stroomgebied van de Schelde. Onder watergebruik verstaat de Kaderrichtlijn Water het

onttrekken van oppervlakte- of grondwater voor sociaal-economische activiteiten en het

lozen van afvalwater op oppervlaktewater. Watergebruikers moeten volgens de Kaderrichtlijn

Water in ieder geval onderverdeeld worden in huishoudens, bedrijven en landbouw. De

sectoren landbouw en bedrijven worden verder onderverdeeld als de omvang van het water-

gebruik of de economische betekenis daar aanleiding toe geeft. In deze rapportage zijn ook

het watergebruik en de economische betekenis van visserij, toerisme en recreatie en trans-

port in beeld gebracht. Hieronder volgt een beschrijving van het economische belang van de

verschillende sectoren en de omvang van het watergebruik 1.

6.1.1 Economische betekenis en watergebruik per sector

De totale economische productiewaarde in het stroomgebied van de Schelde bedroeg in

2000 circa u 25 miljard, 3% van de totale productiewaarde van Nederland. De werkgelegen-

heid bedroeg 135 duizend voltijdbanen. De bijdrage van de verschillende sectoren aan de

totale economische productiewaarde wijkt enigszins af van het landelijk beeld. Het aandeel

van de industrie is in het stroomgebied van de Schelde meer dan 60% (u 15 miljard),

aanzienlijk meer dan het landelijke gemiddelde. Handel en de dienstensector leveren

ongeveer 35% van de economische productiewaarde en dat is lager dan gemiddeld in

Nederland. Binnen de dienstensector nemen recreatie en toerisme een belangrijke plaats in:

in 2002 bedroeg de jaaromzet in de provincie Zeeland u 1,5 miljard. De dienstensector levert

64% van de arbeidsplaatsen in het stroomgebied en is daarmee de grootste werkgever 2.

Hoewel bijna de helft van het stroomgebied uit landbouwgrond bestaat, is de bijdrage van

deze sector aan de totale economische productiewaarde slechts 3 procent. Dit is iets hoger

dan gemiddeld in Nederland.

1) De gegevens die in dit hoofdstuk worden gepresenteerd zijn afkomstig uit de NAMWA (National Accounting Matrix
including Water Accounts) en zijn gebaseerd op bestaande statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
en de Nationale Emissie Registratie. De NAMWA beschrijft voor een bepaald jaar per stroomgebied de relatie tussen
enerzijds economische transacties (uitgedrukt in productiewaarde, toegevoegde waarde en werkgelegenheid) en het bijbe-
horende watergebruik (hoeveelheid gebruikt grondwater, oppervlaktewater en leidingwater en hoeveelheden emissies van
vervuilende stoffende naar oppervlaktewater). De NAMWA is beschikbaar voor de jaren 1996-2001.

2) Economische ontwikkelingskansen toerisme Zeeland, Kamer van Koophandel Zeeland, maart 2004.
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De opbouw van de productiewaarde in het stroomgebied van de Schelde

De opbouw van de productiewaarde van de sector industrie De opbouw van de productiewaarde van de landbouwsector

Bron: CBS
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Huishoudens

Drie procent van de Nederlandse bevolking woont in het stroomgebied van de Schelde. 

Het gaat om ongeveer 470 duizend mensen, die samen 185 duizend huishoudens vormen

(2001). Bijna de helft van de mensen woont in Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen en

Bergen op Zoom. Over het hele stroomgebied gerekend bedraagt de bevolkingsdichtheid

ongeveer 230 inwoners per vierkante kilometer. Dat is laag vergeleken met de gemiddelde

bevolkingsdichtheid in heel Nederland van ongeveer 480 inwoners per vierkante kilometer.

Een inwoner had in het jaar 2000 gemiddeld u 10.700,- te besteden, een huishouden 

u 25.400,-. Deze bedragen komen overeen met de landelijke gemiddelden. Ruim 40% van de

inwoners nam actief deel aan de arbeidsmarkt. De werkeloosheid bedroeg 5,3%, iets lager

dan het landelijke gemiddelde van 7%. 

De huishoudens gebruikten in 1996 24 miljoen kubieke meter leidingwater en produceerden

bijna 600 duizend inwoner-equivalenten afvalwater. Hierin is ook het watergebruik en de

afvalwaterproductie van toeristen inbegrepen. 

Industrie

Industrie levert 62% van de totale productiewaarde van het stroomgebied. Van de industriële

productiewaarde is 56% afkomstig van de chemische industrie, die vooral in Zeeuws-

Vlaanderen te vinden is. Na de chemische industrie komt de metaalindustrie die 15% van 

de industriële productiewaarde oplevert, en vervolgens de voedings- en genotsmiddelen-

industrie (11%) en de bouwnijverheid (10%). 

