
Ondanks wettelijke belemmeringen is de VIW ervan overtuigd dat het
mogelijk moet zijn om ketenprojecten zoals de doorlevering van rest-
water en gezamenlijk gebruik van industriële afvalwaterzuiveringen te
realiseren. Een stevige ambtelijke lobby moet hierin verandering
brengen. Ook hier valt nog veel winst te halen.

Behalve met overheden onderhoudt de vereniging ook nauwe con-
tacten met andere belangenbehartigers zoals de Kamer van
Koophandel, VNO-NCW en MKB-Brabant. Om de belangen voor
de leden nog beter te kunnen behartigen is een samenwerking
aangegaan met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging
(BZW). Waar nodig wordt er gezamenlijk opgetrokken.

Nieuwsbrief en website
Informatie over de vereniging is te vinden op de website
www.industriewater.org. Voor vertrouwelijke informatie kunnen
leden, uitsluitend met een password, terecht op een afgeschermd
gedeelte van de site. Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief
informeert de leden over de activiteiten van de vereniging.
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Stevige gesprekspartner
Een belangrijk onderwerp van belangenbehartiging is de nationale,
provinciale èn Europese regelgeving op het gebied van water. 
Als voorbeeld haalt Marthijn Junggeburth, manager kwaliteit, arbo
en milieu van Bavaria, de bescherming van grondwaterwinning aan.
“Voor de industrie bestaat er nog niet zoiets als bescherming van
de eigen grondwaterwinning. Andere partijen kunnen het grond-
water waar wij als Bavaria gebruik van maken, ons waterwingebied
dus eigenlijk, bedreigen. Dat is in het verleden ook al wel gebeurd.
Wij kunnen ons daar als onderneming natuurlijk niet alleen tegen
verweren. Het ziet er nu naar uit dat daar eindelijk Europese regel-
geving voor komt. Het is een traject geweest van jaren waarin de
vereniging zich stevig heeft laten horen.”

“Als je als klein bedrijf niet
bij de vereniging bent aan-
gesloten, mis je de boot.”
(Cees Mattheeussens, directeur
Mattheeussens-Wido bv)

“De VIW heeft goede relaties met bestuurders
en ambtenaren. Wanneer je als bedrijf water
nodig hebt voor je productie kun je eigenlijk
niet om de VIW heen.”
(Marthijn Junggeburth, manager KAM Bavaria)

Praktische informatie 
De Vereniging Industriewater is gehuisvest bij de Brabantse Kamer
van Koophandel, Pettelaarpark 10, 5216 PD in ’s Hertogenbosch. 

Uitsluitend bedrijven zijn lid van de VIW. Zij worden vertegenwoor-
digd door het bestuur en een secretaris. Tijdens een algemene
ledenvergadering kiezen de leden gezamenlijk het bestuur.
De contributie wordt door de leden vastgesteld op basis van de
jaarlijkse begroting en is gebaseerd op het watergebruik per lid. Zo
betalen grote bedrijven meer contributie dan de kleinere. De lid-
maatschapsbedragen variëren van v 300 tot v 4000 voor de grote
bedrijven. 

Wie zijn de leden 
Het is bijna vanzelfsprekend dat bedrijven die water nodig hebben
voor hun productie lid zijn van de vereniging. Dat geldt overigens
niet alleen voor bedrijven. Zo vonden bijvoorbeeld ook recreatie-
parken, waaronder de Efteling, hun weg naar de VIW.
Inmiddels is zo’n 80% van alle bedrijven die op de een of andere
manier grondwater gebruiken lid van de Vereniging Industriewater.

Hoe wordt u lid?
U kunt zich aanmelden als lid bij het secretariaat van de vereniging.
Dat kan telefonisch (073 6806660) of per e-mail  
(viw@industriewater.org).
U krijgt dan een aanmeldingsformulier toegestuurd.



“Om te overleven hebben we schoon water nodig. Als bedrijven
hebben we een verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaam
ondernemen. Wanneer bijvoorbeeld het onttrekken van grondwater
gevolgen heeft voor de ecologie kun je daar als individueel bedrijf
een oplossing voor zoeken. Veel efficiënter en vaak goedkoper is
het om dat gezamenlijk te doen; dat is winst. Winst voor het milieu
èn winst voor je bedrijf.” 

Een transparante en efficiënte
belangenbehartiger
De Vereniging Industriewater behartigt de belangen van bedrijven
en instellingen bij wie water een belangrijke rol speelt in het produc-
tieproces. Omdat ze zelf water oppompen, water betrekken van het
waterleidingbedrijf, oppervlaktewater gebruiken of afvalwater lozen. 
‘Zonder schoon water geen goed bier’ is het credo van Heineken.
Paul Bleijs, brouwerij manager van Heineken Nederland Supply:
“Onze brouwerij in Den Bosch onttrekt al een halve eeuw grond-
water voor de productie van kwaliteitsbier dat over de hele wereld
wordt gedronken. Dat willen we de komende decennia natuurlijk
blijven doen. De VIW speelt daar voor ons bedrijf een belangrijke rol
bij. Zij is een stevige belangenbehartiger bij de strategische water-
plannen van de Noord-Brabantse overheden.” 

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is

van groot economisch en maatschappelijk belang.

Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken,

vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie.

Om dat ook voor de toekomst zo te houden, is het

voor de industrie van belang dat we de kosten voor

het gebruik van water en de lozing van afvalwater laag

houden èn ervoor zorgen dat dit schone water

voldoende beschikbaar blijft. 

