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ï Proloog:Water en welvaart
Nederland enwater zijn nauw verbonden. Wevormen eenwaterrijke natie,waarbij eenflink deel
van het landopofonderdezeespiegel ligt.Water isvan oudsher zowelonzevriend alsonze
vijand geweest.Onzevriend,omdat deliggingvan Nederland aan zeealtijd eenbronvan handel
endusvan welvaart isgeweest.Eenvijand,omdat diezelfde zeesomsineens eenflink stuk van
het land terugnam.Onzedijken, polders,deDeltawerken enhet IJsselmeerzijn getuigen van onze
verbondenheid met het water.

www.nederlandleeftmetwater.nl

Alswedeomschrijvingen moeten geloven iswelvaart 'demate waarin
behoeften met debeschikbare hulpbronnen kunnen worden bevredigd'.Hetprobleem isechter dat onzebehoeften debeschikbare middelen veelal overstijgen.
Binnendeeconomischewetenschap staat daaromtevenshet begrip'schaarste' centraal:deschaarste dieontstaat wanneer middelen enbehoeften niet met elkaar in
evenwicht zijn.Beschikbaremiddelen enbehoeften, zemoeten dusinbalans zijn.
Eenwat mathematische benadering van dezedisbalans zouaan het licht brengen
datwedan ofwel meer middelen moeten creëren ominonzebehoeften tevoorzien,
ofwel onzebehoeften moeten beperken omuiteindelijk weer inbalanste geraken.
Hetbeperken van behoeften pastechter niet echtinonsdenkraam,liever hebben
wij meer middelentot onzebeschikking.Hetliefst hebben wij 'geld alswater', dan
isallesduidelijk.Wiegeldalswater heeft, kan niet meer stuk.Hetgezegde 'geld als
water hebben' impliceert dan kennelijk dat water overalenaltijd overvloedig aanwezigis.Welnu,wateriseropdezewereldinderdaad inovervloed.Kijkend naar de
cijfers zienwedat opaardeongeveer 1,4miljard kubieke kilometer water beschikbaar is.Dewereld isdusrijkelijk bedeeld met water.Maarkanditwater inonze
oneindige behoeften voorzien?
A Datblijkt tegentevallen,want verreweghet meestewater opaarde iszout
water.Daarvarenweweloverheen,wezwemmen erinenwevissen opzeedat het
eenlievelust is:maar we zouden zonderkunnen.Vooralzoetwater iseen eerste
levensbehoefte. Echter,slechtseenveertigste deelvan alhetwater indewereld
bestaat uit zoetwater.Vervolgens isbijna 90%van dit zoetewater opgesloten inde
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ijskappen van Antarctica.Slechtseenkwart procentvan alhetwater opaarde isin
principebeschikbaar alslevensbron voorplanten, dieren enmensen. Uiteindelijk is
slechts1,5promillevan het water opaarde geschikt alsbronvoordrinkwater.De
schaarste aan water betreft dusvooraldehoeveelheid drinkwater diewetot onze
beschikkinghebben.Drinkwater isschaarsenzoudusduur moeten zijn.Maarjuist
omdat het eeneerste levensbehoefte is- endaarmee belangrijk vooronzewelvaarthouden wedeprijs vandrinkwater (kunstmatig) laag.Metalsgevolgdathet drinkwater rijkelijk dooronzesamenleving stroomt.
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Water indemeer brede zindeswoordsvervult echtertallozefuncties. Water
gebruiken we alstransportmedium, voordeberegening van onzegewassen,omin
te zwemmen, optevaren,ofaantewonen (ensteedsvakerookomoptewonen).
Wieovervoldoendewater vanhogekwaliteit beschikt,iswelvarend.Hetfeit dat in
Nederland voldoende (zoet)oppervlaktewater aanwezig isindevormvan een
rivierdelta,heeft dus zekerbijgedragen aan onzewelvaart.Voorwaardehiervooris
uiteraard welhet zorgenvooreen goedekwaliteit vanwater enhet intoom houden
van derivieren doormiddelvan dijken, stuwen, sluizen enandere kunstwerken.
Maar alsdat eenmaal gebeurt,dan gaat allesookgoed.Endusbehoort dehaven van
Rotterdam tot degrootste zeehavensterwereld envormen degroterivieren van
Nederland deultiemetransportassen,terwijl het grondwater debasisvormt voor
veelindustriële activiteiten.Voortswordt opdezandgronden drinkwater van de
beste kwaliteit gewonnen enhebben weland uit zeegewonnen waar weopde
vettekleionszelf hebben opgewerkt tot éénvan degrootste agrarische producenten
ter wereld.
O Waterdraagt dusbijaanonzewelvaart.Endaarmee draagt waterbeheer op
haar beurt natuurlijk ookweerbijaan onzewelvaart.Datbetekent duseigenlijk dat
deorganisaties diezichbezighouden metwaterbeheer óókmoeten bijdragen aan
onzewelvaart.Ietsdat dan zekergeldt vooreenwaterschap,dat zichimmers uitsluitend metwaterbeheer bezighoudt. Endat iszekerhet geval.Echter,waterschappen zijn overhet algemeen geen organisaties diesterk naar buiten treden omdeze
boodschap uit tedragen.Niet alshet gaat omhun bijdrage aanwelvaart en zelfs
nietalshetgaat omhun bijdrage aanderegionaleeconomie.Datisjammer, want
deburger betaalt voorhetwaterbeheer eneenorganisatie diezijn resultaten niet
naarbuitentoeuitdraagt,loopt hetrisicolouterals'kostenpost' teboekte staan.
<i$| WaterschapVeluweherkent zichniet indit beeld enheeft zichgericht opde
vraag wat debijdrage isvan haar werkzaamheden aan deregionale economie.Daar
kan danwat betreft dewerkzaamheden vanhetwaterschap eenbrede invulling

aanworden gegeven.Immers,wehebben oppervlaktewater, grondwater, drinkwaterenwat alniet meer.Indezestudie staan echtervooraldekostenenbaten van
het beheer van het oppervlaktewater centraal.Wegaan daarbij vooraldieper inop
debaten van hetoppervlaktewater(beheer) vooreenaantalspecifieke sectoren en
opdegevolgen van deinvoering van deKaderrichtlijn Water (KRW). Datallesis
nodigomuiteindelijk eennieuwebalansoptemaken.Eenbalansdieaantoont dat
wemet debeperkte middelen dieweinzetten voorhet waterbeheer zoweldewelvaart vergroten alsonze(oneindige) behoeften bevredigen.
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2 Overwater, accountants,
lusten en lasten
Geldiseenruilmiddel dat zichonderscheidt vanandereruilmiddelen doordathet dewederdienst
dieaanderuilpartner verschuldigd isniet onmiddellijk voldoet maar opgrondvan algemene en
wettelijke erkenning gebruikt kanwordenvoorverdere ruiltransacties.
Bron:Wikipedia

£ Webetalen alsburgers netjes onzewaterschapslasten. Dit doenweomte
kunnen genieten vande'waterschapslusten', zoalsveiligheid en schoon water.
Lustenenlasten moeten daarom met elkaar inevenwicht zijn.Nuwillen we
natuurlijk graagdelustenweten,maar latenwetoch eerst eens eenblik werpen
opdewaterschapslasten. Datisniet moeilijk, want iedereen krijgt van het waterschapeenrekening opdemat.Zoworden ookdeingezetenenvan Waterschap
Veluweiederjaar aangeschreven met hetverzoek hunwaterschapslasten te betalen.Inonsgevalishet echter defamilie Overwater dietoch graag eenswil weten
wat ermethun geldgebeurt.Daarom nemen wehierdegelegenheidtebaat omte
laten zienwaaraan deEuro's,diedoorgaans doordefamilie ruimhartig aan het
waterschap worden afgedragen, worden besteed.
•$" Opdeaanslagvan defamilie Overwater staat immersingrotelijnen vermeld
waarvoor het geldisbestemd- dezuiverings-enwatersysteemheffing - maareen
duidelijke specificatie van dediversebestemmingen ontbreekt.Eendergelijke specificatie isten zeerstewenselijk, want dewaterschapslasten liggenvaakondervuur
enniet alleenaandeeettafel vandefamilie Overwater.Waterschapslasten stijgen
met regelmaat.Iniedergevaloponderdelen,zoalsde'ingezetenenomslag',de
'omslaggebouwd' (diegebaseerd isopdewaardevandewoning)ende'verontreinigingsheffing' tenbehoevevandewaterzuivering.Dergelijke stijgingen leiden
zowelbijdeburgers alsdepolitiektot vragen overdeefficiency van het waterbeheer.Endatleidttotnieuweproblemen.Immers,afgezien van deboekhouding van
hetwaterschapwaarin dekosten staan,zijn geengegevensbeschikbaar overhet
economischerendement vandewerkzaamheden diehetwaterschap uitvoert.
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<Ü? Dewaterschapslasten kunnen worden gezien als de kosten: zeheten immers
niet voor niets 'waterschapslasten'. Endat zou men als een terechte kwalificatie
kunnen zien als men een wat beperkte economische blik hanteert: de waterschapslasten renderen immers niet in strikt financiële zin.Het waterschap maakt namelijk
geen winst, heeft geen aandeelhouders en staat niet aan de beurs genoteerd.
Daarmee valt de organisatie binnen de categorie 'non-profit': organisaties die geen
winst maken. Endan hebben we in onze postmoderne samenleving als snel het
beeld van een organisatie die alleen maar 'geld kost'.

Veluwe
Watersysteem

S

Oppervlakte beheersgebied

136.000 ha

Aantal inwoners

415.000

Primaire waterkering

82 km

Secundaire waterkering

35 km

A-watergangen

1.470 km

Ê

B-watergangen

1.500 km

Overige watergangen

12.000 km

S
Waterzuivering

14

Rioolwaterzuiveringsinstallaties

8

Rioolgemalen

50

(Riool)leidingnet
Afgevoerde slib (droge stof)

I

233km
10.000 ton

Dijkgraaf

1

Dagelijkse bestuursleden
Algemene bestuursleden

4
26

Medewerkers (fte)

204

Organisatie

TABEL2.1:WaterschapVeluwein cijfers.
De kosten van het oppervlaktewaterbeheer in 2008 bedragen voor
Waterschap Veluwe intotaal bijna EUR53 miljoen perjaar (zietabel 2.2.).Het valt
daarbij op dat de waterzuivering verreweg de grootste post betreft. Dit heeft ook te
maken met het feit dat het beheersgebied van Waterschap Veluwe grotendeels
boven de zeespiegel ligt en een hooggelegen natuurgebied (DeVeluwe) omvat. Dat
scheelt kosten.

in EUR miljoen
Watersysteem

23,1

Waterzuivering

29,8

Totaal

52,9

TABEL2.2:Dejaarlijkse nettokosten van WaterschapVeluwein 2008

A Eenbelangrijk deelvanhetwatersysteembeheerbestaatuitonderhouden
monitoring.Watergangenmoetenenerzijds wordenvrijgehouden vaneenteveelaan
waterplanten enslibomdewaterafvoer nietingevaartebrengen,anderzijds moet
eengoedeecologischetoestand wordengewaarborgd.Daaromvindenmet regelmaat
investeringen plaatsdieoplangeretermijn eenadequaatwaterbeheer waarborgen.
Dezeinvesteringenkunnen zogeheten'kunstwerken' zoalsstuwenbetreffen, maar
ookdeaanlegvan'flauwe' oeversofdehermeanderingvaneenbeek.
Hetbijstellen van hetbeeldvan eenwaterschap alsorganisatie diealleen
maar geldkost,isnietaltijd eveneenvoudig.Immers,wiedekostenvan Waterschap
Veluweinkaartwilbrengen,heeft het relatief gemakkelijk. Dezezijn eenvoudigte
vindenbinnen demurenvanhetwaterschapsgebouw teApeldoorn.Menzietdan
decijfers zoalsdieintabel2.2 staanalseenbevestiging:alskosten.Maarmenvergeet danweldatdedienstendiehetwaterschap ophet gebiedvanwatersysteem en
-zuiveringverrichtinmaatschappelijke zinweldegelijk renderen.Maardezebaten
'vallen'inhetwerkgebiedvanhet waterschap:indestad,aan dewaterkant,inhet
bosentussen dehuizen.Kortom,buitenhet gebouw,inhetwerkgebiedvanhet
waterschap.Endaarzijn zemoeilijker tetraceren.Alhoewel,met dekennisenwerkwijze vaneenaccountant blijkt het goedmogelijk ookdebatenvanhet oppervlaktewaterbeheer vanWaterschapVeluwedie'inhetveld'worden genoteninkaartte
brengen.
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Huishouden
Waterzuivering
Transport afvalwater

Agrarisch
bedrijf

Groothandel

13

10

38

Zuivering

77

62

238

Verwerking vervuild slib

21

17

63
89

111

339

Watersysteembeheer
Aanleg,verbetering, onderhoud

36

357

305

Baggeren, sanering waterbodems

7

61

52

Sturing waterhoeveelheid

9

90

77

Monitoring

5

49

42

Aanleg en onderhoud waterkeringen

9

91

78

66

648

S54

O

20

85

103

Planvorming

9

36

44

Lozingenbeleid

9

39

47

Vergunningen en handhaving

3

13

16

Totaal rekening waterschap

m

S

Overig
Heffingskosten, bestuur, communicatie

I
17

S
8

41

173

210

218

910

1.103

Tabel2.3:Dejaarlijkse rekening(ineuro's)vooringezetenenvanWaterschapVeluwe

O Tabel2.3geeft eenvoorbeeldvandeaanslagdieeengemiddeldagrarischbedrijf,
eengemiddeldegroothandeleneengemiddeldgezin-inonsgevaldefamilieOverwatervanWaterschapVeluweontvangt. Alswedaarbijeveninzoomenopderekeningvande
familieOverwater,danzienwedatintotaaleenbedragvan218Euro- datisminderdan
60centperdag- perjaarmoetwordenbetaaldvoorhetoppervlaktewaterbeheer.De
grootstepostopderekeningisdezuiveringvanhetafvalwater.Waarmeedekwaliteit
vanhetwateraanzienlijkwordtverbeterd.Binnendepost'watersysteembeheer' gaat
hetgrootstedeelvanhetgeldnaarhetonderhoudenenverbeterenvande1.500kilometerwaterganginhetbeheersgebiedvanhetwaterschap.Intabel2.3wordttevensdebijdragevanbedrijvenaandewaterschapslasten weergegeven.
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Hiermee heeft defamilie Overwater duswat meer inzicht ineen aantal aspecten
van het watersysteem- en zuiveringsbeheer gekregen.Maardaarmee heeft zijnog geen
beeld van dewijze waarop dewaterschapslasten bijdragen aan dewelvaart van de
regio,bijvoorbeeld indevormvan (extra)omzet voorbedrijven, ofextra werkgelegenheid.Het betreft dan dusbaten dieniet binnen deviermuren van hetwaterschap in de
boeken komente staan,maar dieinhet werkgebied vanhetwaterschap doorde samenlevingworden geïnd:economische, maatschappelijke, ecologische,landschappelijk en
cultuurhistorische baten.Het zijnjuist dezeeconomische baten dieworden genoten
doorboeren,burgers,recreatieondernemers en andere partijen inhetwerkgebied van
het waterschap dieopdekomende bladzijden inkaart worden gebracht,
è Om de aan het oppervlaktewater te relateren geldstromen (zowel de kosten
als debaten) in kaart te brengen, wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van de
zogenaamde 'FEBO-methode4', een methode voor het onderzoek naar opbrengsten
verbonden aan natuur, landschap ofwater. Dezemethode werd altoegepast in eerdere studies van KPMGen Triple E. Binnen dezemethode wordt gebruik gemaakt
van identificeerbare, gerealiseerde geldstromen in devorm van omzet, waardestijgingen en belastingen. Het is dan ook een methode uit een accountantsomgeving, gebaseerd op richtlijnen uit deIFRS5.
Onzesamenleving, het werkgebied van eenwaterschap ofeenwatergang zijn
natuurlijk geen bedrijven, maar het kan somswelverhelderend werken omdezetoch
alszodanigte beschouwen.Natuur, landschap enwaterworden inhet FEBO-model
daarom gezien alseenbedrijf waarbinnen ofwaarlangs geldwordt verdiend.Het is
daarbij belangrijk even stilte staan bijwat wij precies onder 'water' verstaan alswijde
geldstromen inkaart brengen. Hetgaat indezestudie om deopbrengsten die verbonden zijn aan oppervlaktewater inzijn uiterlijke verschijningsvorm endaarmee gepaard
gaandekwaliteiten.Ditzijn dusdeopbrengsten dieteherleiden zijntot de 'watergang'.
Hetwerkvan de accountant omdefinanciële batenvan oppervlaktewater (beheer) in
kaart tebrengen,bestaat dan simpel gesteld uit devolgendedrie stappen:
Het bepalen van de belanghebbenden;
Het in kaart brengen van de huidige opbrengsten van de belanghebbenden
die kunnen worden herleid tot oppervlaktewater;
Het bepalen van detoekomstige opbrengsten van het waterbeheer, na bijvoorbeeld een aantal concrete maatregelen.