De industrie gebruikt bijna 1,5 miljard kubieke meter water (2001). De chemische industrie

neemt hiervan 40% voor haar rekening, ongeveer 0,6 miljard kubieke meter. Slechts 4% van

het gebruikte water, 60 miljoen kubieke meter, komt uit de waterleiding. De rest van het

water winnen de industrieën zelf. Ongeveer 55% komt uit zoet oppervlaktewater, ongeveer

39% uit zout oppervlaktewater. Van zoet grondwater wordt weinig gebruik gemaakt, slechts

30 miljoen m3 per jaar. De industrieën gebruiken het water vooral als koelwater. Na gebruik

komt dit water, enigszins opgewarmd, in het oppervlaktewater terecht. 

De industrie produceerde in 2001 ongeveer 300 duizend inwoner-equivalenten afvalwater.

Handel en dienstverlening zijn verantwoordelijk voor 45% van het industriële afvalwater,

voedings- en genotsmiddelenindustrie voor 25% en de chemische industrie voor 15% .

De sector milieudienstverlening verzorgt de zuivering van ruim 80% van het afvalwater 

van industrie en huishoudens.
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Productiewaarde Toegevoegde Werkgelegenheid Productieaandeel
waarde sectoren Schelde

Economische kerncijfers voor het stroomgebied van de Schelde

sector miljoen euro miljoen euro arbeidsjaren %

x1000

Landbouw 1 615 313 7,7 2,5

Akkerbouw 315 179 3,5 1,3

Bollenteelt 8 5 0,1 0,0

Glastuinbouw 37 18 0,5 0,1

Overige tuinbouw 74 43 1,5 0,3

Graasveeteelt 66 30 0,9 0,3

Hokveeteelt 25 3 0,2 0,1

Combinatiebedrijven 91 35 1,0 0,4

Visserij 2 117,3 - - 0,5

Binnen- en kustvisserij 53,4 - - 0,2

Delfstoffenwinning 39 18 0,1 0,2

Zandwinning - - - -

Industrie 15.161 3.544 40,9 60,7

Voedings- en genotmiddelen 2.028 664 5,7 8,1

Chemische industrie 8.509 1.396 8,3 34,1

Metaalindustrie 1.074 338 6,0 4,3

Energie-/waterbedrijven 15 6 0,1 0,1

Dienstverlening 9.025 5.684 91,4 36,2

Lucht- en scheepvaart 332 149 0,8 1,3

Milieudienstverlening 128 50 0,5 0,5

Totaal 24.957 9.559 140 100

Toelichting:
- niet beschikbaar
1) Landbouwcijfers 1998
2) Visserijcijfers 2002

Bron: CBS en LEI, 2000/2001
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Landbouw

Ruim driekwart van het landoppervlak in het stroomgebied is in gebruik voor de landbouw.

In 1998 waren 8 duizend mensen werkzaam in de landbouw. 

De landbouw heeft een productiewaarde van ruim u 0,6 miljard. Akkerbouw levert hieraan

het grootste aandeel, gemengde landbouw en glastuinbouw staan op de tweede en derde

plaats. In vergelijking met de rest van Nederland spelen veehouderij, bollenteelt en overige

tuinbouw een kleine rol in de productiewaarde. De melkveehouderij is de laatste jaren overi-

gens wel toegenomen, vooral door verplaatsing van boerderijen uit Noord-Brabant. 

De landbouw is van belang voor de leefbaarheid van het stroomgebied en levert daardoor

ook indirect een bijdrage aan de economie. De sector is bepalend voor het karakteristieke

Zeeuwse landschap. Hierdoor schept de landbouw gunstige voorwaarden voor de sector

toerisme en recreatie.

Het watergebruik van de landbouw is sterk afhankelijk van het weer. In 2001 gebruikte de

sector, naast regenwater, ongeveer 0,4 miljoen kubieke meter zoet grondwater voor beregening.

Visserij

De kust- en overgangswateren in het stroomgebied zijn een belangrijke kraamkamers voor

platvis, zoals tong en schol. In de kuststrook, Westerschelde, Oosterschelde en Grevelingen

wordt gevist op garnalen, kokkels, oesters, mossels, kabeljauw, wijting, schol en tong. De

Oosterschelde heeft een intensieve mosselcultuur.

De visserijsector droeg in 2000 u 0,1 miljard bij aan de totale productiewaarde van het

stroomgebied. Ongeveer 2300 mensen vinden werk in de visserij, waarvan 900 in de

primaire visserij en 1400 in de daarmee samenhangende handel. De kustvisserij vormt de

grootste bedrijfstak. Kustvissers zijn met ongeveer 50 kotters actief op zee en in de monding

van de Westerschelde. In de Oosterschelde en de Waddenzee samen liggen 6000 hectaren

mossel- en oesterpercelen, die verhuurd worden aan ongeveer 80 kwekers uit de omgeving

van Yerseke.   

