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In liet verledengenomen maatregelen terverbetering van dewaterkwaliteit werden vaak als- noodzakelijk enonvermijdelijk beschouwd. Meest uitgesproken voorbeeld daarbij wasweldeaanleg van
rioleringen en de bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarmee weiden ernstige vormen van
waterverontreiniging, die in het begin van devorige eeuw nog cholera, tyfus eu pest veroorzaakten,
bestreden. Nadien volgden andere motieven, zoals massale vissterfte eusterke verontreiniging vande
waterbodem, tot het nemen van noodzakelijke maatregelen. Meeren meer kwamen ecologische
watcrktvalireitsaspecten m beeld.Nadelige effecten van milicubedrcigiugen, zoals eutrofiëring, verzuring, verdroging, versnippering eugevolgcn van klimaatverandering vormfdjen daarbij deonderbouwing.
Momenteel vragen voorgenomen maatregelen meer en meer om een afweging. Nut
en noodzaak moeten helder zijn. Vaker wordt
om een kosten-batenanalyse gevraagd. In het
nieuwe Strategisch Meerjaren Perspectiefvan
Wetterskip Fryslan1'staat dit opeen aantal
plaatsen concreet aangegeven, ondet meer voor
peilbesluiten en water(beheersings)plannen.
Ookde Kadettichtlijn Water vraagt om kostenbatenanalyses. Prioriteitstelling en fasering
zijn onvermijdelijk. Geld lijkt schaars.Bovendien zijn ervaak meerdere belangen in het
spel,dieeen vetantwoorde afweging vereisen.
Devraagishoedie afwegingen en kostenbatenanalyses moeten worden uitgevoerd en
welkemethoden terbeschikking staan voor
beslissingsondersteuning. Indit artikel wordt
geen overzicht gepresenteerd van mogelijke
methoden en technieken. Welwordt een vijftal
vootbeelden besptoken, diein het waterbeheer
inFriesland zijn toegepast. Uit die ervatingen
valt misschien wat te leren.

zijn ofworden merendeels voorzien van IBA's.
Naast dit (btongerichte) emissiespoor wotdt
het (effectgetichte) waterkwaliteitsspoor
gevolgd.Meest duidelijk werd dat in 1990toen
in het provincialeWaterkwaliteitsplan aan een
gtoot aantal wateren eenspecifieke ecologische
doelstelling (functie 'water voor natuur') en de
functie 'watet voorkarperachtigen' istoege-
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VoordeFriese boezem ishet peilbeheer dé
hydrologische factor bij uitstek.Almeer dan
35jaren wordt een vastpeil nagestteefd van
-0.52m NAP.Voorecologisch herstelvan de
boezemwateren isechter een meer natuurlijk
seizoengebonden waterstandsvetloop
gewenst 3,4 .Anderebelangen en functies van
het boezemsysteem zouden daarmee echter (te
veel)benadeeld worden. In het Integraal
Waterbeheerplan5, zijn nieuwe onderzoeken en
maatregelen aangekondigd, onder meer een
onderzoek naar devoor- en nadelen van het
huidige streefpeil en het invoeren van een
natuurlijker peilbeheer. Eenander onderzoek
betreft eventueel hetgebruik van effluent van
rwzi's,specifiek voorde Friese waddeneilanden.

Prioritering, kostenbaten- en
kosteneffectiviteitanalyses
Aandehand van vijf praktijkvoorbeelden
wordt toegelicht hoe in het tecente verleden
gebruik isgemaakt vanmethoden voot het
maken van keuzen en prioriteting bijecologisch herstelbeheer (zietabel 1).Deeetste
twee betreffen deonderlinge vergelijking en
rangschikking van een groot aantal gebieden.
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Ontwikkelingen in het waterbeheer
in Friesland
Nadat in 1970deWet verontreiniging
oppervlaktewateten van kracht wetd, isde
lozingvan ongezuiverd afvalwater krachtig ter
hand genomen. Momenteel zuiveren 29rioolwaterzuiveringsinstallaties vtijwel alhet afvalwater van bedrijven en huishoudens.Deresterende nogverspreid voorkomende lozingen