4 FinancieelEconomischeBeleidsondersteunende methode
5 International FinancialReporting Standards,eenverzamelingvoorschriften betreffende depresentatie van
jaarcijfers van bedrijven

O Devraagisdanvervolgenswelkegeldstromenteherleidenzijntot water?
Figuur2.1geeft eentotaaloverzichtvanallesoortenkosten enbatendieteherleiden
zijntot eenwatergang.Deopbrengsten dieinditonderzoekworden meegenomen,
bestaan uit deomzetvanondernemingen endewaardestijging vanonroerend goed
voorparticulieren.
Geldstromen
verbonden aan water en landschap

Kosten

Publiek

Baten

Toegevoegde
waarde aan
woning
(WOZ-waarde]

Privaat

Directe
belastingen

?

Rendement
van de
sector

Stijging
woningwaarde
(particulier!

Toeristenbelasting

Resultaat
voor
belasting

Overdrachtsbelasting

Forensenbelasting

Vennootschapsbelasting

OZBbelasting

Haven- en
kadegelden
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Dividend
belasting
Privaat

Publiek

Resultaat
na belasting

FIGUUR 2.1:Geldstromen die zijn te herleiden tot de aanwezigheid van oppervlaktewater
en landschap volgens de FEBO-methode.

Netalsindeaccountancywordt opbasisvan (bestaand)onderzoek,deheersendepraktijk eneigendeskundigheid bepaaldwelkdeelvandeomzet endewaardestijging vanwoningen istoetewijzen aan deaanwezigheid van dewatergangen.
Erisdaartoeineerderestudies bijvoorbeeld aan ondernemers gevraagdwelkdeel
vandegerealiseerde omzetvolgenshentedankenisaandeaanwezigheid vanhet
nabijgelegen water.Alshet gaat omonroerend goed,zijnonderzoeken beschikbaar
naardeinvloedvandekwaliteitvanlandschapenoppervlaktewater opdewaarde
daarvan.

4 Op deze wijze ontstaat een beeld van de geldstromen die zijn te herleiden tot
het oppervlaktewater c.q.dewatergang. Alswe ditfenomeen voorts beschouwen
vanuit het perspectief van de accountant, dan wordt verondersteld dat een verbetering van dewaterkwaliteit niet alleen kosten met zichmeebrengt, maar ook leidt
tot opbrengsten, ofjuist een daling van waarden en omzetten (schade).Dealdus af
te leiden opbrengsten, gerelateerd aan de aanwezigheid van water, kunnen vervolgens worden gebruikt als basis voor extrapolaties en opschalingen.
Rijk/provincie

Benzinestation
Gemeente X

Gemeente Y

Sporten
cultuur

Onderhouds
bedrijven

£

Groothandel

Horeca
Gemeente Z
Vervoersbedrijven

!

I

Aannemersbedrijven
Attractieparken

OpenbaarVervoer

FIGUUR2.2: Partijen meteeneconomischbelangbijwaterennatuur

Omdebaten voor deregionale economie inkaart te brengen, wordt binnen
deze studie het werkgebied van Waterschap Veluwe oféénvan dedaarbinnen gelegen watergangen gezien alseen regulier bedrijf.Binnen ditbedrijf kan een deel van
degeldstromen worden herleid tot dewatergang c.q.het oppervlaktewater: zijzijn als
het ware te danken aan het water. Demate waarin partijen dankzij het water inkomsten generen kan variëren.Datheeft zowel met afstand alsde aard van de bedrijvigheid te maken (ziefiguur 2.2).Indekernvan defiguur bevinden zichde partijen die
een directe relatie hebben met het onderzoeksgebied: de gebruikers van het (oppervlak-te)water. Ditkunnen vissers zijn,maar ookboeren, drinkwaterbedrijven ofhoreca.Hun opbrengsten zijn directtoete rekenen aan het water. Indetweede ring van
figuur 2.2bevinden zichonder andere de overheden. Zijgenereren bepaalde inkom-

sten opbasisvan de aanwezigheid van het water, namelijk Onroerende Zaak
Belasting (OZB), inkomsten- envennootschapsbelasting. Indebuitenste ring bevinden zichpartijen die indirect baat hebben bij de aanwezigheid van het water, zoals de
leveranciers van dehoreca- envervoersbedrijven dietoeristen naar gebieden brengen.
O
DeFEBO-methodiek wijkt met deze 'geldstromenmethodiek' afvan de methoden dieworden gebruikt om dewaarde van natuur en landschap vast te stellen in
onder meer de 'maatschappelijke kosten-baten analyses' (MKBA's).Het doelvan binnen deMKBAgehanteerde methodieken isnamelijk dewaarde van natuur en landschap te bepalen en in geld uit te drukken, om deze zodoende mee te wegen in de
besluitvorming over bijvoorbeeld de aanleg van een snelweg, goederenspoorlijn, of
een bedrijventerrein. Dewerkwijze die daarbij veelal wordt gehanteerd, isde 'conditionele waarderingsmethode' waarbij mensen wordt gevraagd (in ons geval de
familie Overwater) wat zijover hebben voor bijvoorbeeld een natuurlijke oever.
4JI* Dezemethode heeft echter veel nadelen. Zozal de mate waarin burgers bereid
zijn te betalen voor hoge dijken sterk afhangen van het feit of zijnet de rekening
aan het waterschap hebben betaald, of dat net een overstroming heeft plaatsgevonden waarbij de hele benedenverdieping blank stond. In dergelijke gevallen zal de
betalingsbereidheid fors hoger zijn, net zoals dezeflink zal afnemen als in dejaren
daarna geen overstromingen plaatsvinden. Een groter nadeel van de conditionele
waarderingsmethode, zoals die binnen de MKBAwordt gebruikt, isdat opbasis van
deuitkomsten van het marktonderzoek -wat de conditionele waarderingsmethode
feitelijk is -vervolgens kentallen worden vastgesteld. Dezekentallen geven veelal
dewaarde van de natuur per strekkende meter of pervierkante meter weer. Zois
recent door het LEIvastgesteld dat de gezondheidswaarde van een wandelpad (bij
een gebruik van drie keer per week) 5 euro per strekkende meter is.Het is vooral
interessant te weten dat er dus economen zijn diehet verschil in gezondheidswaardevan een wandelpad, dat twee of drie keer per week wordt gebruikt, kunnen vaststellen. Ookisin eerdere MKBA'svastgesteld dat de waarde van een mensenleven
2,2miljoen bedraagt. Zegmaar, dewaarde van een flinke villa.
%i Ditwerken met kentallen die als doel hebben een absolute waarde vast te
stellen voor de waarde van vogels,vissen, bomen, wandelpaden en zelfs mensenlevens leidt echter tot steeds meer vragen bijbestuurders. Het biedt hen namelijk weinig houvast bij vragen omtrent financiering van het beheer, bij het zoeken naar
nieuwe partners voor de uitvoering, of het in kaart brengen van de bijdragen van
het waterschapswerk aan de regionale economie.Dat alles lijkt dus niet de juiste
weg. DeFEBO-methode gaat er daarentegen van uit, dat de waarde van de natuur
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niét kan worden bepaald. Wewillen immers niet dewaarde van een ommetje, of
van een slootrand bepalen, we willen weten wat de effecten van het waterbeheer
zijn voor de regionale economie en eventueel nieuwe financieringsmogelijkheden
verkennen. Endat isgoed mogelijk met de FEBO-methode.
O
Daarnaast wordt de FEBO-methode ook anders toegepast dan de waarderingsmethoden die binnen de MKBA'sworden gehanteerd. DeMKBAheeft de
ambitie een éénduidig oordeel uit te kunnen spreken over de noodzaak van
bepaalde beleidsmaatregelen (zoals de Kaderrichtlijn Water, of de aanleg van een
snelweg door het Naardermeer). Het doel van de FEBO-methode isvooral dieper
inzicht te geven in de wijze waarop onze economie zich ontwikkelt en daarmee de
besluitvorming daar neer te leggen waar hij hoort: niet bij de economen van planbureaus, maar bij gekozen bestuurders. Dit diepere inzicht in effecten van de
werkzaamheden van het waterschap Veluwe willen we in dit boek weergeven aan
de hand van een drietal activiteiten, die mogelijk baat hebben bij schoon water in
het algemeen en de KRWin het bijzonder, te weten: voedsel verbouwen (land-
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bouw),wonen en recreëren. Tenslotte zal de balans voor de gehele regio worden
opgemaakt opdat de familie Overwater een antwoord krijgt op de vraag of zij
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waar krijgt voor haar waterschapslasten.
A Voordat dezevragen aan de orde komen,willen wij weergeven op welke
manier water in onze samenleving haar functies vervult. Infiguur 2.3ishiertoe de
ontwikkeling van dewaardecreatie zoals die geldt voor het oppervlaktewater
(beheer) schematisch verbeeld.Het TripleE Cascademodel maakt de productontwikkelingvan water inzichtelijk. Ineen aantal stappen isin deloopvan detijd steeds
meer waarde aan het product water toegevoegd, opbasis van dewensen van de
samenleving.Alswe veilig zijn, dan gaan we het waterbeheer inzetten om de voedselvoorziening te optimaliseren. Alswe voldoende voedsel hebben, gaan we het
water schoon makenten behoeve van devolksgezondheid. Nadat het water is
schoongemaakt, wordt het ingezet alsdrager van natuur en landschap.Hier profiteert in het bijzonder de genietende mens weer van.
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FIGUUR 2.3: ONTWIKKELING VAN DE (TOEGEVOEGDE) WAARDE VAN HET OPPERVLAKTEWATER

Jjjg, Latenwedusdewatergang enhet aangrenzende landschap daarom niet zien
alseenbedrijf, zoalsweeerder deden,maar alseenproduct.Eenproduct datzich
ontwikkelt.Degeestelijke vadersvan dezogenaamde 'beleveniseconomie', Pineen
Gilmore,gevenaan dat iedereproducent moet streven naareenzogroot mogelijke
toegevoegdewaardevanzijnproduct omtevoorkomendathet product alleennog
maar concurreert opbasisvanprijs.Zijonderscheiden binnen ditkader verschillendetypenproducten,te weten:
Commodities;dezebestaan uit onderlingvervangbare materialen dieuitde
natuur afkomstig zijn.
Goederen;dit zijntastbareproducten diedoorondernemingen worden
gestandaardiseerd eninvoorraad genomen.
Diensten;ditzijnimmateriële,niettastbare activiteiten dieworden verricht
vooreenbepaalde cliënt.
Belevenissen;dit zijn gebeurtenissen diemensen opeenpersoonlijke manier
aanspreken.
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Tegenwoordigwilgeenenkele onderneming dat haar producten als 'commodities'
worden gezien.Eenbedrijf moetkostewat hetkostvoorkomen dathet product geen
toegevoegdewaarde heeft voordeklant, zodathet alleen nogmaar kan concurreren
opbasisvan prijs.Wileenproducent dedefinitieve stapmakennaar eenhogetoegevoegdewaarde,danzalmenuiteindelijk - naast kwaliteit enservice-belevenissenmoetentoevoegen,omzodoende het product eenhoogwaardig imagote geven.
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FIGUUR2.4:Deladdervandeeconomischewaarde

<^Êt Nuishetwaterschap geenrecreatieschap datzichrichtoppretenplezier,maar
zekerisweldatookhetwaterbeheer steedsvakereenonderdeelisvandebeleveniseconomie.Datgeldtzekervoorhetoppervlaktewaterbeheer, waarbij het realiseren
vanzwemwater,hetcreërenvannatuurlijke oevers,beekherstel,het aanbrengen van
beplanting aanzienlijkewaardetoevoegenaan'hetproduct oppervlaktewater'.
Immers,veeloudewaterenverliezenhun productiefunctie (voorenergie),huntransportfunctie, hunregulatiefunctie (verwerkenvanlozingen).Derecreatieve functie
komtdaarintoenemende matevoorindeplaats.Dezeproductontwikkeling vanwater
isgeheelinlijn methetbeelddatdoorPineenGilmorewordt neergezet alshet gaat
omdebeleveniseconomie.Deoudefuncties verdwijnen niet,maarerkomen nieuwe
functies bij.Indekomendehoofdstukken gaanwedeketenvantoegevoegde waarde
vanwater daaromeensdoorlopen aandehandvanhetTripleE Cascademodel.
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3 Dijken en veiligheid
Het leveren van kwaliteit kost geld. Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen.

J.G.W. Kosterink

Hetwaterschap heeft deverantwoordelijkheid voordekwaliteit en kwantiteit
vanhet water inhaarbeheersgebied.Dagelijkswordt gewerkt aan debescherming
van deingezetenentegenwateroverlast.Hetwerkvanhetwaterschap bestaat uit
watersysteembeheer enwaterzuivering.Voorhetwatersysteem ismonitoring en
het schoonhoudenvan dewatergangen vantoepassing.Doormiddelvanwaterzuiveringwordt denegatieve invloedvanafvalwater opdevoorraad oppervlaktewater
beperkt.Dezealgemenetakenvan hetwaterschap worden aangevuld met investeringen inderuimtelijke kwaliteit rondhetwaterinhet beheersgebied.
O Dithoofdstuk geeft eennaderinzicht indeeconomiemetbetrekkingtotde
primairewerkzaamheden enverantwoordelijkheden van hetwaterschap.Hier
wordt aandacht besteed aanheteersteniveau:deveiligheid (figuur3.1).
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FIGUUR 3.1: ONTWIKKELING VAN DE (TOEGEVOEGDE) WAARDE VAN WATER, DE EERSTE FASE.
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Infiguur 3.2is een overzichtskaart van het beheersgebied van Waterschap Veluwe
weergegeven. Opdeze kaart iste zien dat het beheersgebied ingeklemd ligt tussen
de IJssel in het oosten en het Veluwemeer inhet westen. DeVeluwe neemt binnen
het beheersgebied een prominente plaats in met haar hooggelegen natuurgebieden.
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FIGUUR 3.2:Hetbeheersgebied van waterschap Veluwe