Toerisme en recreatie 

De brede stranden, grote zee-armen en de historische steden in het stroomgebied trekken

veel toeristen aan. Zes procent van de buitenlandse toeristen die Nederland bezoeken brengt

de vakantie in Zeeland door. Dat zijn meer dan 500 duizend mensen. Jaarlijks bezoeken 1,7

miljoen Nederlandse toeristen Zeeland. Met 21 miljoen dagtochten naar het strand ligt
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De opbouw van de productiewaarde in Nederland per stroomgebied

Bron: CBS
Omzet van de economische sectoren in het internationale Schelde
Stroomgebied district 

Bron: Scaldit
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Zeeland boven het landelijk gemiddelde. Jaarlijks worden 7 miljoen overnachtingen geboekt

in hotels, vakantiehuisjes of campings. Dit is ongeveer 10% van de geboekte overnachtingen

in heel Nederland. Er zijn 40 jachthavens in het stroomgebied met in totaal 13.500

ligplaatsen, waarvan ongeveer 95% doorlopend is bezet. De havens ontvangen 80.000

passanten per jaar. 

De omzet van de toeristisch-recreatieve sector bedroeg in 2002 u 1,4 miljard. Ongeveer 11

procent van de beroepsbevolking, meer dan 18 duizend mensen, werkt in deze sector. Ruim

één op de vier banen in het bedrijfsleven hangt samen met toerisme. De belangrijkste

werkgever is de horeca. 

Het is niet bekend hoe groot het watergebruik en de afvalwaterproductie van toerisme en

recreatie is. Deze gegevens zijn inbegrepen in het watergebruik en de afvalwaterproductie

van de huishoudens.

Transport

Vervoer over water is de belangrijkste vorm van goederentransport in het stroomgebied. In

het stroomgebied van de Schelde liggen twee grote Nederlandse zeehavens, in Vlissingen en

in Terneuzen. De havens en de ruim 800 bedrijven in de havengebieden boden in 1999 aan

bijna 23 duizend mensen werk. Over de Schelde en de kanalen wordt jaarlijks 50 miljoen ton

aan vracht vervoerd, de helft via zeevaart en de andere helft via binnenvaart. Het Schelde-

Rijnkanaal is een belangrijke economische transportas, die een directe verbinding vormt

tussen Antwerpen en Rotterdam. 

De toegevoegde waarde van de havenbedrijven bedroeg in 1999 ongeveer u 2,5 miljard. 

6.1.2 Samenvatting

De belangrijkste watergebruikers in het stroomgebied van de Schelde zijn huishoudens,

industrie, landbouw, visserij, toerisme en recreatie en transport.

De totale economische productiewaarde in het stroomgebied van de Schelde bedroeg in

2000 circa u 25 miljard, 3% van de totale productiewaarde van Nederland. Het stroomgebied

bood werk voor 135 duizend voltijdbanen. 

De bijdrage van de verschillende sectoren aan de totale economische productiewaarde wijkt

af van het landelijk beeld. Het aandeel van de industrie bedraagt in het stroomgebied van de

Schelde meer dan 60 procent (u 15 miljard), aanzienlijk meer dan het landelijke gemiddelde.

Handel en de dienstensector leveren ongeveer 35% van de economische productiewaarde en

dat is lager dan gemiddeld in Nederland. Binnen de dienstensector nemen recreatie en

toerisme een belangrijke plaats in: in 2002 bedroeg de jaaromzet in de provincie Zeeland 

u 1,5 miljard en leverden deze sectoren 18.000 arbeidsplaatsen. Hoewel bijna de helft van het

stroomgebied uit landbouwgrond bestaat, is de bijdrage van deze sector aan de totale

economische productiewaarde slechts drie procent. De landbouw is echter bepalend voor

het karakteristieke Zeeuwse landschap schept gunstige voorwaarden voor toerisme en 

recreatie.
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Kostenterug- Aanbieder Gebruiker Bijdrage Kostenterugwinning via
winning waterdienst waterdienst gebruikers

Kostenterugwinning van waterdiensten

waterdienst % %

productie en drinkwaterbedr. huishoudens 55 tarief euro/m3

levering van 99 landbouw bedrijven 42 vastrecht

water landbouw 2 eigen dienstverlening 1

inzameling en huishoudens 53

afvoer hemelwater 78 gemeenten bedrijven 25 rioolrecht

en afvalwater landbouw 0

zuivering van waterschappen huishoudens 68 verontreinigingsheffing

afvalwater 99 bedrijven bedrijven 32 eigen dienstverlening 1

landbouw landbouw 0

grondwater- bedrijven 94 grondwaterheffing

beheer 94 provincies landbouw 0 grondwaterbelasting

natuur 0

regionaal huishoudens 50 watersysteemheffingen

watersysteem 98 waterschappen bedrijven 16 (nu nog waterschapsomslagen)

beheer landbouw 32

1) Bij eigen dienstverlening is de aanbieder tevens gebruiker. De kosten worden derhalve volledig gedragen door de gebruiker van de waterdienst.
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Het waterverbruik komt voornamelijk voor rekening van huishoudens en industrie.

Industrieën gebruiken het water vooral als koelwater en lozen het na gebruik, enigszins

opgewarmd, weer in het oppervlaktewater. 