De Vereniging Industriewater

Als collectief heeft de vereniging een krachtige stem. Overheden
hebben niet langer te maken met diverse individuele gesprekspart-
ners maar met een betrouwbaar, transparant en efficiënt opereren-
de belangenbehartiger.

Expertise van derden
Naast belangenbehartiging bij de landelijke overheid, het water-
schap of de provincie, maakt de vereniging het uitwisselen van
kennis en ervaring mogelijk, initieert zij onderzoek en bemiddelt in
situaties waar dat nodig is. Als eigen kennis en kunde niet toerei-
kend is, zoekt de VIW expertise bij derden. Zo deed bijvoorbeeld
KPMG op verzoek van de VIW onderzoek naar de waarde van
water voor de Brabantse economie en onderzocht HAS
Kennistransfer de gevolgen van de Europese Kaderrichtlijn Water
voor de bedrijven in Brabant.  

U staat daar als bedrijf niet alleen voor. In 2002 is de Vereniging
Industriewater (VIW) opgericht. Een vereniging van bedrijven in
Noord-Brabant die waakt over de beschikbaarheid en betrouw-
baarheid van het proceswater. Samen met de overheid, de water-
schappen en de waterleidingmaatschappij zorgt de VIW ervoor dat
het geld dat u als bedrijf betaalt voor het gebruik van water en het
reinigen van het afvalwater efficiënt wordt ingezet. Alle bedrijven,
zowel food als non-food, die water gebruiken in hun processen
kunnen lid worden van de VIW.

De VIW maakt zich sterk voor de
bescherming van de grondwater-
bronnen van de leden en is een
warm pleitbezorger voor een rea-
listisch en afgewogen vergunnin-
genbeleid. Een beleid dat bij-
draagt aan een aantrekkelijk vesti-
gingsklimaat en (nieuwe) mogelijk-
heden voor de reeds gevestigde
bedrijven. Door een stevige
samenwerking, een lobby bij de
overheid, het vergaren en delen
van kennis streeft de VIW naar
een evenwichtige verdeling van de
winst uit water: voor het bedrijfs-
leven, het milieu en de
werkgelegenheid.

Peter Struik, president van
FujiFilm Manufacturing Europe BV,
is samen met Heineken één van
de grondleggers van de
Vereniging Industriewater. 

“Samen moeten we er alles aan
doen om voor de toekomst te
waarborgen dat we schoon water
in de grond hebben zitten.”
(Paul Bleijs, brouwerij manager Heineken
Nederland Supply) 

Water op maat
De proces- en maakindustrie zorgt direct of indirect voor ruim 45
procent van de banen in Zuid-Nederland. Voor Brabant is het
daarom van levensbelang dat de industrie voor hoogwaardige toe-
passingen kan beschikken over voldoende (grond)water. Maar de
provinciale regels zijn streng als het om water gaat. “Terecht”,
meent Ludo Vaes, plant-director a.i. Coca-Cola Enterprises:
“Natuurlijk moeten we zuinig omspringen met het water. Maar tot
nu toe is er één uniforme regelgeving voor de hele provincie, terwijl
de situatie natuurlijk niet overal hetzelfde is. De VIW bepleit dan ook
een soepeler toepassing van de regels; bekijk per gebied hoeveel
water je kunt onttrekken zonder de natuur geweld aan te doen.
Water op maat, dus.”

Speerpunten
De activiteiten van de VIW
betreffen de hele waterketen:
grondwater, afvalwater, opper-
vlaktewater èn leidingwater.
Water op maat, vergunning-
verlening, bescherming van de
industriële grondwateronttrek-
kingen en een reële kosten-
ontwikkeling zijn speerpunten op het
gebied van grondwater.
Als het over afvalwater gaat, maakt
de vereniging zich sterk voor de
splitsing van zuiveringstaken en
kwaliteitstaken, een zorgvuldige
afweging tussen verschillende
belangen bij het verlenen van
vergunningen, een rechtvaardige
kostendekking voor afvoer en
reiniging van het industriële afval-
water op basis van het kosten-
veroorzakersprincipe en een
evenredige vertegenwoordiging in de
waterschapsbesturen.
De VIW wil als klant invloed uitoefe-
nen op de dienstverlening van het
waterleidingbedrijf. Zij bepleit een
transparante en concurrerende prijs
voor leidingwater en meer flexibiliteit
voor lozing op het oppervlaktewater.

Niet alleen grote jongens
De VIW streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak onder alle
watergebruikende bedrijven in Brabant. Ook de kleinere bedrijven
weten hun belangen bij de VIW behartigd. Voor Cees
Mattheeussens, directeur van conservenfabriek Mattheeussens-
Wido bv in Ossendrecht, is het lidmaatschap een uitgemaakte zaak: 
“Als klein bedrijf heb je niet, zoals de grote jongens, zelf milieu-
experts in dienst. Vaak ga je je pas in een probleem verdiepen als
er een brief van de overheid op je mat ligt. Met een lidmaatschap
van de vereniging word je op de hoogte gehouden van ontwikkelin-
gen op het gebied van water. Zo weet je tijdig wat er aan nieuwe
regelgeving op je af komt. Ook voor hulp en praktische adviezen
kun je bij de vereniging terecht.”

“Niet alleen de kosten naar beneden, maar ook het duur-
zaam omgaan met je middelen. De VIW heeft daarin als
collectief een belangrijke stem.”
(Peter Struik, president FUJIFILM Manufacturing Europe BV)

“De manier waarop we met ons water omgaan,
verantwoord en spaarzaam, moet de continue
aandacht hebben van alle partijen."  
(Ludo Vaes, plant-director a.i. Coca-Cola Enterprises)