kend.Van 1990tot en met 1995zijn daarbij
passende streefbeelden en daarvoor noodzakelijke maatregelen beschreven in een serie
(vis)ecologische beheetsprogramma's 2 '.In veel
van diewateten zijn inmiddels gebiedsgerichte herstelmaatregelen doorgevoerd, aldan niet
met subsidie (Regiwa,Gebeve,OBN,LIFE,EUInterregofandetszins).Het aangrijpingspunt
van demaatregelen kan daarbij verdeeld
worden naar de waterchemie,de hydrologie,
inrichting en biologievan het watersysteem.
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Delaatste drie voorbeelden betreffen steeds
één gebied met respectievelijk meerdere belangen en gebruiken, meerdere mogelijkheden
voor ruimtelijke toepassingén meerdere maatregelenpakketten dieleiden tot eenzelfde doel.
Prioritcriiuj lierstelniaatre^clenjiincticwateien
Indeopgestelde (vis)ecologische beheersprogramma's isper functiewater een maatregelenpakket vermeld om dedoelstelling (het
streefbeeld) voordat water te halen.In totaal
ging het om 86wateren met specifieke ecologischedoelstellingen, verdeeld overelfwatertypen en 17wareren voor karperachtigen, verdeeldover vijfwatertypen. Inenkele gebieden
waren almaatregelen uitgevoerd; enkele wateren hadden eendubbelfunctie; van negen
wateren waseen korte-en een middellangetermijn pakket onderscheiden, zodat uiteindelijk
71maatregelenpakketten restten*'.De technisch-inhoudelijke rentabiliteirsvolgorde werd
bepaald met behulp vandeeffectiviteit van het
maatregelenpakket (EF),de kosten (KO),de
ernst (ET)en deomvang (OM)van deproblemen.Allevier aspecten werden eerst gekwantificeerd en vervolgensgeschaald vangering(1),
matig (2),groot (3)tot zeergroot (4).De rentabiliteit (R)isbepaald door het quotiënt vanEF
en KO,vermenigvuldigd met ETen OM.Vervolgens werden vier draagvlakaspecten
bepaald, te weten externe randvoorwaarden
(ER),termijn van effect (TE),bestuurlijke(BA)
en maatschappelijke appreciatie (MA).Deze
vieraspecten zijn geschaald vanzeer negatief
(-2),vianegatief(-r), neutraal (o),posirief(+1)
tot zeer positief(+2).Deuiteindelijke prioriteitsvolgorde (P)volgt uit rentabiliteitsscore
(R)vermenigvuldigd met desom van deze vier
draagvlakaspecten. Dezedoor DHV toegepaste
multicriteria-analyse (MCA)6''7'isconform Primavera,eendoor STOWAin 1994ontwikkelde
methodiek voor prioriteitstelling in bcheersmaarregelen opbasisvan milieurendement.
Devereenvoudigde formules zijn:
Renrabiliteit R= logZ (EF/ KO* ET*OM)
Prioriteit
P=R*(ER+TE)+(MA+ BA)
Wat levertditop:
eengoed werkbaar en tesnappen resultaat,
vereist wel(externe) begeleiding;
vraagt committent vangrorere groep
betrokkenen;
veelfeitelijke data nodig;
resultaat deelsgebaseerd op feiten, deels
opexpertjudgement, deels op beleving;
geen afzonderlijke maatregelen, doch
maatregelenpakket per water beschouwd;
inbreng van draagvlakaspecten kan uit
rentabiliteit verkregen volgorde behoorlijk
veranderen;
resultaat heeft bestuurlijke acceptatie;
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AchteruitgangvanwatemetlangsdeoeversvandeFrieseboezem.