6.2 Terugwinning van kosten voor waterdiensten

Het principe ‘de vervuiler betaalt’ heeft een centrale plaats in de Kaderrichtlijn Water. Tegen

het jaar 2010 moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de watergebruikers een redelijke

bijdrage leveren aan de kosten van de waterdiensten. Dat geldt in ieder geval voor de

huishoudens, de industrie en de landbouw. De prijs voor de waterdiensten moet bovendien

voldoende prikkels geven om de watervoorraden efficiënt te benutten. Hiermee wil de

Kaderrichtlijn Water duurzaam watergebruik stimuleren. In deze rapportage zijn de water-

diensten en het huidige niveau van kostenterugwinning kort beschreven. Omdat de financie-

ring van waterdiensten in heel Nederland op dezelfde manier is geregeld, wordt dit onder-

deel voor alle stroomgebieden uitgebreider beschreven in één landelijke rapportage die eind

2004 gereed zal zijn. 

Nederland onderscheidt vijf waterdiensten, conform de definitie in de Kaderrichtlijn Water:

• productie en levering van water

• inzameling en afvoer van hemelwater en afvalwater

• zuivering van afvalwater

• grondwaterbeheer

• regionaal watersysteembeheer

6.2.1 Kostenterugwinning per waterdienst

Het Nederlandse waterbeheer is al decennia lang gebaseerd op de principes van ‘de

gebruiker betaalt’ en ‘de vervuiler betaalt’. De kosten voor de waterdiensten worden dan ook

vrijwel geheel teruggewonnen.

Productie en levering van water 

Waterbedrijven verzorgen de productie en de levering van drinkwater. De waterbedrijven

berekenen de kosten door in de prijs. De gebruikers zijn huishoudens, bedrijven en

landbouw. De prijs bestaat uit een vastrecht voor het gebruik van het leidingennet en een

prijs per kubieke meter water voor de productie en de zuivering van het leidingwater. Op

deze wijze wordt 100% van de kosten teruggewonnen. De waterbedrijven leveren ook

industriewater. De kosten voor de productie en de levering van het industriewater worden

eveneens voor 100% teruggewonnen. 

De kosten voor de productie en levering van leidingwater bedroegen in 2001 in heel

Nederland u 1,4 miljard. De opbrengsten bedroegen eveneens u 1,4 miljard. Daarnaast

maken bedrijven kosten voor de inname van water voor koelwaterdoeleinden (u 75 miljoen)

en voor procesdoeleinden (u 230 miljoen). De landbouw besteedt ongeveer u 0,4 miljoen

aan wateraansluitingen en u 35 miljoen aan irrigatie. Dit zijn vormen van ‘eigen dienstverle-

ning’, waarbij de betreffende sectoren de waterdienst zowel leveren als afnemen en de

kosten altijd voor 100% terugwinnen. 
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Overzicht rioolwaterzuiveringsinstallaties en bedrijven in het stroomgebied van de Schelde
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Inzameling en afvoer hemelwater en afvalwater

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de rioleringen in Nederland. Achtennegentig procent

van alle inwoners in Nederland is aangesloten op het rioolstelsel. Dit is het hoogste percen-

tage in Europa. Verschillende grote bedrijven hebben een eigen systeem voor het inzamelen

en behandelen van afvalwater. De gemeenten hebben ook een zorgplicht voor huishoudens

die geen aansluiting op het rioolstelsel hebben. Deze huishoudens hebben vaak apart of met

enkele huishoudens samen een systeem voor afvalwaterbehandeling. Dit wordt Individuele

Behandeling Afvalwater (IBA) genoemd. 

In 2002 gaven de gemeenten in Nederland samen u 1 miljard aan rioleringskosten uit. De

kosten worden grotendeels gefinancierd uit het rioolrecht, dat ieder huishouden aan de

gemeente betaalt. De inwoners van het stroomgebied van de Schelde betaalden gemiddeld 

u 38,00 per persoon aan het rioolrecht,  iets minder dan in de rest van Nederland. Ook

bedrijven en landbouw die op het riool zijn aangesloten betalen rioolrecht. De gebruikers

betalen via het rioolrecht 78% van de rioleringskosten. De overige rioleringskosten betalen

de gemeenten over het algemeen uit de onroerende-zaakbelasting (ozb), die gebaseerd is op

de waarde van de woning. 

Zuivering van afvalwater

In Nederland zijn voornamelijk de waterschappen verantwoordelijk voor de riool- en afvalwa-

terbehandeling. De 27 waterschappen beheren in totaal 387 rioolwaterzuiveringsinstallaties

(RWZI’s). In het stroomgebied van de Schelde zijn 22 RWZI’s in beheer bij het waterschap

Zeeuwse Eilanden, waterschap Zeeuws-Vlaanderen en waterschap Brabantse Delta. Eén

RWZI is in beheer bij het waterbedrijf Evides. De RWZI’s hebben een totale capaciteit van 1

miljoen inwoner-equivalenten.