O Eenopvallend aspectvanhetbeheersgebied vanWaterschap Veluweisde
relatief hogeliggingendebeperktelengtevanwaterkeringen. Ditneemt overigens
nietweg datbij afwezigheid van dijken ruim eenderdevan het beheersgebied
regelmatig onderwater zoukomentestaan.Dewaterschade aandewoningen en
bedrijven zouomvangrijk zijn.Bedrijvenbinnenhetbeheersgebied van Waterschap
Veluwegenereren momenteeljaarlijks ruim76miljard euroaanomzet.Inde nabije
omgevingvan dewatergangen bevindt zichvoortsruim15miljard euro aan
woningkapitaal (zieresultaten hoofdstuk 7).Debescherming doordedijken zorgter
dusvoordat eenaanzienlijk deelvan dezeeconomische activiteiten mogelijk wordt
gemaakt.Daarmeeisduidelijk dat ondanks het feit datditniet degrootste kostenpostbetreft, aanlegenbeheervan dedijken weleenrandvoorwaarde blijft van onze
welvaart.
4 IndeNederlandsegeschiedenishebbendijkenaltijd eengroterolgespeeldbijhet
beschermenvanonzewelvaartenhetgaranderenvandeveiligheid.Daarbijheeft altijd
eenafweging plaatsgevondentussenkostenenbaten.Dezeafweging iszeernadrukkelijkterugtevindenindeontstaansgeschiedenisvandeDeltawerkeninZeeland.De
Deltacommissiedachtin1955bijvoorbeeld dathetDeltaplanin25jaaruitgevoerdzou
zijn,endatdekostenongeveerop1,5tot2miljard gulden(EUR0,7tot 0,9miljard)uit
zoudenkomen.Hetblijkt echter,zoleertdeSpectrumEncyclopedie,datdedeltawerken
intotaal10miljard gulden(zo'n4,5miljard euro)hebbengekost.Ruimtweekeerzoveel
alsbegroot.Hierstaatweltegenoverdatdedeltawerken,naastbovengenoemdedoelstellingen,hetgevoelvan"veiligheid"inNederlandheeft doentoenemen.
O IneenonderzoekvanTinbergen(1954)warendeuitvoeringskostenvanhet
Deltaplangeraamdop1,5miljard gulden.VervolgensbepaaldeTinbergendatdeschade
peroverstroming1,3miljard guldenwasvoorhetgebiedvandedeltawerken.Werdeen
groteroverstromingsgebied meegenomen (delenvanZuid-Holland)dankwamdeschadeuitop2,6miljard guldenperoverstroming.Deschadewerddaarna aandehandvan
kansberekeningen vooreennieuweoverstromingbepaald.Hierbijwerdeenonderscheidgemaakttussendecontantewaardevandemateriëleschadevantoekomstige
overstromingenzonderdeaanlegvandedeltawerkenenmetdedeltawerken.Zonder
dedeltawerkenwerdopbasisvaneenkansberekeningvan1overstroming per100jaar
gestelddatdecontantewaardevandeschade390miljoen guldenvoorhet deltagebied
isen780miljoen guldenvoorhetgroteregebied.Metdedeltawerkenwasdekans
gesteldop1overstromingper500jaarmeteencontantewaardevan78miljoen gulden
voorhetdeltagebieden156miljoen guldenvoorhetgroteregebied.Hieruit concludeerdeTinbergendathetaanleggenvandeDeltawerkeneconomischhaalbaarwas.
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InNederland wordt een enorme inspanning geleverd om de economie en het
leven achter de dijken, stuwen en andere kunstwerken mogelijk te maken. In totaal
ligt inNederland ruim 3500 kilometer primaire waterkeringen, dit zijn bijvoorbeeld
rivierdijken, duinen, stormvloedkeringen of dammen. Deze (kunst) werken beschermen het land tegen overstromingen vanuit grotere rivieren, het IJsselmeer en de
zee.Daarnaast iser nog een breed scala aan boezemkaden, kanaaldijken en polderkaden om het land te beschermen tegen overstromingen vanuit devele binnenwateren. Dezeregionale waterkeringen beslaan nog eens 14.000kilometer in lengte.
A Volledige bescherming tegen overstromingen isin de praktijk niet te garanderen. Deafgelopen jaren isdit enkele malen duidelijk geworden. De wateroverlast
rond de grote rivieren in 1993en 1995staan nogvers in het nationale geheugen.
Dezelaatste hoogwaterdreiging leidde ertoe dat ruim 250.000 mensen in één week
werden geëvacueerd. Dejournaalbeelden van boeren die met hun volledige veestapel vluchtten voor het dreigende water waren over de hele wereld te volgen. Meer
recent zijn de doorbraken van veendijken als gevolgvan extreme droogte, zoals
2003inWilnis en de Prins Alexanderpolder.
£ 2 Inhet beheersgebied van Waterschap Veluwe wordt gewerkt aan de bescherming tegen overstromingen, zoalseerder gezegd zou zonder dijken ruwweg een
derde van het beheersgebied regelmatig onder water komen te staan. De rivierdijken
langs de IJssel,de oostelijke grens van het beheersgebied zijn hierbij cruciaal. Dejaarlijkse investeringen van waterschap Veluwe inhaar dijken variëren sterk, naar
gelang het schaalniveau van het onderhoud en eventuele schade aan het dijkensysteem.Debegrotingspost 'veilige dijken' kon in 2008 rekenen opeen investering van
ruim 700 duizend euro,voor deperiode tot 2012staat nog eens ruim 112 miljoen euro
ten behoeve van veilige dijken op de begroting (Waterschap Veluwe, 2008).
4 Ü N Voor defamilie Overwater ishet, als ingezetene van Waterschap Veluwe, van
belang om te weten dat 9euro van haar totale waterschapsrekening (218euro, tabel
2.3)besteed wordt aan de bescherming tegen overstromingen. Aleerder is gezegd
dat het risicogebied bij overstromingen ruim een derde van het beheersgebied
onder water komt te staan. Opbasis van deze gegevens is het echter niet direct
mogelijk om de exacte omvang van de schade te berekenen, aangezien de inwoners
en de bedrijven niet evenredig over het beheersgebied zijn verdeeld. In de komende
alinea's zaldaarom nader worden ingezoomd op de schade van een overstroming in
het gebied onder verantwoordelijkheid van Waterschap Veluwe.
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FIGUUR3.3:Hetrisicogebied (donkeredeel)bijoverstromingen in(ondermeer)beheersgebied
vanWaterschapVeluwe(programmabureauVIKING).

£ Infiguur 3.3 iste zienwelk gebied risicoloopt op schadebijeen overstroming.
Het economisch effect van dewaterkeringen wordt berekend doorte laten zien welke
omzetjaarlijks wordt gerealiseerd inhet risicogebied. Het grootste deelvan het grondgebruik inhet risicogebied isgericht opagrarische bedrijfsvoering. Bijnadere bestuderingvan debedrijvigheid inhet risicogebied blijkt datjaarlijks ruim 19 miljard omzet
wordt gerealiseerd inhet doordijken beschermde gebied.Datleidt tot de creatie van
ruim 86.000 banen.Alswe dit afzetten tegenover dejaarlijkse investerings-en onderhoudskosten wordt duidelijk dat de doordijken geboden veiligheid een belangrijke
economische factor is.
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Aantal

Jaarlijkse o m z e t

Aantal

instellingen

(EUR'000)

banen

1.025

1.381.655

7.580

Horeca

390

254.897

2.693

Handel

1-795

6.300.725

14.720

Niet-commerciële d i e n s t v e r l e n i n g

1.883

1.965.534

20.061

3.006

4.775.876

22.127

Industrie

853

4.053.503

14775

Transport

245

615.418

3-347

Landbouw

192

111.732

644

Energie

4

54727

65

Delfstofwinning

2

29.890

19

2

870

3

10

4-935

20

9.407

19.549.760

86.053

Bouw

Zakelijke d i e n s t v e r l e n i n g

f
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Jacht e n Bosbouw
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TABEL3.1: Bedrijvigheid in het door dijken beschermde risicogebied

A Hetstaatderhalvevastdatdewaterkeringeencrucialerolvervult.Ennietslechts
vanwegedeeconomischeschadediebijeeneventueleoverstromingwordtgeleden,
maarvoornamelijk voordeveiligheidvandeburgers.Zoalsaangegeveninhetcasademodelvormtdeveiligheidmetbetrekkingtotdijkbeheer deeerstefasevandeontwikkelingvanhetbeheervanoppervlaktewaterenstaatdaarmeedusaandebasisvanhet
waterbeheerinNederland.

4 Waterbeheer en voedselrijkdom
Voedselzekerheidendaarmeesamenhangendewaterzekerheidgeldenalsbelangrijkedriversvoorde
internationalemarktvraag.Tegelijkertijd ligthierdeschakelmetdebijdrageaanhetrealiserenvande
MilenniumDevelopmentGoals(opgestelddoordeVerenigdeNaties).Voedsel-enwaterzekerheidis
voorveellandeneenessentieelvraagstuk.Ookalomdatdelandbouwopwereldschaalca.70%vande
zoetwaterconsumptievoorhaarrekeningneemt,isdenoodzaaktotoptimalisatiegroot.Ditgeldtop
stroomgebiedsniveau,maarzekerookvoorlokaleverdelingsvraagstukken.
www.waterland.net

Voedseliseeneerstelevensbehoefte van demensendelandbouw voorziet
daarin.Ophaarbeurt heeft delandbouwweer een adequaat waterbeheer nodigom
ditvoedselte produceren.Daarbij heeft denadrukjarenlang gelegen opeenpuur op
delandbouw afgestemd waterpeil (fase 2van het Cascademodel).Datwaren delustenvoordelandbouw.Vanuitwaterkwaliteitsoogpunt leiddeoptimalisatievan de
landbouwdaarentegen tot eenaanzienlijke belastingvanhet grond-en oppervlaktewater, inhetbijzonder wat betreft nutriënten alsfosfaat en nitraat.
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FIGUUR 4.1: ONTWIKKELING VAN DE(TOEGEVOEGDE) WAARDE VAN WATER, DETWEEDE FASE.
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FIGUUR4.2:Dewaterkwaliteit binnen het stroomgebied Rijn. (Bron:ministerie van financiën)

4 Tenaanzienvanhetverbeterenvandewaterkwaliteitwerddeafgelopen decenniametsucceseenstringentbeleidgevoerd:hetNederlandsewaterisnadrukkelijk
schonergeworden (figuur4.2).Ditbeleidzaleenverdereimpulskrijgen metdeimplementatievandeEuropeseKaderrichtlijn Water(KRW) enhetzalduidelijk zijndat het
voordelandbouwvangrootbelangistewetenwatdeeconomische consequenties
vanditbeleidzijn.Simpelgezegd,zijnfase 3en4vanhetCascademodelnadeligvoor
delandbouwofbiedenzeookkansen?DegeluidenvanuitdesectoroverdeKRWzijn
namelijk nietaltijdpositief.
i||ä§> Endatistebegrijpen,want najarenvantegenslagenmetlageprijzen,epidemieënenhetafschaffen vandelandbouwsubsidies stijgen immersdeprijzen van
veellandbouwproducten sterk.Sinds2004gaathetbetermet delandbouw (tabel4.1).
Oorzakenvandezeprijsstijgingen zijndetoenemendewelvaartinIndia,Braziliëen
China,waar steedsmeermensenmeereten,alsmededestijgende vraagnaarbiomassavoorbrandstoffen. Devraagdiezichdannatuurlijk voordoet,isofhetverdergaandewaterkwaliteitsbeheervanondermeerdeKaderrichtlijnWatereenstreepdoorde
rekeningtrektvandezichherstellende landbouw?

InEUR

2004

2005

2006

2007

32,0

3L7

30,9

36,5

3.7

3.9

3.9

4,2

300,5

279.5

252,4

346,7

11,6

10,6

13,2

21,6

Rogge (per 100kg)

9.3

9.0

11.5

17,8

Mais(per100kg)

11,8

12,4

15,8

20,6

780,0

855.0

940,0

1.170,0

o,5

0,6

0,7

0,9

Melk, gemiddeld vet (per 100kg)
Boerenkaas (perkg)
Boter (per 100kg)
Tarwe,bakkwaliteit (per 100kg)

Melk-enkalfkoeien, iesoort(per stuk)
Kooieieren,consumptie (witenbruin)(perkg)

TABEL4.1:DeLandbouwprijzen sinds2004.(Bron:LEI)
Omop dezevraag een antwoord te geven, begeven we ons naar het gebied
rond deWeteringen in de Noordelijke IJsselvallei.Dit gebied heeft een sterk agrarisch karakter, een deelvan het gebied is aangewezen als zogeheten 'Landbouw
Ontwikkelings Gebied' (LOG). In dit gebied ligt de nadruk sterk op de intensieve veehouderij. DeNoordelijke IJsselvalleiiseen - naar Gelderse maatstaven - weids
gebied. Het onderzoeksgebied, weergegeven infiguur 4.3,rond de Weteringen strekt
zichuit van Hattem tot Apeldoorn. Het omvat bijna het gehele gebied tussen de
IJsselen de randgebieden van deVeluwe.Dewestelijke grens van het onderzoeksgebied wordt afgebakend door het Apeldoorns kanaal. Deweteringen die het gebied
doorsnijden, zijn over het algemeen smal (6tot 10m).Desalniettemin zijn deze
wateren bepalend voor het landschap.Demeeste boerderijen, waarvan de landerijen zichachter het bedrijf uitstrekken, liggen bijvoorbeeld aan wegen die langs de
Weteringen zijn aangelegd.
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FIGUUR4.3: Het onderzoeksgebied rond de Weteringen

Het eerste dat we in dit gevalwillen weten, iswelke baten inde huidige situatie te herleiden zijn tot het oppervlaktewater (deWeteringen), danwei de kwaliteit
van het oppervlaktewater? Endaarbij zalduidelijk zijn dat, gezien het agrarische
karakter van de Weteringen en deverscholen ligging van de waterlopen, daarbij een
zeer conservatieve inschatting moet worden aangehouden. Bovendien ishet zeer
moeilijk een onderscheid te maken tussen dewaterlopen en het omliggende landschap.DeWeteringen zijn zoverweven in het landschap dat het in dit geval logischer ishet water en het hiermee verbonden landschap alsbasis te nemen voor het
in kaart brengen van debaten. Het oppervlaktewater isop zichzelf immers geen
allesbepalende factor: het water en agrarisch landschap in onderlinge verwevenheid isdat echter wél.Tabel4.2geeft een overzicht van detotale bedrijvigheid in het
gebied van de Weteringen.

instellingen

Aantal

Jaarlijkse

Aantal

banen

omzet (EUR '000)

Bouw

64

67.580

345

Horeca

6

4-336

39

59

171.109

340

Niet-commerciële dienstverlening

104

98.710

1.034

Zakelijke dienstverlening

182

123.700

718

Industrie

32

84.913

288

Transport

H

15.326

80

Landbouw

149

93.322

538

Totaal Weteringen

610

658.996

Handel

3.382

£
w

TABEL4.2:Omvang van detotale bedrijvigheid rond de Weteringen

%$ Opbasisvandetotalebedrijvigheid inhetonderzoeksgebied wordt bepaald
welkdeelvandebedrijvigheid eenrelatieheeft methetlandschapenhetoppervlaktewater.Hetresultaat vanditonderzoek isweergegeven intabel4.3.

Jaarlijkse
omzet (EUR '000)
Horeca

n

I
I
Aantal
banen

3.684

31

Landbouw

27.029

403

Niet-commerciële dienstverlening

31.828

220

4.021

22

66.562

676

Handel
Totaal

TABEL4.3:Water- en landschapgerelateerde bedrijvigheid rond de Weteringen

|
Eendeelvandeomzetvandelokalebedrijvigheid isterelaterenaanhetlandschapenoppervlaktewater. DatgeldtindeWeteringen bijvoorbeeld voordehoreca.
Dezebestaatuitcafé's,kampeerterreinen enrestaurants. Vanwegederelatiemet

natuur- enwaterrecreatie isdetoedelingsfactor voor desector horeca binnendit
onderzoeksgebied op30procent gesteld. Datwil zeggen dat30%vandeomzeteen
directe relatie heeft metlandschap enoppervlaktewater. Vervolgens kijken we naar
de landbouw. Delandbouwsector inhetonderzoeksgebied bestaat voor het overgrote deeluitgemengde bedrijven enmelkveehouderijen. Gemengde bedrijven combineren diverse agrarische productiemethoden binnen hetzelfde bedrijf. Wateris
natuurlijk onontbeerlijk voor landbouwbedrijven, maar datisniet watwehier betogen.Het gaat hier omdatdeelvan deomzet van landbouwbedrijven, dateen relatie
heeft metwaterkwaliteit enhetdaaraan gerelateerde landschap rondde
Weteringen. Hiervoor wordt een toedelingsfactor van 15 procent aangehouden.
Hierbij moet worden gedacht aande bijdrage vanpeilbeheer ende kwaliteit vanhet
water aande productiecapaciteit vande landbouw. Intabel 4.4iseenoverzicht
gegeven vandegehanteerde toedelingsfactoren.
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Sector

Toedelingsfactor

Horeca

30%

Landbouw

15%

Niet-commerciële dienstverlening

10%

Handel

5%

TABEL4.4:Toedelingsfactoren persector

Binnen desector niet-commerciële dienstverlening zijn voor ditonderzoek
voornamelijk maneges, hengelsportverenigingen enorganisatoren van recreatieve
evenementen van belang.Voor deze sector iseen toedelingspercentage van10%
bepaald. Voor de handel is 5%aangehouden vanwege dedetailhandel die baat heeft
bij dekwaliteit van landschap enwater. Vervolgens kunnen we bepalen welk deel
van deomzet inhetgebied teherleiden istotlandschap en oppervlaktewater.
Hieruit blijkt dat jaarlijks een omzet vanbijna 16miljoen euroterelateren istothet
landschap enhetoppervlaktewater indeWeteringen. Toepassing vande toedelingsfactoren op deze totale omzetten van debedrijvigheid inhet onderzoeksgebied
leidt toteenoverzicht vandirect landschap- enwatergerelateerde omzet; ditis
weergegeven intabel 4.5.Deaanhetoppervlaktewater gerelateerde omzet inhet
onderzoeksgebied Weteringen bedraagt intotaal ruim 8,5miljoen euro.