kosten impliciet betrokken,geen kosrenbatenanalyse.Nastreven waterkwaliteitsdoelcn stond centraal.
Prioritmncj aanpak herstel oeversen kaden
Overgrote lengten (3100km) kent de
Friese boezem kaden ter bescherming van aanliggende polders.Op veleplaatsen zijn deze
kaden, door achterstallig onderhoud ofaangescherpte eisen,onvoldoende hoogen/of sterk.
Aandeboezemzijde van de kade komen meer
ofminder bredeoeverzones voor.Ookdeze
oeversvoldoen, vanwege afslag ofharde constructies,op tal van plaatsen niet aan degesteldedoelen.Om deze tekorrkomingen aan te
pakken isin 2001 een groots project gestart om
de kaden en oevers teherstellen. Bijde inventarisatie van deoeversen kaden vormen de
kadevakken de basiseenheid. Daarvan zijn er
maar liefst 11.550.Een prioritering van deze
vakken isbij deherstelwerkzaamheden meer
dan gewenst.
Omdat gestreefd wordt naar een samenhangende aanpak van oeversen kaden,iseen
prioriteringssystematiek opgesteld, waarin
beidesrructuren zitten 8 '.Voorde kaden zijn
vier indicatoren onderscheiden: kruinhoogte
(A),mate van afslag (B),stabiliteit (C)en algemene toestand (D).Ook voor deoevers zijn vier
indicatoren betrokken: typeoever (E),breedte
oeverstrook (F),faunapassages (G)en mate van
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golfaanslag (H).Alleindicatoren zijn geschaald
van 1 (slecht,aangetast, smal,etc.)tot en met 5
(goed,geen afslag, breed, etc). Inde verdere
verfijning isonderscheid gemaakt tussen
kanalen en meren en vervolgens in multifunctionele wateren en wateren met een natuurfunctie. Dat leidt tot een matrix,zoals opgenomen in tabel 2.Voormeren en kanalen worden
verschillende maatlatten (klassengrenzen)
gehanreerd voor het typeoever (E),de breedte
vandeoever (F)en faunapassages (G).
Voordevier kade-indicatoren en devier
oever-indicatoren iseen vaststramien van
onderlinge (zogewenst aan tepassen) gewichten gekozen:
I = 0.67(0.35A+0.35B+0.2C+0.1D)+0.33
(0.4E1+0.2F2+0.2G1+0.2H)
II =0.67(0.35A+0.35B+0.2C+0.1D)+0.33
(0.4E1+0.2F1+0.2G1+0.2H)
III =0.5(0.35A+0.35B+0.2C+0.1D)+0.5
(0.4E3+0.2F2+0.2G2+0.2H)
IV =0.5(0.35A+0.35B+0.2C+0.1D)+0.5
(0.4E2+0.2F1+0.2G2+0.2H)
Dit levert het volgendeop:
Erontstaat eengoed werkbare prioritering;
Eeneenduidige schaling (1tot en met 5)
maakt resultaten eenvoudig zichtbaar
(rood,oranje, geel,groen en blauw);
Waar mogelijk isaangesloten bijdeRWSRklassenindelingen;

Devierbasisjormulesvoordeprioriteringvanoever-enkadeherstel.

algemeneecologische functie
water voor natuur

meren en plassen

kanalen en vaarten

I=0.67(kade)+0.33(oever)
III=0.5(kade)+0.5(oever)

II=0.67(kade)+0.33(oever)
IV=0.5(kade)+0.5(oever)
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moeilijk hard teonderbouwen, in tegenstelling tot gebruiksfunctie-aspecten;
Een kosten-batenanalyse.

HetwaterbeheeropAmelandLS 'Szomerskritischvoorwatertekortenverdroging.

Werken met gewichten maakt varianten
en aanpassingen van de formule gemakkelijk;
Geen kosten-batenanalyse. Het nastreven
van eengoede conditie stond namelijk
centraal.
Onderzoek gewenst peil Friese boezem
Vooraldoor toegenomen scheepvaarrbelangen, intensivering van delandbouw en aangescherpte veiligheidseisen en het steeds minder accepteren vanoverlastwordt het
waterstandsverloop van deFriese boezem
steeds meer geconttolcerd. Debouw van
inlaat- en spuisluizen en vangemalen maakt
sinds 1970een vrij constant waterpeil mogelijk. Hetjaarronde streefpeil van -0.52m NAP
wordt binnen nauwe marges gehandhaafd.
Doordit vastestreefpeil gaat deoevervegetatie,
met name het waterriet, achteruit en worden
indirect deverbetering van de waterkwaliteit
(nutriënten) en ecologische toestand (snoek,
waterplanten) van het watergeremd. In een
diepgaande analysein her kader van de studie
'Bergingen afvoer van water in Fryslân'is
nagegaan wat devoor- en nadelen zijn van het
huidige peilbeheer en een vijftal alternatieven''.Daarbij zijn tien afzonderlijke functies
en belangen meegenomen:veiligheid en
wateroverlast, aan- en afvoer van polders,
doorvoer,algemene ecologische functie en
water voor natuur 10 ', water in bebouwd gebied,
natuur in boezemlanden, landbouw in boezemlanden11'1,beroepsscheepvaart en recreatiescheepvaart. Vanaldeze functies en belangen
zijn achtereenvolgens doelen,eisen en toetsingswaarden bepaald.Modelsimulaties van de
waterstanden m de boezem met behulp van
SOBEKvoot deafzonderlijke peilbeheeralternatieven leiden tot resultaten waaruit blijkt in
welkemate aan de toetsingswaarden, eisen en