De vervuilers betalen vrijwel 100% van de kosten voor afvalwaterzuivering via een verontrei-

nigingsheffing op lozingen naar de riolering, zuiveringsinstallaties of oppervlaktewateren. De

hoogte van de heffing wordt bepaald op basis van het aantal vervuilingeenheden en de

verwachte kosten voor het betreffende jaar. In het stroomgebied van de Schelde bedroeg het

tarief per vervuilingseenheid in 2002 u 55,00, iets hoger dan het Nederlandse gemiddelde.

Huishoudens betalen een vast bedrag voor ofwel een éénpersoonshuishouden of een

meerpersoonshuishouden. Bedrijven worden aangeslagen op basis van de verontreiniging 

in hun afvalwater. Bedrijven die op regionale wateren lozen, betalen een heffing aan de

waterschappen. Bedrijven en waterschappen die lozen op Rijkswateren betalen een heffing

aan het Rijk.

In 2003 gaven de Nederlandse waterschappen in totaal u 1.107 miljoen uit aan waterkwali-

teitsbeheer. Via de verontreinigingsheffing ontvingen zij u 1.098 miljoen aan inkomsten. De

kostenterugwinning bedroeg dus 99%. Bedrijven besteden jaarlijks ongeveer u 360 miljoen

aan de zuivering van eigen afvalwater en de landbouw ongeveer u 6 miljoen. Daarnaast

besteden huishoudens die niet op de riolering zijn aangesloten ongeveer u 33 miljoen aan

systemen voor Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA’s). Dit zijn vormen van eigen

dienstverlening, waarvan de kosten volledig worden betaald door de gebruikers.
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sector miljoen m3/j miljoen m3/j miljoen m3/j

Beregening 0,01 0,66 0,67

Drinkwater 3,34 21,08 24,42

Landbouw 0,00 0,00 0,00

Industrie 0,00 3,65 3,65

Koude/Warmte opslag 0,00 0,00 0,00

Recreatie 0,05 0,01 0,06

Overig 0,00 0,00 0,00

Natuur 0,00 0,65 0,65

3,40 26,06 29,46

Duin Zand en klei- Totaal
veen 

Overzicht grondwateronttrekkingen in het stroomgebied van de Schelde
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Grondwaterbeheer

De provincies voeren het grondwaterbeheer uit. Tot het grondwaterbeheer behoren het

reguleren van het gebruik van grondwater, de bescherming van het grondwater en het

passieve grondwaterbeheer (vergunningverlening voor, registratie van en toezicht op onttrek-

kingen). Actief peilbeheer van het grondwater behoort niet tot het grondwaterbeheer. 

Het Rijk int grondwaterbelasting om het gebruik van zoet grondwater aan banden te leggen.

De belasting bedraagt u 0,18 per kubieke meter. De grondwaterbelasting wordt niet gebruikt

om het grondwaterbeheer te financieren. 

Daarnaast betalen gebruikers voor onttrekkingen van zowel zoet als zout grondwater een

grondwaterheffing aan de provincie. De heffing bedraagt in Zeeland circa u 0,025 per kubieke

meter en in Noord-Brabant u 0,019. De grondwaterwet geeft aan welke activiteiten de provin-

cies in de heffing mogen verwerken: onderzoek, maatregelen om nadelige gevolgen van

onttrekkingen en aanvullingen van grondwater tegen te gaan, onderzoek en advies van de

Commissie van Deskundigen Grondwaterwet, het bijhouden van een grondwaterregister en

bepaalde vormen van schadevergoedingen. 

In 2002 gaven alle provincies samen u 14 miljoen uit aan het grondwaterbeheer. Zij ontvingen

via de grondwaterheffing u 13 miljoen, vooral van bedrijven. Dit levert een kostenterugwin-

ning op van 94%. De overige 6 % bestaat voornamelijk uit personele kosten en wordt

betaald uit de algemene middelen van de provincie.

Regionaal watersysteembeheer

Waterschappen houden met watersysteembeheer de fysische, chemische en ecologische

toestand van de regionale wateren op orde. Watersysteembeheer is nodig om goede omstan-

digheden te scheppen voor onder meer wonen, landbouw, industrie en natuur. Huishoudens,

bedrijven, landbouw en terreinbeheerders betalen via de verontreinigingsheffing en de

omslagheffing 100% van de kosten van het watersysteembeheer. 

Het regionale watersysteembeheer bestaat uit kwaliteitsbeheer en kwantiteitsbeheer.

Onderdeel van het kwaliteitsbeheer is de hierboven genoemde zuivering van afvalwater die

volledig betaald wordt uit de verontreinigingsheffing. Ook het baggeren van vervuilde water-

bodems en Actief Biologisch Beheer behoren tot het kwaliteitsbeheer. Daarnaast voeren de

waterschappen zogenaamd passief kwaliteitsbeheer in de vorm van vergunningverlening en

handhaving. Onder het kwantiteitsbeheer vallen onderhoud en het beheer van waterkeringen,

waterlopen (inclusief maaien en baggeren) en wegen. Ook het peilbeheer valt onder het

waterkwantiteitsbeheer. Het kwantiteitsbeheer wordt betaald uit de waterkwantiteitsomslag

die de waterschappen opleggen aan huishoudens (ingezetenenomslag) en eigenaren van

gebouwde en ongebouwde onroerende zaken.