Sector

Omzet (in EUR 'ooo)

Horeca

1.105

Landbouw

4.054

Niet-commerciële dienstverlening

3.183

Handel

201

Totaal

8-543

TABEL4.5:Water-enlandschapgerelateerde omzetronddeWeteringen

O
Naast de omzet dievoortkomt uit bedrijvigheid, heeft ook dewaarde van
onroerend goed een relatie tot de aanwezigheid van het water. In dit geval kunnen
we derelatie duidelijker maken doordat we dehuizen die direct aan het water zijn
gelegen en daaraan hun meerwaarde ontlenen, goedkunnen traceren. Ruim 1400
huizen zijn in het onderzoeksgebied binnen een bereik van 150meter van de watergangen gelegen, zietabel4.6.

n

45
O.

I

INEUR '000
# huizen

WOZ

WOZ Water
15%

Gemeente

a/h water

Apeldoorn

47

20.475

3.071

161

72.871

10.931

Hartem

304

75035

11.255

Heerde

662

247.958

37.194

Voorst

255

98.690

14.803

515.028

77-254

Epe

Totaal
Particulier: WOZ-inkomsten

TABEL 4.6: WOZ-waarden rond de Weteringen

1.429

3.090
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De totalewaardevandezehuizenbedraagtruimeenhalfmiljard Euro. De nabijheidvanaantrekkelijk landschapen/ofwaterresulteertdoorgaansineenwaardevermeerderingtussende10 en 30%. Omdathetondoenlijk isdezewaardevermeerderingpergevaltebepalenwordteengemiddelde (enconservatieve)toedelingvan 15%vandehuizenwaarde aandeaanwezigheidvanhetwatertoegekend.Bij
eengemiddeldejaarlijkse stijgingvandehuizenprijsvan4% komtditneeropeen
jaarlijkse geldstroomvanruim3miljoen Euro. De daarmeeverbondeninkomstenin
devormvanonroerendezaakbelastingbedragenongeveer45.000europerjaar.
^JJÜ Op basisvandebovenstaandeberekeningenkunnenwenuvoorde batende
balansopmaken.En watzienwedan?Welnu,intotaalisjaarlijks eenbedragvanruim
11,6 miljoen Euroteherleidentotdeaanwezigheidvanlandschapenoppervlaktewater
indeWeteringen (tabel4.7). NaastdezebestaandegeldstromenzijnindeWeteringen
maatregelen geplanddiedekomendejarenmetnamebinnenhetkadervande KRW
moetenwordenuitgevoerd.De vraagisnatuurlijk watdekostenendeeconomische
effecten zijnvandezemaatregelen op de(lokale)economievande Weteringen?

>
e
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in EUR 000

Ü
•îj

Omzet
WOZwater particulier

<u
<u

Totaal

8.543
3.090
11-633

TABEL4.7:Overzichtvanwater-enlandschapgerelateerde geldstromen

A Deprojecten dievoortvloeien uit dekaderrichtlijn water diedoorWaterschap
VeluweinenronddeWeteringen zijngepland,hebben alsdoelzowelde algemene
milieukwaliteit teverbeteren, alsmede dekwaliteit vanhet oppervlaktewater en
denatuurwaarden van hetgebiedteverhogen.Vandetotaleinvesteringen inhet
gebieddiemet deKRW zijngemoeid,neemt hetwaterschap hetleeuwendeelvoor
haar rekening (zietabel 4.8). Daarnaast kent hetwaterschap het strevenomwateroverlasttebeperken.Deonderhoudskosten, demonitoringende aansturing
bedragen 4% vanhettotaleinvesteringsbedrag vanhetwaterschap.De komende
jaren zal jaarlijks ruim 600duizend euroworden geïnvesteerd inhetverbeteren van
deomgevingskwaliteit vandeWeteringen.

Projecten

Totaal

Perjaar

(2008-2027)

Natuurvriendelijke inrichting

€ 8.780.000

Aandeel
Waterschap

€ 462.100

50%

Totaal
€4.390.000

Verwijderen beschoeiing

€10.000

€ 500

100%

€10.000

Passeerbaar maken stuw

€ 740.000

€38.900

25%

€ 185.000

€ 1.870.000

€ 98.400

100%

€1.870.000

€ 456.000

€ 24.000

100%

€ 456.000

€ 11.856.000

€ 623.900

Baggeren
Onderhoud, monitoring
en aansturing â4%
Totale kosten

€ 6.911.000

TABEL 4.8:OverzichtvandeKRW-investeringenronddeWeteringen

i$r Veelinvesteringen hebben betrekking op het verbeteren van de ecologische
en landschappelijke kwaliteit van het gebied. Het gebied rond deWeteringen is een
waardevol weidevogelgebied. Doorde aanleg van flauwe oevers en het baggeren
van de aanvoerwatergangen wordt een bijdrage geleverd aan een meer duurzaam
waterbeheer en een verbetering van de ecologische kwaliteit. Onder meer het
Toevoerkanaal en de Nijbroekerwetering worden verbreed en gebaggerd. In de
Nieuwe Wetering wordt ter vermindering van dewateroverlast een overlaat aangelegd. Eenaantal waterlopen in het gebied wordt over een totale lengte van 65km
heringericht, waardoor de oevers een natuurlijker karakter krijgen. Het onderhoud
rond dezewaterlopen wordt conform de Flora-en faunawet uitgevoerd en mede
gericht op de ontwikkeling van ecologische waarden rond dewatergangen. Hiermee
wordt niet alleen voldaan aan dewet- en regelgeving rond de natuurwaarden, maar
wordt ook wateroverlast en peiloverschrijding voorkomen.
<S? Deplannen en werkzaamheden van Waterschap Veluwe inhet gebied rond de
GroteWetering behelzen onder andere deverbreding en het baggeren van de Grote
Wetering. Hierbij wordt wateroverlast voor delandbouw voorkomen en worden
waterkwaliteit en ecologieverbeterd door invullingte geven aan ecologische verbindingszones,verbreding van dewatergang en aanleg van retentie- en 'stapsteengebieden'. Ditlaatste betreft de aanleg van natuurvriendelijke oevers ter
overbrugging en compensatie van beschoeide trajecten. Eénen ander kan op enkele
locaties worden gecombineerd met de aanleg van landgoederen. Uithet pakket van

n

49

f

maatregelen blijkt dat demaatregelen dieWaterschap Veluweneemt zeer divers zijn.
Dejaarlijkse kosten,investeringen en opbrengsten zijn inmiddels inkaart gebracht.
Wekunnen nu debalans van dekosten en opbrengsten opmaken voor de Weteringen.

In EUR'ooo jaarlijks
Huidige opbrengsten

Huidige kosten

Omzet

8-543

Watersysteem

3.060

WOZ-particulier

3.090

Waterzuivering

7.480

Totaal

11.633

10.540

Balans

1,10

1

Toekomstige opbrengsten

f

Omzet

-S

WOZ-particulier

<u

5°

o

Toekomstige kosten
9.049

Watersysteem

3.060

3.273

Waterzuivering

7.480

>

Extra investeringen

e

624

OJ

Totaal

12.322

11.164

TABEL4.9:DeOverzichtsbalans voor onderzoeksgebied Weteringen

^Ü^ Indebovenste helft van tabel4.9isdehuidige situatie geschetst. Linksstaan de
huidigejaarlijkse opbrengsten bestaande uit deomzetvan bedrijven ende stijgende
woningwaarde gerelateerd aan hetwaterrijke landschap.Intotaalbedragen de huidige
jaarlijkse baten 11,6 miljoen euro.Belastingen alsdeOZBworden hierbij niet meegenomen,omdat dezeworden betaald doordeparticulieren en zodoendeeen dubbeltelling
zouden opleveren.Dehuidige kosten zijn conform de nieuweterminologie van de
waterschapswereld onderverdeeld in 'watersysteemkosten' en 'waterzuiveringskosten'.
Detotalejaarlijkse kostenvoor deWeteringen komen daarmee op10,5miljoen
euro.Tezienvalt dat de balans doorslaat naar deopbrengstenkant. De verhouding
kosten opbrengsten isindehuidige situatie 1:1,10.In de onderste helft van detabel 4.9
staan vervolgens detoekomstige opbrengsten en baten weergegeven. Naast de
bestaande jaarlijkse kosten bedragen de extrajaarlijkse kosten, gebaseerd opeen totaleinvestering van bijna 12 miljoen euro, 624duizend euro.Dezeextra investering zal

waarschijnlijk leidentotmeeropbrengstenvolgensdezelfdeverhouding alsbinnende
bestaandeanalyse.Daarmeekomtdetoekomstigejaarlijkse opbrengstopeentotaal
van12,3miljoen euro.Eenverschilvanbijna 700duizendeuroperjaar.
A Inhetgebiedzijndusduidelijk batenteherleidentothetoppervlaktewater en
tevenskanwordenvastgesteld datdeKaderrichtlijn watereenpositiefeffect opde
regionaleeconomiezalhebben.Resteertdevraagwatdeeffecten zijnvoordesector
landbouw?Heeft delandbouwbaatbijdetransitievanfase 2naarfase 3vanhet
Cascademodel,ofheeft zijervoorallastvan?Welnu,datverschilt sterk.Endat heeft
allestemakenmeteeneerstetrendindelandbouwwaarbij steedsmeer bedrijven
nietgrondgebondenwordenendebedrijvigheid zichooksteedsmeernaarbinnen
verplaatst.Hetbegonnatuurlijk metdebloemenendegroentendieonderglaswerdengeteeld,maaralsnelvolgdendevarkensendekippen.Tegenwoordigbestaat
zelfseennadrukkelijke trendomdekoeiennaarbinnentebrengen,hoeweldaarweer
maatschappelijke weerstandtegenisontstaan.Dezetrendnaarbinnenheeft onder
meertot gevolgdatbedrijven minderafhankelijk wordenvanoppervlaktewateren
meergebruikmakenvan grondwater.
9
n

§

Verschil 2003-2005
2005

Absoluut

Percentage

Met verkoop aan huis

5.380

4-532

-848

-16%

Met stalling van caravans/boten/

3-835

2.933

-902

-24%

Met duurzame energieproductie

2.249

2.199

-50

-2%

Met agrotoerisme

2.463

2.857

394

16%

372

542

170

46%

12.527

11.007

-1520

-12%

85.501

81.830

-3671

-4%

dieren

Met hulp aan personen met
een zorgvraag
Totaal met één of meerdere
verbredingsvormen
Totaal aantal land- en tuinbouwbedrijven

TABEL4.10:Ontwikkelingen in deverbrede landbouw in Nederland

I
n

2003

I

•S

54

Eentweedetrendbetreft deschaalvergrotingbinnendelandbouw.Het aantal
land-entuinbouwbedrijven isdelaatstejaren sterkgedaald.Alleenaltussen 2003
en2005met4%(zietabel4.10).Ookna2005heeft dezetrend zichvoortgezet.Ook
het aantalbedrijven metverbredelandbouw,indezinvanhetverbouwen van
meerderegewassen,istussen 2003en2005gedaald.Ditgeldtechternietvoorhet
aantalbedrijven met agrotoerisme enzorgalsverbredende activiteiten.Hierissprakevaneentoenamediezich,naarhetzichlaataanzien,ookindetoekomst zalvoortzetten.Ondermeerdeprovincie Gelderlandenhet GeldersOverijssels Bureauvoor
Toerismezienverderekansenvoorhet plattelandstoerisme.Toeristen zijn namelijk
steedsmeer opzoeknaarkleinschaligheid enauthenticiteit, naarpersoonlijke aandacht engastvrijheid enhebbenbelangstellingvoorhet streekeigen karakter.
O Watbetekent ditvoordeboerenindeWeteringen?Welnu,in2002warenin
deWeteringen 39 bedrijven gevestigddiezichmet plattelandstoerisme bezighielden.Zijbevonden zichvooralbinnen destedendriehoek Apeldoorn,Zutphen en
Deventer.Alsweervanuitgaan dat degroeivan16% zichookopdeVeluwe heeft
voortgedaan, zalditbetekenen datin2005intotaal45bedrijven agrotoerisme als
onderdeelvan debedrijfsvoering hadenin2007intotaal 52bedrijven. Ditismaar
eenbeperkt aantal alshetwordt afgezet tegen detotale agrarischebedrijvigheid in
hetwerkgebied vanWaterschapVeluwe(tabel4.11).

<u

2005

Aantal

Akkerbouwbedrijven

37

Tuinbouwbedrijven

16

Graasdierbedrijven

459

Hokdierbedrijven
Combinaties
Totaal

72

695
1.279

TABEL4.11:Agrarische bedrijvigheid in het beheersgebied van Waterschap Veluwe.

Voorderelatiemethet oppervlaktewater (enhetlandschap)betekent ditdat
dezevoordemodernelandbouw steedsbeperkter aanhetworden is.Daarwaar
menvroeger nogkonbeweren dateenschoneslootnodigwasomdekoeienuitte
latendrinken,krijgen dezeintoenemende mateindestalschoondrinkwater.Dat

allesnatuurlijk ookgeheelinlijnmet desterkemaatschappelijke wensen ophet
gebiedvanvoedselveiligheid. Daarmeeisduidelijk dat schoon oppervlaktewater
voorveellandbouwbedrijven niet directbaten genereert.Maardat zijn danwelproductiebedrijven. Echter,meergemengdeofbiologischebedrijven diealsbeleidhebbendat allesbuiten moetworden geproduceerd,hebbenweldegelijk baatbijschonerwater.Ietsdat zekerookgeldtvoordebedrijven dieintoenemende mate een
recreatieveneventakhebben.Ditzijnbedrijven dieookopererenbinnen dederde
fase vanhet Cascademodel.
A Ditbrengt onsophetlaatsteinzichtinhetwaterbeheer endeKRWinhet bijzonder:datisdatdemaatregelen diehetwaterschapbinnen ditkadertreft niet
meer detraditionele zuiveringsmaatregelen betreffen, maarvan eennieuwegeneratiezijn.Immers,inhetverledenwerdhetwater vooralgezuiverdmiddels'endof
pipe'maatregelen, zoalsrioolwaterzuiveringsinstallaties. Dezezuiveringsinstallatieswarentechnologisch hoogwaardige activiteiten dieechterzelfookeengrote
milieudruk kenden (metname stank)endaaromvervandebebouwingwarengelegenendanmeestal ooknogeenslekkerwareningepakt met eendikkegroenstrook.
Demaatregelen dietegenwoordigwordengenomen mogenechterjuistwelworden
gezien.Hetgaat dan ombijvoorbeeld denatuurlijke oevers.Voorsommigelandbouwbedrijven pakt datnegatief uit (deproductielandbouw),waar datvooranderenpositiefis.Ditgeldtmet namevoorbedrijven met eenrecreatieve neventak.
Immers,naarmate het productielandschap meerwordt omgezet naar eenconsumptielandschapvoorburgers,weten wedatbepaaldeagrarischebedrijven en sectoren
daarvan zullen profiteren.
•$• Datalleshoudt indat deverbredelandbouw baat zalhebbenbijdeinvoering
vandeKRW,maar deproductielandbouw zalnaar aanleidingvan deKRWminder
sterkgroeien.Voordelandbouwalsgeheelzullendeeffecten nahet zichlaat aanzienneutraal zijn,vooralgeziendesterkeeconomischeimpulsdiedesectornu
krijgt.Hetisdusniet zodat delandbouw alleennegatievegevolgenvan deKRW
ervaart endebatenbuiten desectorvallen.Toerismeenrecreatiezullennaarverwachting blijven groeien endewaardevanhet onroerend goedzaltoenemen, waardoordeinvoeringvandeKRWvoordeWeteringen overhet algemeenpositief zal
uitpakken.
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5 Wonen,water en waarde
Opwonen aanhetwater vindtualtijdeengevarieerdaanbodvanhuizenaanhetwater,een
kade,eensloot,aandoorgaandvaarwaterofdirectgelegenaanhetmeer.Tevensvindtuhiereen
schat aaninformatie overdeFrieseMeren,devaarroutesenrecreatievetipsopwatersportgebied.
Kortom,alsechtelevensgenietervoeltuzichhieralseenvisinhetwater.
Bronwww.wonenaanhetwater.nl

