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Verdroging structureel probleem dat heel Nederland raakt



Strategie Elke druppel Duurzaam

Jelle Hannema



Samen op weg naar elke druppel duurzaam 

Drinkwater staat onder druk, het roer 
moet om Nieuw duurzaam waterecosysteem

Minder drinkwater thuis en op het werk Op weg naar 2030

Urgentie Toekomst

SamenGebruik

Drinkwater als maatschappelijk belang voor burgers en bedrijven in uw regio  



Gezamenlijke opgave om in drinkwater te blijven voorzien

• Klimaatverandering

• Toename drinkwatervraag door bevolking- en economische 
groei

• Veranderende demografie en drinkwaterverbruik

• Drukte in de ondergrond en milieuvervuilingen

• Knelpunten in drinkwaterinfrastructuur en wetgeving

• Verdergaande digitalisering en cybersecurity

➢ Realisatie toekomstige investeringsopgave voor 
leveringszekerheid

➢ Woningbouwopgave

Aanleiding – leveringszekerheid drinkwater staat onder druk

Drinkwater staat onder druk, het roer 
moet om



Gezamenlijke opgave om in drinkwater te blijven voorzien

• Versnellen procedures en aanwijzen en ontwikkelen 
reserveringen (ASV’s)

• Voorrang bij verlenen vergunningen voor winningen

• Waterbewust bouwen de norm in 
woningbouwopgaven in uw gemeente

• Drinkwaterbesparing

➢ Actief invullen zorgplicht

➢ Realisatie woningbouwopgave mogelijk maken

Aanpak – korte termijn  

Drinkwater staat onder druk, het roer 
moet om



Gezamenlijke opgave om in drinkwater te blijven voorzien

• Waterbesparing: 

• duurzaam en spaarzaam

• woningbouw

• Watertransitie:

• Water vasthouden 

• Panorama Waterland

• Streefstructuren en strategische harten onderdeel van  
gemeentelijke omgevingsvisies

➢ Water en bodem sturend bij ruimtelijke 
planvorming

Aanpak – lange termijn ambities

Drinkwater staat onder druk, het roer 
moet om

Nieuw duurzaam waterecosysteem



Huidige infrastructuur

Van.....



Huidige infrastructuur

.....naar



Water en Bodem sturend - Panorama Waterland

Voldoende water voor landbouw, natuur en drinkwater



Gezamenlijke opgave om in drinkwater te blijven voorzien

• Besparing bij gebruik (h)erkent de waarde van drinkwater

• Campagnes en voorlichting motiveren besparing 

• Drinkwaterbesparing door:

• Spaarzaam gebruik iedere dag en zeker bij extra vraag 

in de zomer

• Industrieverbruik efficiënter enkel wanneer verplicht of 
‘drinkwaterkwaliteit’ nodig

➢ Samen werken aan bewust en zuinig watergebruik door 
burgers en bedrijven

Efficiënt, duurzaam en spaarzaam gebruik 

Nieuw duurzaam waterecosysteem



Gezamenlijke opgave om in drinkwater te blijven voorzien

• Actief invullen zorgplicht drinkwatervoorziening

• Als dwingende reden van groot openbaar maatschappelijke 
belang

• Water en Bodem sturend - leitmotiv watertransitie

• Slagvaardige vergunningenprocedures en gebiedsprocessen 
om ‘impasses te doorbreken’

• Omgevingsdialoog over inrichten van drinkwaterwinning en -
voorziening

• Gezamenlijke communicatie naar burgers en bedrijven over bewust 
en zuinig watergebruik 

• Watervriendelijk bouwen in uw gemeente

Samen creëren op weg naar 2030

Drinkwater staat onder druk, het roer 
moet om

Nieuw duurzaam waterecosysteem

➢ water en bodem sturend
➢ integraliteit & regie houden
➢ co-creatie realiseren
➢ in systemen denken



Investeringsprogramma en financieel beleid

Marike Bonhof, directie Vitens
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1. Omvang investeringsprogramma 2022-2031



Uitbreiden infra en reserves Ander inrichting 
infrastructuur

2. Aard investeringen

Streefstructuren



3. Ontwikkeling leningenportefeuille

Beschikbaarheid - aantrekken Vreemd 
Vermogen

- Toegang kapitaalmarkt – financiers 
met lange termijn horizon

- Strengere eisen en ratings – eisen 
rapportage

- Groene financiering 
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Ontwikkeling leningenportefeuille

Periode 2022-2031 € 1,65 miljard 
nieuwe financiering aantrekken



4. WACC en versterken Eigen Vermogen

Financiële gezondheid - Versterken 
Eigen Vermogen

- Huidige WACC-regulering knelt

- Rijk werkt aan structurele 
oplossing

- Via tarief, aandeelhouder, Rijk

De debt ratio blijft tot 2027 onder de 7,5



5. Toekomstige kasstromen

• Saldo operationele en investeringskasstroom is sterk negatief (gevolg van structureel 
hogere investeringsniveau)

• 2018 laatste positieve kasstroom
• 2019 laatst dividend uitgekeerd

Kaststroom 2020 2021 2022 2023 2024

In miljoenen euro’s Werkelijk Prognose Plan Plan Plan

Operationele kasstroom

Investeringskasstroom

Totaal

118,7

-156,1

-37,4

127,5

-177,7

-50,2

149,2

-197,2

-47,9

166,8

-237,7

-70,9

187,0

-262,1

-75,1



6. Tarief ontwikkeling

Ontwikkeling jaarnota voor particuliere klanten

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Capaciteitstarief consument

Waterprijs consument (per m3)

Jaarkosten modelklant

30,00

0,810

111

35,00

0,770

112

40,00

0,730

113

45,00

0,680

113

45,00

0,630

108

45,00

0,630

108

43,00

0,570

100

42,00

0,580

100

42,00

0,620 

106

42,00

0,640

106

44,00

0,660

110

NB: nominaal = niet voor inflatie gecorrigeerd



Oplossingsrichtingen WACC

1. Mogelijkheden binnen verslaggevingsregels (IFRS)

2. Investeringen waarde vermeerderend

3. WACC-lobby

4. Eigen activiteiten

5. Financieringsbeleid vastgesteld

Financieel 
Beleid

Solva-

biliteit

Tarief

Dividend

Credit 
rating

Herijking financieel beleid
Doel: borgen financiële gezondheid 

Onderzoek naar:
• Rating
• Opties financiering door aandeelhouders 
• Aanvullende kengetallen t.b.v. creditrating



Ondersteuning door aandeelhouders

1. Financieel beleid ondersteunen

• WACC lobby

• Tariefontwikkeling onderschrijven

• Dividenduitkering

2. Investeringen goedkeuren

3. Watertransitie en bewust en zuinig watergebruik promoten



Afsluiting