Ongeveer 85% van de kosten en de opbrengsten van het waterkwaliteitsbeheer besteden de

Nederlandse waterschappen aan de zuivering van afvalwater. De resterende 15%, circa u 160

miljoen, besteden zij aan de overige vormen van kwaliteitsbeheer in regionale oppervlakte-

wateren. De kostenterugwinning hiervoor is 100%. 
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Ontwikkeling van de bevolking en de woningbehoefte in het stroomgebied van de Schelde

Bevolking

Bron: CBS, Strategische visie provincie
Zeeland (2003), Provincie Noord-Brabant

Bron: CBS, Wonen en stedelijke 
vernieuwing provincie Zeeland

Woningbehoefte
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De kosten voor het kwantiteitsbeheer van de regionale watersystemen bedroegen in 2003 

u 510 miljoen. De waterschappen ontvingen hiervoor ongeveer u 5 miljoen aan bijdragen van

gemeenten, Rijk en provincies, als bijdrage in de exploitatiekosten. De kosten die de water-

schappen maken voor secundaire waterkeringen bedragen ongeveer u 20 miljoen. Het Rijk

draagt hier ongeveer u 18 miljoen aan bij. Eigen dienstverlening op het gebied van water-

kwantiteitsbeheer bestaat uit de kosten die door de landbouw worden gemaakt voor

drainage (u 25 miljoen per jaar) en waterberging (u 12 miljoen per jaar). Dit levert alles bij

elkaar een kostenterugwinning op van 98%. De gebruikers die deze kosten opbrengen zijn

huishoudens, landbouw en industrie. 

6.2.2 Samenvatting

Nederland onderscheidt vijf waterdiensten: productie en levering van water, inzameling en

afvoer van hemelwater en afvalwater, zuivering van afvalwater, grondwaterbeheer en regio-

naal watersysteembeheer. Volgens de Kaderrichtlijn Water moeten de gebruikers van deze

waterdiensten in 2010 een redelijk deel van de kosten voor hun rekening nemen. 

De financiering van waterdiensten is in heel Nederland op dezelfde manier georganiseerd en

is al decennia lang gebaseerd op twee principes: de vervuiler betaalt en de gebruiker betaalt.

De watergebruikers betalen daarom nu al circa bijna alle kosten van de waterdiensten. In

heel Nederland betaalden de gebruikers in 2000 ongeveer u 3 miljard aan alle waterdiensten

samen, inclusief de eigen dienstverlening.

6.3 Trends in de omvang van het watergebruik

Voor de Kaderrichtlijn Water is het nodig om in beeld te brengen hoe het watergebruik zich

in de toekomst zal ontwikkelen. Deze ontwikkeling is van belang om te kunnen beoordelen

of de waterlichamen in 2015 aan de milieudoelstellingen zullen voldoen (hoofdstuk 7). In

deze paragraaf is de economische ontwikkeling in de periode van 2000 tot 2015 ingeschat

voor de sectoren die het water het sterkst belasten met verontreinigingen. De inschatting is

gebaseerd op scenario’s van het CBS die zijn uitgewerkt voor het stroomgebied van de

Schelde, regionale beleidsplannen en trends die in de afgelopen jaren zijn gemeten. Per

sector komt de autonome ontwikkeling aan bod en het beleid dat daarop van invloed is. 

De trends en de beleidsplannen zijn over het algemeen op het niveau van provincies

beschikbaar. De provincie Noord-Brabant ligt maar voor een klein deel binnen het stroomge-

bied en levert daardoor niet voor alle sectoren een substantiële bijdrage aan het totaal. In die

gevallen zijn alleen de Zeeuwse gegevens gebruikt. 

6.3.1 Trends per sector

Huishoudens

Autonome ontwikkeling

Het is de verwachting dat het aantal inwoners in het Schelde-stroomgebied in de periode

van 2000 tot 2015 met 4% zal toenemen: van circa 470.000 tot bijna 490.000. De toename

is iets kleiner dan in de afgelopen decennia. Het aantal inwoners in het Noord-Brabantse

deel van het stroomgebied neemt relatief sneller toe dan in het Zeeuwse deel. De gegevens
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Ontwikkeling van de industrie in het stroomgebied van de Schelde

Chemische industrie

Bron: CBS, CPB, EC-scenario, 1996

Metaalindustrie

Bron: CBS, CPB, EC-scenario, 1996

Aardolie-industrie

Bron: CBS, CPB, EC-scenario, 1996
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voor Zeeland zijn gebaseerd op de strategische visie van de provincie voor de periode 2003-

2030. De gegevens voor Noord-Brabant zijn gebaseerd op de bevolkingsontwikkeling in de

periode 1995 tot 2003. 