WaterhoortbijApeldoorn.'Apel'komtvanhetSaksischewoordvoorwateren
met 'doorn'wordenbomenbedoeld.Wieanno2008inApeldoornomzichheenkijkt,
zietdaarentegen overalbomen,maarweinigwater,ondankshetfeitdatinApeldoorn
volgenshetKNMIdemeesteregenvalt.Dewaterlopenzijntegenwoordigvooreen
deelonzichtbaargeworden.Deredenhiervoormoetwordengezochtindewijzewaaropwijdelaatstedecenniaonzevooruitganghebbenvormgegeven,waarbij denadruk
lagophetaanleggenvanwegenenandereverhardeoppervlakken.Hetgevolgwasdat
overalwegenverschenen,vaaktenkostevandebeken.
TRIPLE E C A S C A D E M O D E L
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kwantiteit

Waterkwaliteit

Tot 1900

1900-1960

Dijkbeheer

Peilbeheer

1960-2000

Veiligheid

Voedselvoorziening Volksgezondheid Toerismeen recreatie

Milieubeheer

2000-heden
Landschapsbeheer

FIGUUR 5.1: ONTWIKKELING VAN DE (TOEGEVOEGDE) WAARDE VAN WATER, DE DERDE FASE.
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4 Tijdenveranderen.Steedsmeerwordthetwaterbeheereenleidendprincipebinnenderuimtelijke ordening:ookinApeldoorn.Debelangrijkstefuncties vandebeken
zijnnuwaterbergingendetoevoegingvanruimtelijke kwaliteit aandestad.Hoe
anderswasdatvroeger,toenhetwaterindestadvaakfungeerde alsopenriool.Inde
loopvandetijdkwammenerechterachterdatdeslechtekwaliteitvanhetoppervlaktewateroorzaakwasvanveelinfectieziekten. Endusmoesthetwaterwordengezuiverd.Datisgebeurd.Datschonewaterheeft echterongekendeeconomische effecten,
metnameindesteden,voornamelijk tenaanzienvandewaardevanwoningen.
Nijbroek

Legenda
BekenbinnenApeldoorn
Spoor
Snelweg
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FIGUUR 5.1:De A p e l d o o i n s e b e k e n
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Ten gevolge van projecten als het Apeldoornse bekenproject wordt water

weer zichtbaar in de stedelijke omgeving, omdat het in de optiek van het huidige
waterbeheer moet én omdat we het mooi vinden. Bijvoorbeeld om aan te wonen.
Maar wil oppervlaktewater bijdragen aan ons welzijn, dan moet dat oppervlaktewater natuurlijk wel schoon zijn. Het is daarom nuttig om in te gaan op de relatie
tussen wonen en wateren de baten die daarmee gepaard gaan, alsmede wat de economische effecten zijn van de investeringen die door de overheid worden gepleegd
ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van de Apeldoornse beken (tabel 5.1).

Huidige kosten

Perjaar

Watersysteem

€ 3.825.000

Waterzuivering

€ 9.350.000
€ 13.175.000

Totaal

Perjaar

Waterschap

Koningsbeek

€ 1.101.000

€ 57.900

€ 352.300

Beek inKerschoten

€2.845.300

€ 149.800

€ 910.500

Badhuisspreng

€ 3.394.000

€ 178.600

€ 1.086.100

Driehuizerspreng

€1.553.000

€ 81.700

€ 497.000

Orderbeek

€ 2.200.000

€ 115.800

€ 704.000

Rode beek

€1.862.300

€ 98.000

€595.900

Beek inhet Orderveen

€2.291.600

€ 120.600

€ 733.300

Eendrachtspreng

€ 4.024.000

€ 211.800

€ 1.287.700

Schoolbeek

€ 2.355.400

€ 124.000

€ 753-700

Ugchelse beek

€ 5.101.000

€268.500

€1.632.300

Winkewijert

€ 1.041.000

€ 54.800

€ 333.100

€ 21.995.000

€ 1.157.600

€ 7.038.400

Kayersbeek

€ 8.916.000

€469.300

€ 2.853.100

Zwaanspreng

€ 1.042.000

€ 54.800

€ 333400

€ 764.400

€ 40.200

€ 764.400

€ 60.486.000

€ 3.183.400

€ 19.875.200

Investeringen

Grift

Onderhoud enmonitoring (4%)
Totale kosten

^mÊ^Ê^m
TABEL5.1:Financiënvanhetproject 'BeekherstelApeldoorn'
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Ö Alin1997onderzocht Luttik4hetprijsverhogend effect vaneengroeneomgevingopwoningen.Zijkwamtot deconclusiedatongeachthettypewoningeen
hoogwaardige,groeneomgeving 6-12%meerwaarde gafaandewoningen.Ook
Bervaes(2006)5zageenwaardetoevoeging ontstaan alsgevolgvangroeninde
omgeving.Wagteveld (2007)6voegdeverschillendestudiesuitbinnen-enbuitenlandsamen,omdaarmeetotéénkentaltekomen.Afhankelijk vandeaardendeverschijningsvorm vanhetgroen,vandefysieke enruimtelijke kenmerkenvanhetstedelijk gebiedenvandesocialeeneconomischekenmerkenvandehuizenbezitter
wordtindediversestudieseenwaardetoevoeging van10tot30procent geconstateerd alsgevolgvanwater engroenindeomgevingvaneenhuis.
A Dankzijinvesteringeninhetblauweengroenekaraktervandeomgeving,kan
dezemeerwaardewordenbehoudenenzelfstoenemen.Ditonderzoekgaatuitvaneen
conservatieveinschattingvandetoegevoegdewaardevanwateropdewaardevaneen
nabijgelegenwoning.Uitgegaanwordtvaneentoedelingvan15procentvandewoningwaarden.Gekekenisnaareenstrookvan50meterronddebeken,waardewaardevan
dewoningensterkwordtbeïnvloeddoordeaanwezigheidvanwater.
Legenda
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| Hogere huizenpnpen
^ ^ ^ Zona prijssJijgingrondom
ApekJoomsebeken
BetenbinnenApeWoom
Spoor
Snelweg

1

FIGUUR5.3:Voorbeeldvan dewerkwijze bijdebepaling van de woningwaarden.
4 Luttik,]., M.Zijlstra (1997).Woongenot heeft een prijs.Het waardeverhogend effect van een groene en waterrijke
omgeving op de huizenprijs.Rapport 562.DLO-StaringCentrum, Wageningen
5 Bervaes,J.C.A.M.,J.Vreke(2004).Deinvloedvan groenen water op detransactieprijzen van woningen.Alterrarapport 959.Wageningen
6 Wagteveld, T.(2007) Dewaarde van groen en water bijwoningbouw, Eenonderzoek naar de financiële aspecten
van groen en water bij de ontwikkeling van nieuwe woonmilieu's Amsterdam Schoolof Real Estate,Veenendaal

Deeigenaren van 3.800huizeninApeldoornhebben relatief veelbaatbi]de
aanwezigheid enhetherstelvan deApeldoornsebeken,omdat zijbinnen een straal
van 50meter rond eenbeekwonen (tabel 5.2). DetotaleWOZ-waardevan dehuizen
rondhet beekherstelproject inApeldoornbedraagt bijna 1miljard.Alsdezegegevenswordenbekekeninhet lichtvan deinvoorgaande alineabesprokentoegevoegdewaardevanhetwater opdehuidigewoningwaarde,blijkt dat ruim163 miljoen euroaanwoningwaarde directterelateren isaan deApeldoornse beken.
Jaarlijks neemt ditgerelateerde deelvandewoningwaarde inhet onderzoeksgebied
met 4procenttoe.Ditleidttotjaarlijkse batenvan ruim 6miljoen euro.

EUR'000
Apeldoornse beken

Aantal huizen

WOZ

aan het water

WOZ-Water
15%

362

157.292

23-594

8

2.610

392

Beek in Kerschoten

273

64.600

9.690

De Grift

817

238.469

35.770

Driehuizerspreng

322

81.485

12.223

Eendrachtsprengen

369

108.602

16.290

Kayersbeek

801

207.629

31.144

Koningsbeek

69

25.032

3-755

Orderbeek

112

12.883

1.932

Rode beek

253

62.787

9.418

Schoolbeek

32

10.646

1-597

Ugchelsebeek

21

7.950

1.193

352

103.173

15.476

11

4.693

704

Badhuisspreng
Beek inh e t Orderveen

Winkewijertbeek
Zwaanspreng
Totaal

61

163.178
4%

WOZ-inkomsten particulier

TABEL 5.2:WOZ-waarden rond de Apeldoornse beken

I

6.527

8-

A Erwordt door diverseoverheden een aanzienlijke inspanning geleverd om de
Apeldoornse sprengen enbeken inoude luisterte herstellen.Dezeambitie sluit aan bij
de eisenvan deKRW.DeApeldoornse bekenhebben namelijk eenteklein stroomgebied om als 'waterlichaam' teworden aangemerkt. Intotaalwordt dekomende 20jaar
bijna 60 miljoen euroinhet project 'Apeldoornse beken' geïnvesteerd. Het aandeel van
het waterschap inhet project bedraagt ruim 19 miljoen euro.Devraag isdan natuurlijk
welke maatregelen met ditbedrag gepaard gaan?
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^ j & Allereerst wordt eenverdere stijging van het waterpeilinApeldoorn opgevangen
doorbeekherstel enhet afkoppelen vanhet verharde gebied.Tenwesten van het
ApeldoornsKanaalwordt het regenwater waar mogelijk vastgehouden ineen groenzonenaast debeken.Dezezonesworden ingericht alswaterberging, het water wordt langervastgehouden enuiteindelijk vertraagd afgevoerd. Denaast debeken liggende
waterbergingszones krijgen eenrecreatieve functie voorwandelaars en fietsers.
Daarmee krijgt dekwaliteit van deopenbare ruimte een impuls.Ietsdatzichvervolgens
weervertaalt indehuizenprijzen.Watwe daarbij zien,isdat de waterbeheersmaatregelentegenwoordig eenanderkarakter hebben danvroeger.Het gaat hierom maatregelen
diekwaliteittoevoegen aandeopenbare ruimte.Deopenbare ruimtewordt door het
zichtbaar makenvanwater endoorhetversterkenvan degroenstructuren rond de
watergangen, aantrekkelijker omaantewonen eneractiviteiten langste ontplooien.
O
Naast het economisch effect van het waterbeheer door Waterschap Veluwe op
de woningwaarden, wordt hier tevens gekeken naar debedrijvigheid. Het betreft in
het bijzonder de relatie tussen ruimtelijke kwaliteit en de bedrijvigheid in de directe
omgeving van dewatergangen. Deuitkomst van dezeberekening, uitvoerig besproken in de voorgaande hoofdstukken, betreft direct gerelateerde omzet van ruim
9 miljoen euro.Intabel 5.3iste lezen dat deze omzet wordt gerealiseerd binnen de
sectoren horeca, handel en niet-commerciële dienstverlening.

EUR ' 0 0 0

Handel

168

Horeca

3.202

Niet-commerciële dienstverlening
Totaal

5-725

9.095

TABEL 5.3: Water-enlandschapgerelateerde omzetronddeApeldoornsebeken

Hetopmaken van debalans,tabel 5.4,voorhet bekenproject inApeldoorn leert dat
deverhoudingtussen kosten enopbrengsten indebestaande situatiel:1,19is.Dezeverhouding isdoorgevoerd indetoekomstige financiële situatie.Uitdeverhouding1:1.19
tussenjaarlijkse kosten en opbrengsten wordt duidelijk dat dekostenzichbinnen 0,8
jaar terugverdienen.

In EUR'000 jaarlijks
Huidige opbrengsten

Huidige kosten

Omzet

9.095

Watersysteem

3.825

WOZ-particulier

6.527

Waterzuivering

9.350

Totaal

15.622

13.175

Balans

1,19

1

Toekomstige opbrengsten

Toekomstige kosten

Omzet

11.292

Watersysteem

3.825

WOZ-particulier

8.104

Waterzuivering

9.350

Extra investeringen

3.183

Totaal

19.396

16.358

TABEL5.4: Deoverzichtsbalans voor onderzoeksgebied deApeldoornse Beken

O
We zien dat in de derdefase van het Cascademodel verbetering van de waterkwaliteit centraal staat. Dat wordt met het beleid van het waterschap direct omgezet in waterbeheer zoals dat eigenlijk ook goed past infase 4van het Cascademodel:
waterbeheer gericht op ruimtelijke kwaliteit. Dan zitten we namelijk aldicht bij
'water alsbelevenis'.Wat we derhalve zien,isdat ligging aan (schoon) water steeds
meer waarde toevoegt aanwoningen. Wiewoont aanhet water staat dankzij het
waterkwaliteitsbeheer opwinst.Waar water alselement wordt toegevoegd aan de
openbare ruimte stijgt het woongenot en dewaarde van dewoning,terwijl ook nog
eens kostenvan waterberging worden bespaard. Wekunnen hiermet recht spreken
van eenwoonomgeving van TripleWkwaliteit, waarbij dedriew's staan voor
'wonen, 'water', en 'waarde'.Ennatuurlijk mondt dat uiteindelijk uit ineen vierde 'w',
namelijk 'winst'.Winst voor zoweldenatuur alsvoor de economie.
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6 Eenbeekje verliefd
Een nieuwe loot aan de stam van www.develuwe.nl isde 'Waterrijke Veluwe'.Water istot op
heden nog een onderbelicht onderdeel in de gevoerde toeristische concepten op de Veluwe.Toch
iser veelwater, inveleverschijningsvormen wat rijkelijk vloeit op dit voorhet oogzo droog
lijkende Veluwse land. De sprengen en beken, de vennetjes en plassen, de natte venen, de IJssel,
het Randmeer en het Apeldoorns Kanaal:het zijn slechts enkele voorbeelden van het gevarieerde
wateraanbod. Het water kronkelt, meandert en komt naar boven langs essen, bossen en door
houtwallen omzoomde akkers en weiden in combinatie met de typische Veluwse landgoederen,
kastelen en boerderijen. Devriendelijke dorpen en historische stadjes danken hun fraaie ligging
in veel gevallen aan het nabijgelegen water. Het Veluws Bureau voor Toerisme wil de Waterrijke
Veluwe opverschillende manieren vorm gaan geven. De eerste aanzet isdat De Waterrijke
Veluwe een geheel eigen gezicht en uitstraling krijgt dat past binnen de www.develuwe.nl

www.develuwe.nl
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t,l Onzerelatie met water is altijd een dubbele geweest.Aande enekant moeten
we ons beschermen tegen het water. Daaraan ontlenen waterschappen hun
bestaansrecht. Aan de andere kant hebben we veel plezier van aldat water: een
taak die in het algemeen meer bij de recreatieschappen ligt.Aan het water valt dus
veel te beleven. Eigenlijk valt er steeds meer te beleven aan het water,want naarmate onze welvaart toeneemt, verandert onze verhouding met en de economie van
het water. Het karakter van het oppervlaktewater verandert dus onmiskenbaar
steeds meer richting recreatief medegebruik. Devraag isdan natuurlijk hoé dit
water verandert. Om op dit onderwerp meer licht te schijnen, wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan waterbeheer als bijdrage aan de beleveniseconomie, met
name wat betreft recreatie en toerisme,fase 4van het Cascademodel (ziefiguur 6.1).
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Tot 1900

1900-1960

1960-2000

2000-heden

Dijkbeheer

Peilbeheer

Milieubeheer

Landschapsbeheer

Veiligheid

Voedselvoorziening Volksgezondheid Toerismeen recreatie

FIGUUR 6.1:ONTWIKKELINGVAN DE(TOEGEVOEGDE)WAARDEVANWATER, DE VIERDE FASE.
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A Daarbij ishet belangrijk te weten dat in detoekomst detoeristisch recreatieve
sectortot de snelste groeiers behoort. Detotale omzet van de sector horeca en recreatie in Nederland bedroeg aldus het CBS in 2006 17,2miljard euro.De verwachting
voor 2007was een groeivan 4,8%.Destijging van de laatste jaren komt vooral door
prijsstijgingen. Vooral 2002 (toen de euro werd ingevoerd) heeft daaraan bijgedragen met een prijsstijging van 4,5%.Binnen de horeca was dit zelfs bijna 7%.In
figuur 6.2 isdeze groeivan detoeristische sector weergegeven in devorm van ontwikkelingen rond de werkgelegenheid.