doelen wordt voldaan.Compenserende ofaanvullende maatregelen om aande functie-eisen
te blijven voldoen,zijn opgeld gezet en voorde
varianren onderling vergeleken.
Berekeningen met het afwegingsinstrumentarium" wijzen uit dat in dehuidige situatievoldaan wordt aan deeisen ten aanzien
van veiligheid en hydrologie en aan de
gebruiksfuncties. Denormen voor dealgemeneecologische functie en water voor natuur
worden bij lange nietgehaald.Bijeen winterpeilvan-0.32m NAPeneenzometpeil van
-0.72m NAPwordt aan de norm voordealgemene ecologische functie voldaan.Tevens valt
hier eengroot financieel voordeel te verwachten voorhet oeverbeheer.Daarbij verslechteren
echter deprestaties voor andere functies en
belangen, met name descheepvaart3'.
Dit levertop:
Een ingewikkeldeen diepgravende methode,waarbij veelexpertise nodigis;
Technische insteek,zonder (besruurlijke)
draagvlakaspecten;
Waterkwaliteits- en ecologische aspecten
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MKBA hergebruik efjlneut Ameland
Opde waddeneilanden bestaat in de zomer
een watertekort voor delandbouw, recreatie en
denatuur. Het is niet mogelijk oppervlaktewateraan tevoeten.Daarentegen wordt het
effluent van de rwzi's opde vier Friese waddeneilanden nog rechtstreeks geloosd in de
Waddenzee.Voordezomerperiode gaat het om
een hoeveelheid effluent, dieanderhalf tot
tweemaal zogroot isalsdeverbruikte hoeveelheid (drink)warer. Hergebruik van effluent
biedt een kans het watertekort te compenseren,daarbij meerdere doelen dienend. In het
Integraal Waterbeheerplanï) iseen verkennend
onderzoek aangekondigd naar mogelijk hergebruik van het effluent. Dit onderzoek is
ingepast in het STOWA-project 'Verantwoord
gebruik van effluenr', waarbij voor de situatie
opAmeland een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA)istoegepast12'.Tevens
sluit deze verkenning aan bij het STOWA-project 'Waterharmonica'. Naast de huidige
situatie (o-variant)zijn vijfalternatieve aanwendingslocaties voor het effluent bekeken
(zietabel 3).Pervariant zijn de fysieke effecten
van kosten- en batenposten vertaald naar welvaarrseffecten. Op basis van kwantiteiten van
benodigde voorzieningen (aanlegkosten, leidingen, duikers)en onderhoud, en van kentallenvoot kostenzijn de kostenen baten vande
varianten opgeldgezet12'.Het eindresultaat is
samengevat in de laatste kolom van tabel3.
Dit levert het volgendeop:
Naast kosten ookbaten uitdrukkelijk in

beeld;
Methode vereist (externe) begeleiding;
Opsomming van verwachte fysieke effecten isstetk bepalend voor de uitkomst;
Vraagtcommittent vangrotere groep
betrokkenen, vootafgeen blokkades acceptabel;
Eenheidsprijzen en opgeld gezette belevingswaarde discutabel;