Het aantal woningen is een maat voor het aantal huishoudens en vormt een indicatie voor

de belasting van het water. Het aantal woningen zal tot 2015 naar verwachting toenemen met

11 procent, van bijna 200.000 tot ruim 220.000. In Noord-Brabant is de relatieve toename

groter dan in Zeeland. De gegevens voor Zeeland zijn afgeleid uit het woningbouwpro-

gramma 2000-2010. Voor de periode 2010-2015 is aangenomen dat de woningbouw gelijk

oploopt met de behoefte aan nieuwe woningen. De gegevens voor Noord-Brabant zijn

afgeleid uit de gemeten trend in de periode van 1995 tot 2003.

Beleid

De provincie Zeeland wil de autonome bevolkingstoename versterken. Ook wil zij dat meer

mensen in de grote steden gaan wonen in plaats van op het platteland. Om de steden

aantrekkelijk te maken, wil de provincie de kwaliteit van de steden verhogen. Beheer en

herstructurering van bestaande bebouwing krijgen in de komende periode prioriteit. Als

nieuwbouw nodig is, gaat de voorkeur uit naar onbebouwde lokaties èn de steden (inbrei-

ding) in plaats van naar nieuwe lokaties aan de rand van de stad (uitbreiding). 

Industrie

Autonome ontwikkeling

De voorspellingen voor de industrie spitsen zich toe op de chemische industrie, de aardolie-

industrie en de metaalindustrie. Deze drie bedrijfstakken veroorzaken in het stroomgebied

van de Schelde de grootste belasting van het water binnen de sector industrie. De autonome

ontwikkeling voor de drie bedrijfstakken is afgeleid uit landelijke groeicijfers van het CPB. 

De reële productiewaarde van de chemische industrie zal in de periode 2000-2015 naar

verwachting jaarlijks met maar liefst 7 procent per jaar stijgen. Dat is een sterkere groei dan

gemiddeld in Nederland. De inschatting is waarschijnlijk aan de hoge kant, de regio

verwacht zelf ook een lagere groei. De aardolie-industrie groeit in dezelfde periode naar

verwachting met 1,5 procent per jaar en de metaalindustrie met 6 procent. Ook de metaal-

industrie groeit daarmee sterker dan gemiddeld in Nederland. De onzekerheden rondom

deze inschattingen zijn echter groot en de verwachting is dat de groei in de metaalindustrie

lager zal uitvallen.

Beleid

De provincie Zeeland wil de industriesector in de provincie behouden en versterken. Het

beleid is erop gericht om bestaande en nieuwe bedrijven goede voorwaarden te bieden voor

het voortzetten of opzetten van de onderneming. Er is geen specifiek beleid voor de chemi-

sche industrie, de aardolie-industrie of de metaalindustrie. 

Landbouw

Autonome ontwikkeling

Het oppervlak aan landbouwgrond zal waarschijnlijk met ongeveer 3,5% afnemen, van

134.000 hectare tot 129.000 hectare. Binnen de landbouw zijn echter per categorie grote

verschillen te verwachten. Het areaal akkerbouwgebieden zal fors afnemen maar de
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Ontwikkeling van de landbouw in het stroomgebied van de Schelde

Landbouw

Bron: Samen slim met water, 
waterhuishoudingsplan Provincie Zeeland 2001-2006, 2001

gebaseerd op prognoses LEI
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productie zal toenemen, omdat bedrijven naar verwachting zullen overgaan op intensievere

teelten. Het areaal (glas)tuinbouw zal meer dan verdubbelen. Ook de arealen grasland en

fruitteelt zullen toenemen. De voorspellingen zijn gebaseerd op het provinciaal waterhuis-

houdingsplan van Zeeland.

Beleid

De provincie Zeeland wil de agrarische productiefunctie en de agrarische productiestructuur

versterken. Het streekplan Zeeland biedt hiervoor verschillende mogelijkheden: diversificatie

en omschakeling aan de ene kant en verbreding en verdieping aan de andere kant. 

Diversificatie en omschakeling betekent dat meer verschillende soorten landbouw moeten

komen. De provincie streeft naar een toename van de melkveehouderij en de glastuinbouw

omdat deze landbouwvormen een grotere toegevoegde waarde hebben dan akkerbouw. Voor

de glastuinbouw heeft de provincie vier concentratiegebieden aangewezen voor grootscha-

lige projectvestigingen, drie in Zuid-Beveland en één in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie

stimuleert bovendien de omschakeling naar duurzame landbouw, de productie van streek-

eigen producten en de invoering van nieuwe technieken. Het beleid hiervoor is opgenomen

in het provinciaal Sociaal Economisch Beleidsplan en in het provinciaal milieubeleid. 

Zowel rijk als provincie streven naar een bredere economische basis voor de landbouw.

Natuurbeheer, recreatie en toerisme, productie van windenergie en het ontwikkelen van

zoutwatercultures zijn bijvoorbeeld te combineren met een met landbouwbedrijf. Voor een

gezonde bedrijfsontwikkeling is schaalvergroting en een afname van het aantal bedrijven

noodzakelijk (Streekplan Zeeland). De provincie wil versnippering van het landschap

voorkomen en streeft ernaar om de agrarische bebouwing te concentreren.