2001 = 100

2007
Banen
Werzamepersonen
Arbeidsvolume

FIGUUR6.2: DeontwikkelingvantoerismeinNederland.(Bron:CBS2008)

<$* Uitlandelijk onderzoek van de Kamer van Koophandel en de Rabobank blijkt
dat de prestaties van de horecasector in de eerste helft van 2007 zogoed waren dat
zijalleverwachtingen hebben overtroffen. Ookin 2008 zijn de ontwikkelingen gunstig.Degrootste stijgers in omzet zijn de hotels, restaurants en kleine etenswarenverstrekkers. Overigens, niet alleen de horeca maar ook de recreatiebedrijven laten
goede resultaten zien.Het aantal banen in de vrijetijdseconomie neemt daarmee
uiteraard ook nog steeds toe.Daarbij mag worden verwacht dat, met de stijgende
brandstofprijzen, verblijf in het eigen land steeds meer aan populariteit zal winnen.

Werkgelegenheid
in 2004 (banen)

aandeel in
totale werkgelegenheid

18.000

5,7%

Gemiddelde
groei 2002-

Gemiddelde groei
in Gelderland

2004

2002-2004

1,4%

0,7%

Tabel 6.1:Werkgelegenheid in recreatie en toerisme rond de Veluwe
<£2 Ook regionale cijfers t o n e n deze t r e n d aan. Van alle recreatieve b e s t e d i n g e n in
Gelderland w o r d t ongeveer 60% op de Veluwe uitgegeven. Naar schatting g a a t h e t
op de Veluwe in t o t a a l o m b e s t e d i n g e n t e n bedrage v a n 450 miljoen euro per jaar 7 .
Belangrijker d a n h e t t o t a a l b e d r a g is wellicht de werkgelegenheid die één en a n d e r
7 GeldersOverijssels BureauvoorToerisme,2006,Trendrapport toerismeenrecreatieVeluwe
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oplevert (zietabel 6.i).In2004was 5,7%van detotalewerkgelegenheid gerelateerd
aantoerismeenrecreatie.Tussen2002en2004nam dewerkgelegenheid binnende
sectortoemet1,4%.Medehierdoorkondetotalewerkgelegenheid ooktoenemen
met dehelft, namelijk 0,7%. Eengroeidiezekerzalaanhouden nudekomendejaren
derijkegroepbabyboomers metpensioen gaat.
é Eénvan deactiviteiten dieindevrijetijdwordt ondernomen,betreft het
makendagtochten.Indeperiode 2001/2002werdeninNederland ruim305miljoen
dagtochten gemaakt.Dezevariërenvaneenbezoekaanhetpretparktot het wandelenindenatuur.Deverwachting isdatditaantal dekomendejarenverderzaltoenemen alsgevolgvandevergrijzing.Daarmeeverandert het ookkaraktervanhet
landschap.Zestigjaargeleden stond datvolledigindienstvandevoedselvoorzieningendehoutproductie.Echter,langzaammaar zekerheeft demoderne burger
met zijnvelevrijetijd engeldbezitgenomenvan degroeneruimte.Datheeft wel
tot gevolgdatweziendathet landschapniet alleenmeer eenproductielandschapis,
maar ookeen consumptielandschap.
T3
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Omhet spoorvanbestedingen diederecreant nazijn aangenaam verpozen
achterlaat oppeiltehouden,moethet landschapniet alleengoedworden onderhouden,maar moetopveelplaatsen dekwaliteit aanzienlijk worden verbeterd.
Kortom,ermoetwaardewordentoegevoegd.Landschapsbeheer, natuurontwikkelingenwaterbeheer zijndaarmeenietsmeerennietsminder daneeninvestering in
deinfrastructuur vandesnelst groeiende sectorwereldwijd. Dewandelende, fietsendeenvarende consumenten willenimmerseenmooilandschap,bijvoorbeeld op
deVeluwe.Datwordt ookduidelijk uit decasusvandeHierdense Beek.Infiguur 6.3
isduidelijk teziendatdetoeristische sectorgoedisvertegenwoordigd inhet werkgebiedvanWaterschapVeluwe.Ditgeldtniet indelaatsteplaatsvoorhetvoorbeeldgebied ronddeHierdensebeek.
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FIGUUR6.3:Derecreatiemogelijkheden inhetonderzoeksgebied

4 DeHierdensebeeklooptvoorhetgrootstedeeloverdeVeluwe.DeHierdense
beek-ookwelLeuvenumseofStaverdenseBeekgenoemd-ontspringt tussen
GarderenenUddelenmondtviaStaverden,LeuvenumenHierdenuitinhet
Veluwemeer (figuur 6.4).Hoewelgrotedelenvandebeekinhetverledenzijn gewijzigdtenbehoevevanwatermolens enandereeconomischeofsocialebehoeften, ishet
oorspronkelijke beekdaltraject noggrotendeelsintact.Dekomendejarenwordtdeze
natuurlijke toestandverderhersteld.
«ij& Hetwaterschapmaakt zodoendevandebeekeen'belevenis'.Eenbelevenisvol
schoonhelderwater,waarlangsmensenkunnenwandelen,fietsen enbesteden.Niet
datdithetbelangrijkste doelis,maarhetisweleenbelangrijk neveneffect vanhet
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Figuur6.4:DeHierdensebeek
nieuwewaterbeheer.Hetiseenvolgendefaseinhetproduct 'oppervlaktewater'ende
activiteit 'oppervlaktewaterbeheer' gerichtophetcreërenvan (toegevoegde)waarde
voordesamenleving.
ï'.'t HetwaterschapvoertlangsdeHierdenseBeekdekomendejaren verschillende
opnatuur enlandschapgerichtemaatregelenuit(tabel6.2).Dezemaatregelenvallen
buitenhetnormalebeheerdoorhetwaterschap,zoalsmaaien, vergunningverlening
en-handhaving enmonitoring.Metdeextramaatregelenworden natuurwaarden
hersteldendaarmeewordt debelevenisdiedeHierdenseBeektoeristenenrecreantenbiedt 'geoptimaliseerd'.

Projecten

Totaal

Perjaar

Aandeel

(2008-2027)

totaal

Waterschap

€ 450.000

€ 23.700

25%

€ 112.500

Bufferstroken

€ 690.000

€36.300

50%

€ 345.000

Rietmoeras

€ 700.000

€ 36.800

50%

€ 350.000

€73.600

€ 3.900

100%

€73.600

€ 1.913.600

€ 100.700

Natuurvriendelijke inrichting

Totaal

(2 km)

Onderhoud, monitoring en
aansturing a4%
Totale kosten

€ 881.100

TABEL6.2:KRW-investeringenrond deHierdense beek.

O Hetdeelvandeinvesteringinnatuur enlandschapdoorhet waterschap
bedraagt,verspreid overdekomendejaren,bijna 900duizend euro.Insamenwerkingmet anderepartijen wordtruim1,9miljoen geïnvesteerd inhet stroomgebied
vandeHierdensebeek.Ditkomtneeropruim100duizend europerjaar.Ditisinclusiefonderhoud,monitoring enaansturing.Figuur 6.5iseenweergavevan deverschillendenatuurgebieden enlandschappen.Denadrukkelijke aanwezigheid van
hoogwaardige natuurgebieden inhetwerkgebied vanWaterschapVeluwewordt
met dezefiguur nogmaalsbevestigd.Denatuurlijke liggingvandeHierdensebeek
komtuitdekaart eveneens duidelijk naarvoren.
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FIGUUR 6.5:Beschermde natuur in het werkgebied van Waterschap Veluwe

Nudeinvesteringen indeHierdensebeekinzichtelijk zijngemaakt,ishet
wenselijk naardebatentekijken.Tabel6.3geeft eenoverzichtvan detotale bedrijvigheid ronddeHierdense Beek.Hierbijvaltopdatdedienstverlening eenbelangrijkepositie inneemt indebedrijvigheid ronddeHierdensebeek.De225bedrijven zettenjaarlijks bijna 280miljoen euroom.Ditisgoedvoorruim1400 arbeidsplaatsen.

Bouw

Aantal

Jaarlijkse

Aantal

instellingen

omzet

banen

16

16.724

83

Horeca

15

14.965

136

Handel

21

67.791

108

Niet-commerciële dienstverlening

38

60.717

491

Zakelijke d i e n s t v e r l e n i n g

74

59767

305

Industrie

5

38.397

106

Transport

2

6.389

34

54

13.116

149

225

277.866

1.412

Landbouw
Totaal Hierdense beek

TABEL6.3:Bedrijvigheid naar sector rond deHierdense beek

A Eenbedrijfstak diewelvaartbijeenhogekwaliteitvannatuur enlandschapis
dehorecasector.Wegaven eerderaan datderecreant eenspoorvan bestedingen
achter zichlaat.Dezebestedingenbepalen eenbelangrijk deelvan detotale omzet
vanrestaurants enandereuitspanningen inhet gebied.Delokalebevolkingisdebet
aandeoverigeinkomsten.Vanwege derelatietussen dezebedrijfstak endekwaliteitvanwater,natuur enlandschapisvoordesectorhorecaeen toedelingsfactor
van 60procent gehanteerd.Ditbetekent dat 60procentvandeomzetindelokale
horecawordttoegeschreven aandebestedingenvanrecreanten,dieerzonderde
mededoorhetwaterschap gerealiseerde natuurwaarden niet zoudenkomen.In
tabel 6.4ishetresultaat vanbedrijven meteenpositieverelatietotlandschapen
waterweergegeven.Intotaalisruim 63miljoen euroomzet directtoete rekenen
aandeaanwezigheid vanlandschap enwater ronddeHierdensebeek.

Omzet i n EUR'000

Hierdense beek
Horeca
Landbouw
Niet-commerciële
Totaal

dienstverlening

ra

£
ra

Aantal b a n e n

14.965

136

9.837

111

38.230

239

63.032

486

••••^••I^^^^^^^^H
TABEL6.4: Landschap-enwatergerelateerde bedrijvigheid rond de Hierdense beek
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Kijkenwenaardebatenvanhetoppervlakwatewater voordelandbouw, dan
zienwedathetwaterschapbergingsgebieden inricht,diewateroverlast voorde
agrarischebedrijventoteenminimum beperken.Hiermeeworden duskostenvoor
boerenvermeden.Anderzijds heeft eenverhoogdeprioriteitvan natuurwaarden
negatieveconsequenties voordeagrarischebedrijfsvoering. Vandaardat een
beperktetoedelingvan10 procentvan deomzet aanwater ennatuurvoordeagrarischesectorreëellijkt,ditvooralvanwege depositieve effecten voorde recreatieve
neventak.Deniet-commerciëledienstverlening ronddeHierdensebeekheeft baat
bijdekwaliteit vanwater ennatuur.Deomzetvandezesector,inhet onderzoeksgebied hoofdzakelijk bestaand uitrecreatiecentra enmaneges,wordtvoor20
procenttoebedeeld aandeaanwezigheidvandeBeek.

Sector

Toedelingsfactor

Horeca

78

60%

•a

Landbouw

10%

'S
V
>

Niet-commerciële dienstverlening

20%
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TABEL6.5:Toedelingsfactoren per sector

<£2 Natoepassingvangenoemdetoedelingen houdenweeendirectwater- en
landschapgerelateerd deelvan deomzetovervan17,6miljoen euro.Dehorecaende
niet-commerciële dienstverleningleveren degrootstebijdrage aandewater-en
landschapgerelateerde omzetronddeHierdensebeek.

EUR'000
Sector
Horeca
Landbouw
Niet-commerciële dienstverlening
Totaal

TABEL6.6:Water- en e omzet

Omzet
8.979
984
7.646
17.609

4££ Rondde Hierdense Beekliggen 57huizen direct aan debeek,waarvan dus kan
worden gesteld dat dewaarde van dewoning positief wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de beek. Dezewoningen hebben een totale waarde van 30,2 miljoen
euro.Opbasis van een voorzichtige bijdrage van de Hierdense Beek aan de huizenprijs van 15%,bedraagt detotale toegevoegde waarde ruim 216.000 euro perjaar. Op
basis hiervan issprake van eenjaarlijks geldstroom richting overheid in de vorm
van OZBàruim 3.800euro.Het overzicht van de kosten en baten van het huidige
beheer en van het toekomstige beheer iswederom weergeven in een balans (zie
tabel 6.7).Dehuidige kosten bedragen intotaal bijna 8miljoen euro perjaar. Afgezet
tegen dehuidige opbrengst van iets minder dan 18miljoen euro perjaar geeft dit
eenverhouding tussen kosten en opbrengsten van 1 staat tot 2,25.

In EUR'000 jaarlijks
Huidige opbrengsten
Omzet
WOZ-particulier

Huidige kosten
17.609
216

Watersysteem

2.295

Waterzuivering

5.610

Totaal

17.824

7.905

Balans

2,25

1

Toekomstige opbrengsten
Omzet
WOZ-particulier

Toekomstige kosten
17.833
218

Watersysteem

2.295

Waterzuivering

5.610

Extra investeringen
Totaal

18.052

TABEL6.7: Overzichtsbalans vooronderzoeksgebied deHierdensebeek

4 Degeplande extra investering in de Hierdense Beekbedraagt intotaal ruim 1,9
miljoen euro.Ditbetekent eenjaarlijkse extra investering van ruim 100 duizend
euro op de balans,hetgeen een doorwerking heeft in de vorm van een stijging van
detoekomstige opbrengst. Dit is een conservatieve schatting, aangezien debelevingswaarde van het gebied hoger wordt en het daarmee aannemelijk is dat de
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balansnogverderpositief zalwordenbeïnvloed.Opeenanderemanierverwoord:
deinvesteringvan 1,9miljoen eurowordt opbasisvandeverhouding kosten baten
(1:2,25)inhetverleden,binnen eenhalfjaar terugverdiend.
Wekunnen devoorgenomen extrainvestering ookopeenandere manier
benaderen.Alsdeextrainvestering isuitgevoerd,wordendewoningen nogmeer
waardenontvangt degemeente nogmeer OZB.Bovendien zal,zoalswe hebben
geconstateerd, deomzetvanbedrijven meteendirecterelatietotwaterenlandschapooktoenemen.Stelnu datwedezepartijen eendeelvanhun huidige
opbrengsten,bijvoorbeeld 30%,voordegeplande periodetot 2027laten meebetalen
aan deHierdensebeek.Hoeveelkandeoverheiddanuitgeven aan extra investeringenvoordeHierdensebeek?
O Deze30%slaatterug ophet gedeeltevandeomzetdatnaar deoverheid gaat:
vennootschapsbelasting endividendbelasting.Inditgevalgaathet dusomeen
omzetvanruim5,1miljoen euroeneendaarbij horende resultaat voor belasting
(uitgaandevan eengemiddeldrendement van 8%) van408.000euro.Debelastingstroom isdan (uitgaandevanVPB 25%enDividendbelasting â21%)166.260
europerjaar.Vervolgensoormerkenwe 30%vandeWOZ-particulieropbrengst â
ruim 64.500euro.Alslaatstegeldstroomkrijgt deoverheidnatuurlijk deOZB. Deze
kaninhet geheelwordengeoormerkt,inditgevalisdateenkleine4.000Euro.Alles
bijelkaarhebbenwehet danjaarlijks overeenbedragvanbijna 235duizendeuro.
Alsweuitgaanvaneentermijn van19jaar (tot2027)waarin eventuele investeringenmoetenwordenafgelost, daniserdusruimtevooreeninvesteringvanbijna4,5
miljoen Euro.Daarmeekunnenwedusgerust stellendatlangsdeHierdensebeek
'geld alswater'wordt verdiend.
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7 Eenkwestievan balans
Meteenjaarlijkse stijgingvandewaterschapslasten met 0,7%kanin2027inderegionale
wateren dehelft van deecologischedoelenvoordeEuropeseKaderrichtlijn Waterworden bereikt.
Datisveelminder dantot nutoewerdverwacht.Doordevoorgenomen maatregelen als
natuurvriendelijke oevers,vistrappen enhet opnieuwlatenkronkelenvanbeken neemt de
ecologischekwaliteit (o.a.waterplanten envissen)vanhetwater sterktoe.Dekwaliteit vande
rijkswateren (rivieren,grotemeren enkanalen)profiteert ookvanmaatregelen diebuiten
Nederlandworden genomen.Circaeenderdevandelastenstijging ishet gevolgvan extra
maatregelen voordeKaderrichtlijn Water;derestvolgtuitreedsvoorgenomen beleid.Dat blijkt
uitdeExanteevaluatieKaderrichtlijn Water,vanhet Planbureau voordeLeefomgeving die
vandaag verschijnt.