Visserij

De wateronttrekkingen en emissies van de visserijsector zijn gering in vergelijking met die

van de andere sectoren. Omdat ook de economische betekenis van deze sector klein is,

worden de autonome ontwikkeling en het beleid voor de visserij niet verder beschreven.  

Toerisme en recreatie

De prognoses over deze sector spitsen zich toe op de ontwikkeling van de recreatievaart,

omdat alleen over dit onderdeel van de sector aparte gegevens over milieubelasting bekend

zijn. Andere vormen van recreatie blijven hier buiten beschouwing. 
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Ontwikkeling van de recreatievaart, de zeevaart en de binnenvaart in het stroomgebied van de Schelde

Recreatievaart 

Bron: Scheepvaart in de blauwe delta, 2000;
Provincie Zeeland water en bodem (gebaseerd op

prognoses AVV, 2000)

Binnenvaart 

Bron: Scheepvaart in de blauwe delta, 2000; 
AVV prognoses, 2000)

Zeevaart 

Bron: Zeeland Seaport, ECORYS Transport,
2002
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Autonome ontwikkeling

Het aantal recreatievaartuigen zal naar verwachting in de periode van 2000 tot 2015 gestaag

groeien met 15 procent, van 13.500 tot 15.525. Dit blijkt uit gegevens van de provincie

Zeeland en prognoses van de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer (AVV).

Beleid

De provincie Zeeland onderzoekt mogelijkheden om de watersport in Zeeland uit te breiden.

De Grevelingen is aangewezen voor intensieve waterrecreatie en de Oosterschelde voor

extensieve waterrecreatie. In het Veerse Meer zijn op beperkte schaal aanlegplaatsen

mogelijk. De andere Deltawateren bieden minder mogelijkheden voor grootschalige recreatie

omdat andere functies dat uitsluiten. Het beleid voor watersport is vastgelegd in het

Streekplan Zeeland.

Transport

Gegevens over de ontwikkeling van het goederenvervoer over land in het stroomgebied zijn

niet beschikbaar. De gegevens over het vervoer over water zijn beperkt. De overslag van

goederen in zeehavens geeft een indicatie van de omvang van de zeescheepvaart. Het aantal

scheepspassages bij sluizen geeft een indicatie van de omvang van de binnenvaart.

Autonome ontwikkeling

De overslag van goederen in de Zeeuwse zeehavens zal in de periode 2000-2015 met 50%

toenemen, van 25 miljoen ton tot 38 miljoen ton. Het is te verwachten dat ook de zeescheep-

vaart in deze periode zal toenemen. De ontwikkeling is gebaseerd op gegevens van Zeeland

Seaport over de periode van 1995 tot 2000.  

Het aantal sluispassages in Zeeland zal naar verwachting met 20% toenemen, van 342.000

naar 410.000. De binnenvaart zal dus eveneens toenemen. De inschattingen zijn afkomstig

van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en zijn afgeleid uit cijfers over het goederenver-

voer van het CPB. 

Beleid

Het rijk stimuleert milieuvriendelijke transportvormen, waaronder het vervoer over water.

Ook wil het Rijk het koppelen van verschillende vervoersmogelijkheden verbeteren. De

Zeeuwse havens bieden daar mogelijkheden voor. De beleid van de provincie Zeeland is

gericht op een goede bereikbaarheid van bestemmingen voor de scheepvaart en op een

vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Er zijn plannen voor een nieuwe

container terminal langs de Westerschelde. Dat zal tot een toename van de binnenvaart

leiden en van het verkeer over de weg en het spoor. 

6.3.2 Samenvatting

In het stroomgebied van de Schelde zullen in de komende jaren een aantal belangrijke

ontwikkelingen plaatsvinden die naar verwachting van invloed zijn op de waterkwaliteit 

in 2015. 
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De bevolkingsgroei is naar verwachting beperkt (4%), maar het aantal woningen zal toch

aanzienlijk toenemen. Deze woningen zullen allemaal aangesloten zijn op het rioolstelsel,

waardoor de hoeveelheid afvalwater naar verwachting licht zal toenemen.

De zware industrie in het stroomgebied zal in de komende jaren flink blijven groeien.

Hierdoor zal ook het transport over de weg en het water toenemen. De omvang van de groei

is moeilijk in te schatten, omdat de zware industrie sterk afhankelijk is van de Europese

markt en de wereldmarkt. Uitgaande van de huidige zuiveringstechnologie en het huidige

emissiebeleid, zal de belasting van de waterlichamen in 2015 toenemen als gevolg van de

groei van de industrie. 

De effecten van het emissiebeleid zijn heel onzeker. De effecten van het regionale beleid in

het stroomgebied zijn naar verwachting gering, omdat het beleid uitgaat van vrijwilligheid.

Het landelijke en Europese beleid voor emissies is nog niet voor alle stoffen concreet

ingevuld.
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