PersberichtMNP
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O Indithoofdstuk makenwedetotalebalansopvandebatenvanwatervoor
het beheersgebiedvanwaterschapVeluwe,alsmede deeconomische effecten van
deKRWvoorhetgehelegebied.Intabel7.1isteziendatbinnenhet beheersgebied
jaarlijks ruim76miljard eurowordtomgezet doorbijna 34duizendbedrijven.Op
basisvandespecifieke kenmerken van debedrijven isvervolgens gekekenwelke
bedrijvigheid eendirecterelatieheeft metdekwaliteit vanwater enlandschap.
Dezewerkwijze leertdat12 procentvandebedrijven (verdeeld overdesectorenals
horeca,landbouw,dienstverlening, etc.)directvoordeelheeft van dekwaliteit van
het omliggendewater enhetdaarbij behorendelandschap.Dezebedrijven zijnjaarlijks goedvoor7procentvandetotale omzetvan debedrijvigheid inhet onderzoeksgebied.Bijna dehelft van dezebedrijven isactief indehoreca.

Aantal

Jaarlijkse omzet

Aantal

instellingen

(in EUR'000)

banen

Bouw

3.738

5.095.158

27.388

Horeca

2.073

1.534.266

15.713

Handel

8.296

26.683.838

61.304

Niet-commerciële dienstverlening

4.019

5.247.272

58.602

Zakelijke dienstverlening

10.145

19.846.107

71.718

Industrie

3.170

15.059.025

48.860

Transport

904

2.183.019

12.452

1.280

319.233

4295

Energie

6

239.894

285

Delfstofwinning

2

29.890

19

12

11.814

47

68

44.312

175

33.713

76.293.828

300.858

Landbouw

Visserij
.o
C
a
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Jacht en b o s b o u w
Totaal

TABEL 7.1: De bedrijvigheid in h e t beheersgebied v a n w a t e r s c h a p Veluwe

Omdeexactebijdrage vandekwaliteit vanwater enlandschap aan dejaarlijkseomzetvanbedrijven tebepalen,wordt gebruik gemaakt vandezelfdetoedelingsfactoren alsindevorigehoofdstukken. Intabel7.2ispersector weergegeven
welketoedelingsfactor zijn gebruikt.

Sector

Toedelingsfactor

Horeca

30%

Handel

20%

Niet-commerciële dienstverlening

15%

Zakelijke dienstverlening

10%

Industrie

10%

Transport

10%

Landbouw

15%

Energie

5%

Delfstofwinning

5%

Visserij

15%

Jacht enBosbouw

15%

TABEL 7.2: Toedelingsfactoren persector

<£5 Intabel 7.2istezien dat binnen dehoreca een flink deelvan debedrijfsomzet te
relateren is aan water enlandschap.Dezesector isopgebouwd uitcafés, hotels,restaurants enrecreatiegelegenheden. Water ennatuur leveren eentoegevoegde waarde
aan hun producten endiensten. Binnen het gehele onderzoeksgebied wordt zodoende
eentoedelingspercentage van 30procent gebruikt. Dehandelinhet onderzoeksgebied
bestaat grotendeels uitdetailhandel met een direct raakvlak met water en landschap.
Het gaat hierbijvoorbeeld om dehandelinkampeerartikelen, boten enhengelsportbenodigdheden. Hiervoorwordt eentoedeling van 20procent gehanteerd.
Binnen deniet-commerciële dienstverlening bevindt zicheen aantal bedrijfstakken
met een positieve relatietotwater enlandschap, bijvoorbeeld recreatiecentra, musea
en maneges.Om dezereden isuitgegaan van een toedeling van 15 procent vande
omzet.Dezakelijke dienstverlening, industrie entransport hebben een minder sterke
band met water ennatuur dan devoorgaande sectoren,uitgegaan wordt van 10procent toedeling aan water ennatuur.
i|ä& Derelatie met landschap enwater geldt nadrukkelijker binnen de sectoren
landbouw, visserij enjacht enbosbouw.Voor dezesectoren wordt 15procent vande
omzet toebedeeld aan water ennatuur. Deafdoende beschikbaarheid van schoon
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water isvoor deze sectoren een belangrijke voorwaarde voor de economische productie.Desectoren energie en delfstoffenwinning hebben inbeperktere mate voordeel
van dekwaliteiten van water en landschap,voor debedrijven binnen deze sectoren
wordt 5procent toedeling aangehouden.
£ Intabel7.3 isopbasisvan dezetoedelingente ziendat uiteindelijk ruim1,1miljard euro perjaar wordt omgezet dieiste herleiden tot deaanwezigheid van de watergangen dieinbeheer zijnbijhet waterschap.Hieraan zijn 8.537arbeidsplaatsen verbonden. Dezecijfers geven dus eeneerste inzicht in de economische effecten van de
werkzaamheden van het waterschap.

i n EUR ' 0 0 0
Jaarlijkse

Aantal

Omzet

banen

Horeca

431.922

4.400

Handel

397.696

1.685

191.187

1.767

2.463

6

Industrie

50.881

135

Transport

7.645

26

Landbouw

35-9H

483

589

3

Delfstofwinning

1.494

2

Visserij

1.772

7

6.647

26

1.128.210

8.540

Sector

•a
e

Niet-commerciële dienstverlening
Zakelijke dienstverlening

Energie

Jacht en b o s b o u w
Totaal

TABEL7.3: Landschap-enwatergerelateerdeomzet
^ In de voorgaande hoofdstukken werd duidelijk dat naast de bedrijvigheid nog
andere belanghebbenden rond het water zijn aan te wijzen. Inhet beheergebied van
Waterschap Veluwe zijn bijvoorbeeld ruim 52duizend woningen gelegen binnen
een straal van 150meter rond door het waterschap beheerde watergangen. Detoegevoegde waarde aan dewoningen in het beheergebied van Waterschap Veluwe is

gesteld opeenconservatievebijdrage van15procent.Dewoningen aanhet water
zijndaarmeegoedvooreengezamenlijke WOZ-waardevanruim15miljard.Detoedelingvan15procentvandezewaarde aanhetwaterlevert eenpostvanruim2 miljard op.Opbasisvan dezeWOZ-waardekomt dejaarlijkse prijsstijging vande
woningenten goedeaan deeigenaren.Dezegeldstroombedraagt gemiddeld4procent,hetgeenneerkomt opeenjaarlijkse winstpost vanbijna 91miljoen euro.
Vermeerderd met degerelateerde omzetvandebedrijvigheid isdusruim1,2miljard
europerjaarterelateren aandeaanwezigheidvanhetwater endaarmee aande
werkzaamheden vanWaterschapVeluwe.
£ VoorWaterschapVeluwestaangroteinvesteringen opstapel.Enerzijdsomde
KRWrichtlijnentehalenenanderzijdsvoorspecialeprojecten alshetreedsgenoemde
Apeldoornsebekenproject.Vandevoorbeeldgebieden behelstdeApeldoornsebeken
degrootsteinvesteringmetruim19miljoeneurovoorrekeningvanhetwaterschap.
Uittabel3.4blijkt datinclusief 4procentreserveringvooronderhoud,monitoring en
aansturingdetotaleextrainvesteringvoorhetwaterschaptot2027ruim50miljoen
eurobedraagt.Omeengoedbeeldtekunnenschetsen,ishetzaakomnaardegehele
investering indeprojecten tekijken.Uiteindelijk wordt dusgekekennaardegemiddeldejaarlijkse investeringdooralleinvesterendepartijen.VoorhetgehelebeheersgebiedvanWaterschapVeluwekomtditneeropeenjaarlijkse investeringvanruim
5,4miljoen eurodoordeverschillende overheden.

in EUR'000

Totaal
(2008-2027)

Apeldoornse beken

59.700

Perjaar

Aandeel
Waterschap

B

<
3
C

Totaal

3.100

32%

19.100

Hierdense Beek

1.800

100

47%

800

De Weteringen

11.400

600

57%

6.500

Overig beheersgebied

27.000

1.400

74%

20.000

4.000

200

100%

4000

103.900

5.400

Onderhoud, monitor
en aansturing ä4%
Totaal

TABEL7.4:DeKRW-investeringen in het beheersgebied van Waterschap Veluwetot 2027

50.400
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Uittabel7.4komtnaarvorendatdeinvesteringenindeverschillendegebieden
binnenhetwerkgebiedvanWaterschapVeluweomvangrijk zijn.Deforse bedragen
drukkenopdebegrotingvanhetwaterschap,maarerzijnookbaten.Intabel7.5isde
balansvandezekosten enbaten opgemaakt.Indebovenste helft van detabel staan
dehuidigekostenenbaten.Indeonderstehelft vandetabel staan detoekomstige
kostenenbatenweergegeven.Hierinzijndeextrainvesteringen uittabel7.4meegenomen.Volgensdeverhoudingvan1 staattot 23tussen dehuidigekosten en
opbrengstenwordt uitgerekend wat detoekomstigejaarlijkse baten zijn.Deze
komenneerop1,34miljard euro.Ditisdusjaarlijks bijna 125 miljoen euromeer dan
indehuidigesituatie.

in EUR'000 jaarlijks
Huidige opbrengsten
Omzet
.0

S

WOZ-particulier
Totaal

Huidige kosten
1.128.210
90.538

Watersysteem

15.300

Waterzuivering

37.400

1.218.748

52.700

90

Balans

23,13

Toekomstige opbrengsten
Omzet
WOZ-particulier

1

Toekomstige kosten
1.243.815
99.815

Watersysteem

15.300

Waterzuivering

37.400

Extra investeringen
Totaal

1.343.630

TABEL7.5:Overzichtsbalans voor het gehelebeheersgebied van Waterschap Veluwe

5.400
58.100

Daarmeehebbenweeenduidelijkbeeldvandehuidigeeconomischekosten
enbaten (jaarlijks) endetoekomstige spin-off naimplementatievande(extra)investeringenvoorhetgehelebeheersgebied.Watwedanzien,isdatdemaatregelenvan
deKRWeenpositief economischeffect hebben.Datisooknietzovreemd,want de
maatregelen diedeKRWomvat,passengoedindevierdefasevanhet Cascademodel.
Hetwaterbeleidrichtzichhierinvooralopderuimtelijke kwaliteit endeecologie,
met eenpositievedoorwerking opdesectorentoerisme enrecreatie,hetwonen en
delenvandelandbouw.DaarmeekandestellingdatdeKRWnietrendabelisniet
wordenvastgehouden.DeKRWvoegtdekomendejarenwaardetoeaanons'product' oppervlaktewater.
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8 Over ontkoppeling en de nieuwe
economie
'Welvaartisniet direct meetbaar.HetBNPpercapitawordtveelalalsmaatstaf gebruikt,omdat
ditobjectief meetbaar is.Verderspelen ookvrijetijd enontspanning eenrolinhet begrip.Het
BNPpercapitahoudt verder geenrekening met inkomensverdeling endeontwikkeling van
natuurlijk kapitaal.Tezamenvormen zijhet nut datmensen kunnen ervaren.'
Bron:Wikipedia

4 Ü Indevorige hoofdstukken hebben we aangetoond dat het waterschap een bijdrage levert aan de welvaart in het gebied.Oókde maatregelen die door het waterschap worden genomen, voortvloeiend uit de KRW,kunnen alsbijdrage aan de welvaart worden beschouwd. Zijpassen in de voortschrijdende innovatie van ons
waterbeheer, zoalswe diein ons Cascademodel hebben weergegeven. Aangetoond
is dat zowel de samenleving, de regionale economie en in het bijzonder de landbouw,woningeigenaren en de recreatiesector baat hebben bij de maatregelen van
het waterschap. Deactoren die dezebaten direct ontvangen, zijn daarbij overigens
niet de enigen die hiervan profiteren. Ook de overheid profiteert middels belastingen opdeze activiteiten en verdient op deze manier haar investeringen in veiligheid
en schoon water weer terug.Daar isin dit boek echter niet diep op ingegaan.
£ Wat zijn nu de lessen alswe kijken naar de relatie tussen het waterbeheer
zoals het waterschap dat uitvoert en de economische ontwikkeling van de regio?
Eénwoord komt dan naar voren; 'ontkoppeling'. Nu is'ontkoppeling' natuurlijk binnen het waterbeheer een gevleugeld begrip in de zinvan de ontkoppeling van het
hemelwater van het riool.Hierwordt echter ontkoppeling in economische zin
bedoeld. Endat vergt dus enige uitleg.
*$- Inhet rapport 'Ourcommon future' van de Commissie Brundtland uit 1987staat
het begrip 'duurzame economische ontwikkeling' centraal: 'een ontwikkeling die
voorziet indebehoefte van dehuidige generatie zonder daarmee voor toekomstige
generaties demogelijkheden ingevaar te brengen om ookinhun behoeften te voorzien'.Belangrijk van het Brundtland rapport was dusvooral de directe link die wordt
gelegdtussen economie enhet milieu.Daarbij was het idee dat deeconomie kon
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groeien,terwijl de milieudruk afnam: ontkoppeling dus.Maar wat isdat nu precies;
ontkoppeling? Hafkamp onderscheidt drievormen van ontkoppeling8.Alseerste 'relatieveontkoppeling'.Hieronderwordt verstaan eenlagere milieudruk ten opzichte van
de economische groei.Alssprake isvan een daadwerkelijke krimpvan de milieubelasting bij economische groei,spreken we van 'absolute ontkoppeling'.Mocht na verloop
van tijd demilieubelasting weer toenemen dan spreken wevan 'herkoppeling'.
<S? Aandeenekant wordt dus deeconomische groeiuitgedrukt ingroeivan het
BNP,aan deandere kant isvoor demilieubelasting een uitgebreid stelselvan strakke
normen enwaarden uitgewerkt dat zorgdraagt voor een afname van de milieubelasting tot een voor mens en milieu acceptabel niveau. Het isdus dekunst dezebeide te
ontkoppelen:het BNPgroeit ende milieubelasting neemt af. Hetbewijs tégen deze
ontkoppeling leek aanvankelijk overstelpend. Immers,opbasisvan de continue
naoorlogse groeien dehiermee gepaard gaande toenemende belasting van het milieu
bestond voldoende bewijs omjuist een positieve correlatietussen beidente veronderstellen:meer groeibetekent meer vervuiling.Dat betoogde immers ook de Club van
Romein 1972inhaar boek 'Limitsto Growth'.Maar toch gingen debeleidsmakers aan
de slagmet de ontkoppeling van de economische groei en de milieubelasting.
4 Deontkoppeling tussen milieubelasting en economische groeiwas echter al
ingezet voordat het concept door de milieueconomen was ontwikkeld. Sweder van
Wijnbergen constateerde namelijk in het midden van dejaren '90 dat al geruime
tijd sprake was van ontkoppeling: 'Sinds 1980 isons bruto binnenlands product
reëelmet zo'n45procent gegroeid. In dezelfde periode zijn deemissies voor de
meeste milieuthema's tussen dertig en zestig procent gedaald (ziefiguur 8.1)'9.

1990 1992 1994 1996

FIGUUR 8.1:Ontkoppeling van dejaren'80 tot midden jaren'90.
8 'Ontkoppeling milieu eneconomiedoordeprovincieZeeland.JackovanAstenWimHafkamp, Erasmuscentra for
Sustainability &Management, Erasmusuniversiteit Rotterdam,conceptversie,februari 2004
9 VanWijnbergen,Sweder.'Economieenmilieu:gelukkiggetrouwd?'Index,nr.8september1998.

Alswedepraktijk vandeontkoppelingbekijken aandehandvanhetTripleE
Cascademodel,danheeft deontkoppelingvoornamelijk betrekkingopdetwee laatstefasen indeontwikkelingvanhet productwater (figuur 8.2).Dewerkzaamheden
ophet gebiedvanmilieu-enhetlandschapsbeheer, diehorenbijdezetwee fasen,
hebbennamelijk betrekking opdeverontreiniging vanhet oppervlaktewater. Eris
daarbij het afgelopenjaarveeldiscussiegeweest overdebijdrage van delaatste
tweefasen uithet modelaanonzewelvaart endeeconomische ontwikkeling.
Neemt dezeweltoemet aldatmilieubeleid? Eenreeksvan studiesheeft deafgelopenjarenaangetoond datditdaadwerkelijk het gevalis,decasestudies inditboek
vormen opdezeregelgeen uitzondering.
TRIPLE E C A S C A D E M O D E L
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Waterkwaliteit
Tot 1900

1900-1960

1960-2000

2000-heden

Dijkbeheer

Peilbeheer

Milieubeheer

Landschapsbeheer

Veiligheid

Voedselvoorziening Volksgezondheid Toerismeen recreatie

FIGUUR 8.2: ONTWIKKELING VAN DE (TOEGEVOEGDE) WAARDE VAN WATER, DE LAATSTE TWEE FASEN.

•Sjfr Eenpraktijkvoorbeeld maaktduidelijk datontkoppelingóókindewaterwereldgeentheoretischconcept is,maardatdepraktijk ditonderschrijft. Zoissindshet
beginvandejarentachtigdetotalewinningenhettotalewaterverbruik inNederland
aanhetdalen.Dezedalingvanhetwaterverbruik wordtvoornamelijk veroorzaakt
doorefficiënter gebruikvankoelwaterdoordeindustrieen energiebedrijven.
Oppervlaktewater isdebelangrijkste bronvoorindustrieenenergiebedrijven, de
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drinkwaterbedrijven onttrekkenvoornamelijk grondwater.Ookdezewinningvan
grondwaterdoorwaterleidingbedrijven neemt sindsdejaren '90. Deonttrekkingvan
grondwater doordeindustrielooptookalenkeledecenniaterug.Infiguur 8.3isde
ontwikkelingvanwaterwinning weergegeven.
Grondwaterwinning
Waterleidingbedrijven

Industrie

o
G
o
u
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CU
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FIGUUR 8.3:Ontwikkeling waterwinning in Nederland

O HoewelinNederlanddeEUdoelenopmilieugebied nogsteedsniet worden
gehaald,heeft deafgelopen jaren dusweldegelijk eenstilledoorbraak plaatsgevonden.Immers,uiteindelijk blijkt deomstreden ontkoppelingtussen economische
groeienmilieuverontreiniging tochtezijn gerealiseerd.Hetgaat dussteedsbeter
methetmilieuterwijl deeconomiegroeit.Endevraagdiezichdanvoordoet,is of
ookbinnen dehetwerkgebiedvanWaterschapVeluwesprakeisvan een stijging
vandeeconomischegroeieneendalingvandemilieubelasting.Omdezevraagte
beantwoorden gaanweeerstkijken naardemilieubelasting indevormvanNitraat
(N)enFosfaat (P)inhet water.

Totaal
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FIGUUR8.4:Ontwikkelingvan de hoeveelheid nitraten inde waterenvanwaterschapVeluwe
(WsV, 2008)
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^1$. I n figuur 8.4en 8.5iste zien dat het jaargemiddelde Nen Pmg per liter de laatstejaren flink isafgenomen. Het komt steeds dichter in de buurt van de KRW-norm.
Dat is goed nieuws, want beide stoffen hebben een schadelijke invloed opflora en
fauna rond dewatergangen. Inhet bijzonder nitraat vormt in hogere doses ook een
gevaar voor de menselijke gezondheid. Wezien aan de hand van nitraat en fosfaat
dus dat in het gebied van Waterschap Veluwe,vooral ook dankzij het werk van het
waterschap, de milieukwaliteit verbetert.
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FIGUUR 8.5:Ontwikkeling van dehoeveelheid fosfaten in dewateren van waterschap Veluwe
(WsV, 2008)
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Kunnenweontkoppelingookdefiniëren alshetloskoppelenvan economische
groeienecologischedegradatie?Ofpositief geformuleerd: deeconomiegroeitende
soortenrijkdom neemttoealsgevolgvanhetschonewater.Datlijkt zekerhetgeval,
want daarzijnbinnenhetwerkgebiedvanWaterschapVeluweookgegevensvan
bekend.IndeHierdensebeekiseenaantalsoortenteruggekeerd enbelangrijke soorten zijntoegenomen.Enkelevoorbeeldenvandedierendieprofiteren vandehet
schonewaterendetoenamevandenatuurlijkheid vandeHierdensebeekzijndeijsvogel,kokerjuffers enderivierdonderpad10.
4 Vervolgenskijkenwenaar deregionaleeconomischeontwikkeling.Alswordt
gekeken naarderegionaleeconomischekerncijfers van Corop-Regio(CR)Veluwe,
zoalsgepresenteerd intabel8.i,dan zienweeentoename inrespectievelijk hetBBP,
deToegevoegdewaarde,hetArbeidsvolumewerkzamepersonen enhet
Arbeidsvolumewerknemers.Wekunnen dusconstateren datderegionaleeconomiedeafgelopen 10jaarforsisgegroeidendat demilieubelastingisgedaald.Dit
houdt dusindat sprakeisvan ontkoppeling.

io H.Cuppen,MonitoringonderzoekHierdensebeek 2005,landschapsecologischenhydrobiologischadviesbureau.
WaterschapVeluwe,2006,

Perioden

BBP
(marktprijzen)
mineuro

Toegevoegde
waarde(bruto,
basisprijzen)
mineuro

Arbeidsvolume
(werkzamepersonen)
ïooo arbeidsjaren

Arbeidsvolume
(werknemers)
ïooo arbeidsjaren

1995

IO.339

9-337

196,2

1996

IO.85I

9.742

199.5

1997

II.782

10.553

204,1

1998

12.479

11.156

210,7

1999

13.251

11.815

215,8

2000

I4.24O

12.722

220,5

2001

15.463

13.730

255.8

224,9

2002

16.093

14-334

256,3

225,6

2OO3

16.631

14.829

256,1

225,2

2OO4

17.209

15.306

251.4

220,5

2OO5

17.906

15.898

252,7

220,9

o

I

TABEL 8.1:Regionaleeconomischekerncijfers vanCorop-gebiedVeluwe
o

•C- Rijst vervolgens devraag ofmet bijvoorbeeld de invoering van deKRWmogelijk
de economische ontwikkeling een impuls zalkrijgen ofdat economische schade zal
worden geleden? Om dezevraagte beantwoorden en de regionale economische kerncijfers van deVeluwe inhetjuiste perspectief te plaatsen, moeten we kijken naarde
relatietussen economische groeien het Cascademodel.We zieninhet Cascademodel
dat het product water zichsteedsverder ontwikkelt. Het oppervlaktewater wordt
steeds schoner. Dezevoortdurende productinnovatie isecht nodig omdat we met
steeds meer mensen inons land leven die ook steeds meer consumeren, met denodigeemissies alsgevolg.Omdenegatieve effecten van deze economische groeiop onze
leefomgeving teniet te doen, isinnovatie binnen het waterbeheer noodzakelijk. Op
deze manier wordt de absolute ontkoppeling diewe nastreven gehandhaafd (zie
figuur 8.6).Dat alleen allegitimeert de invoering van deKRW.

TRIPLE E CASCADEMODEL

FIGUUR 8.6: DE BENUTTING VANWATER,ONTKOPPELING VANECONOMISCHE GROEIEN MILIEUBELASTING.
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Maar, misschien is deze b e n a d e r i n g toch n o gw a t t e defensief. W a n t mis-

p.
m

Tot 1900

1900-1960

1960-2000

Dijkbeheer

Peilbeheer

Milieubeheer

2000-heden
Landschapsbeheer

Veiligheid

Voedselvoorziening

Volksgezondheid

Toerismeenrecreatie

3.

schien m o e t e n w e w e ln a a r e e na n d e r e relatie t u s s e n w a t e r b e h e e r en economische

1

groei kijken: eenvisie ingestoken ope e n positieve v e r h o u d i n g t u s s e n beide aspecten. We n e m e n de invoering v a nKRW als voorbeeld. Voortbouwend op een basiskwaliteit v a nhet w a t e r zorgt de KRW voor e e nverdere verbetering v a n de kwaliteit.
De KRW zorgt eri m m e r s voor dat h e t a a n t a l Nitraten en Fosfaten afneemt e n dat
heeft eenpositief effect, niet slechts op de kwaliteit v a nh e t water, m a a r zeer waarschijnlijk ookopde lokale economie.

in EUR'000

Perioden

Dagtochten absoluut

ïggo/'gi

6.865

l995/'g6

5389

-22%

200l/'02

7.166

33%

2006/'07

7-244

1%

TABEL8.2: Totaal aantal dagtochten in Nederland

00
a>
3

%-verandering
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O Alswebijvoorbeeld kijken naarhetaantaldagtochten inNederlandinzakede
watersport, danzienweeenopwaartsetrend (zietabel8.2).Vanuit dezichsteeds
verbeterendewaterkwaliteit isdezetrend goedteverklaren.Hogenitraat-enfosfaatgehaltes inwater zorgenimmers ervoordathetwatertroebelis,debiodiversiteit laagisendat algenvorming plaatsvindt.Ditalles,ziebijvoorbeeld deVeluwerandmeren,isminder aantrekkelijk voorwaterrecreanten.Metdeinvoeringvan
KRWwordendeconcentraties lagerenwordt het beschikbarewater weer meer
geschiktvoorderecreant.
^JÜ* Dekomstvan extrawaterrecreanten heeft dan ophaarbeurt eenpositieve
doorwerking opdelokaleeconomie.Immers,debestedingen nementoeendaarmee
dusookdeinkomstenvan delokaleondernemers.Daarmeeisduidelijk datdeeconomieinderegiogroeitniet ondanks,maar dankzijdevermindering vandemilieubelasting.Watdanwelopgangdoetisdathierandere sectorenvanprofiteren dan
diedekostenbetalen.Hetlijkt daaromwenselijk omdezefree-riders indetoekomst
meertelatenmeebetalen aanhetwaterbeheer.Naast 'devervuilerbetaalt' geldt
danookhetprincipe'degebruikerbetaalt'.Erzalechter nogheelwatwater doorde
Weteringen endebekenvanhetwaterschap stromenvoordat ditprincipeindaden
isomgezet.
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9 Epiloog:Deprijsvan welvaart
Hetislekkerderdweilenalsjeweet datondertussentenminste ookiemandprobeertdekraan
terepareren.
Loesje

<£2 Webetalen de prijs voor onzewelvaart: altijd. Niet in dezinvan dode rivieren,
stinkende riolen ofverdroogde akkers.Nee,indezindat welvaart een prijs kent.
Welvaart isniet gratis,welvaart kostgeld.Waterbeheer kost geld,want het draagt bij
aan onzewelvaart.Weweten het nu dus ook zeker:we betalen ons blauw voor onze
welvaart.Maar 'onsblauw' isdan wel 'onswater', dat wij-net alsde familie
Overwater -inhet dagelijks leven gebruiken om onzewelvaart oppeilte houden.
i^& Alswe debalans opmaken, zienwe dat de economie van het waterschap, die
we in dit boek naar voren hebben gebracht, niet deeconomie van het flitsende geldis.
Nee,het iseen economie diepast binnen een eeuwenoude traditie die ons landrijkis.
Dat iseentraditie van samenwerking, een traditie waarbij allesvan waarde niet in
geldwordt uitgedrukt, maar wordt beschermd. Het isgeentraditie van korte termijn
belangen, maar van vervooruit kijken. Het iseentraditie waarbij 'winst' zowel een
economische,ecologische en socialeinvulling krijgt.
4 Natuurlijk betalen we het liefst geen cent te veelen moet het waterschap effectief en efficiënt te werk gaan.Binnen devier muren van het waterschap zaldaar altijd
aan moeten worden gewerkt.Maar het isuitermate nuttig gebleken om ookeensbuiten deviermuren te kijken en een bliktewerpen opverschillende watergangen en
daaraan verbonden geldstromen. Dezeblik leert ons dat welvaart, water en waterschap aleeuwenlang nauw met elkaar verbonden zijn.Ooknu nog....Sommige zaken
veranderen nu eenmaal niet.
i £ Tegenwoordig betalen we derekening vooronzewelvaart enuiteraard klagen we
daarover.Enzoklagen weookoverdejaarlijkse rekeningvan het waterschap.Echter,het
zalduidelijk zijn dat alswe derekeningvan het waterschap nietbetalen we een andere
rekening gepresenteerd krijgen enwelindevormvan doderivieren,stinkende riolen en
verdroogde akkers.Dezerekening zaldanvooralbestaan uiteeneconomische achterstand en dat isietswat we nietwillen.Wehoeven niet tehandelen inangst,maarwel te
denken langs delijnen van eengezond eigenbelang eneengezonde gemeenschapszin.
Wezijnimmers allemaal ingezetenen vaneenwelvarend land dat leeft mét water, maar
bovenalvân water.
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Tom Bade I R e i n i e r E n z e r i n k I O l i v i e r v a n d e r Schroeff
Waterschappen staan niet te boek
als organisaties die zichactief bezig
houden met deregionaal economische
ontwikkeling.Waterbeheer wordt
inhet algemeen gezien als eenkostenpost.Weliswaar een kostenpost
voornoodzakelijke maatschappelijke
wensen alsveiligheid en schoon
water, maar wel alskosten.Dat is niet
terecht, zoalsblijkt uit deinhoud van
dit boek.Waterbeheer levert opvele
manieren eenbijdrage aan de regionale
economie.Daarbij wordt in dit boek
vooral een boekje opengedaan over
het waterkwaliteitsbeheer inhet algemeen en zoals dat de komende jaren
zalworden vormgegeven opbasis van
deEuropese Kaderrichtlijn Water.
Indit boekwordt ingegaan op de
baten van het waterkwaliteitsbeheer
inhet algemeen, en wel voor het
gehele werkgebied van het waterschap Veluwe.Omvervolgens deze

BlauwBetalen
voorWelvaart
baten nader inkaart te brengen voor
toerisme en recreatie,de landbouw
enwonen aan het water. Maar we
kijken natuurlijk ookvooruit. In dit
geval ook naar de invoering van de
Kaderrichtlijn water. Veelpartijen zijn
te hoop gelopen tegen deze 'Brusselse
regelzucht', maar dat isonterecht. De
maatregelen dieWaterschap Veluwe
bijvoorbeeld moet treffen binnen het
kader van dezeKaderrichtlijn sluiten
goed aan bijdewensen van de samenleving: schoon water en een fraai
landschap. Enalsmensen genieten
van schoon danwei schoner water
gaat dat altijd gepaard met bestedingen, hetgeen weer leidttot omzet voor
het bedrijfsleven en de overheid.

Bestedingen dieduste herleiden zijn
tot dewerkzaamheden van het waterschap.Maar die niet in de boeken
komen te staan van het w a t e i ^ » p .
Maar dat gebeurt in ditboek wei.
Althans,we gaan niet de boekhouding
van het waterschap herijken door deze
opbrengsten inte boeken, maar we
gaan wel kijken naar welke inkomsten
direct zijn te herleiden tot het werk
van het waterschap.Wat dat betreft
worden zein dit gevaltoch wel een
beetje 'ingeboekt'.
Weboekendaarbij steeds meervooruitgang inhet doorgronden van de
economievan het water.Vooralhet
inditboek gehanteerdeFEBO-model
biedtdaarbij opbasisvan een gedegen
kosten-baten analyse concrete handvatten aan bestuurders.Niet alleen
voordebestuurdersvanhet WaterschapVeluwe,maar evenzogo«^»or
bestuurders inanderebeheersgeDieden.