DemetdeMKBAinbeeidgebrachtevanantenvoorhergebruikvanhetejjluentopAmeland.
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Absolutebedragenbetrekkelijk, volgorde
varianten robuust;
Maatschappelijke kosten-batenanalysc,
kostenenbatenscheefverdeeldoverorganisaties/doelgroepen.
KEAKRW-maamgelen inde Leijen
DeKRWstelttenaanzienvanhetmaatregelenprogramma(artikel11)eeneconomische
analyse(bijlage III)verplicht,waarbijdezevoldoendeinformatie omvat,dievoldoendegedetailleerd moetzijn vooreenoordeeloverde
meestkosteneffectieve combinatievanmaatregelen.Totnutoeisnogonduidelijk hoedeze
kosteneffectivitcitanalyse (KEA)moetworden
uitgevoerd,en-blijkens het Interreg-project
NOLIMP-hanterendiversepartijen enlanden
verschillendemethoden.BijeenrecentuitgevoerdeanalysevoordeLeijen13'isgebruik
gemaaktvaneenhiervoorinDuitslandopgesteldehandboek.Naeenopsommingvanalle
mogelijke maatregelen(ongeveer30)zijnop
basisvanhetverwachteeffect oprespectievelijkmacrofyten, algen,macrofauna envissen,
deelfmeesteffectieve maatregelengeselecteerd.Daarnazijndevijfmeesteffectieve combinatiesvantweemaatregelen vastgesteld.
Dezezijnaangevuldmetanderemaatregelen,
zodanigdatmetiederpakketdedoelen(goed
ecologischpotentieel)gehaald kunnen
worden.Dezepakkettenzijnopkostengezet
enaangevuld meteenindicatiewanneerde
doelenwordenbereikt,envandeecologische
effectiviteit. Demethodeistoegepastdooreen
panelvandeskundigen opbasisvanexpert
judgement.
Het resultaat:
Eenhandzameensnellemethode;
Gebaseerdopexpertjudgement vandeskundigen metgoede(lokale)kennis;
Prakrijkkantochleidentotandermaatregelenpakketdananalyseoplevert;
Directeenindirectebron-ensysteemgerichtemaatregelen beschouwd;
Geenkwantificering (andersdankosten)
enmodellennodigoplocaleschaal(mogelijkwelnodigopregionaleschaal);

Tabel 4.

Kostenanalyse;baten(andersdanbenaderenvanKRW-doelen)komennietinbeeld.
Eenvondic*e(r1 methoden Gewenst
InFrieslandzijn deafgelopenjaren vijf
projecten uitgevoerd,waarbij prioriteitstelling
enkeuzenvanmaatregelen(pakketten)voor
waterkwaliteitsverbetering zijn beschouwd.
Alleprojectenkenmerkenzichdoorhun(tot
nu toe)eenmaligetoepassinginFriesland.Uitvoeringvandeanalysewassteeds tijdrovend,
waarbij inallegevalleneengroteregroepvan
personen(vaakookvanbuiten hetwaterschap)
wasbetrokken,enwaarbijinviervandevijf
gevallenuitbestedingplaatsvond.
Metdetoegepastemethoden isveelmogelijk:prioriteringvangebiedenonderling(functiewaterenenkadevakken),vankeuzenuit
maatregelenpergebied(Frieseboezemende
Leijen)envankeuzentussen uitvoeringslocaties
(Ameland).Naarafnemende complexiteitvan
deanalysekunnendeprojecten alsvolgt
gerangschiktworden:peilbeheerFrieseboezem,
MKBAAmeland,prioriteringrunctiewateren,
KEAdeLeijenenprioriteringoeversenkaden
tracés.Optimalisatietusseninspanningen
resultaatisgewenst.Enkelekenmerkenvande
vijfcasussenzijnsamengevatintabel4.
Detoenemendevraagnaar kosteneffectiviteits-enkosten-batenanalyses(ondermeerin
KRWenSMP1')vragenomhetoperationeel
makenvaninstrumenten daartoe,liefstinde
vormvaneenbeperktaantaleenvoudigeen
gestandaardiseerdemethoden.Deervaringen
inhetFriesetotnu toegevenaandathetzover
nognietis.Voorhetprioriteren vanmaatregelen(pakketten) ligtdatanders.Daar lijken
geschiktemulticrireriamerhoden voorhanden
tezijnofandersrelatiefsneleneenvoudigte
ontwikkelen.
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Concluderend kandanookgesteldworden
datvooralbehoefte isaanhetverder uitwerken
vankosteneffectiviteits- en (maatschappelijke)
kosten-batenanalyses.Zijvormeneensteeds
belangrijker insrrument voordebeleidsvoorbereidingenevaluatievanhetNederlandse
waterbeheer.

Indicatiefoverzicht van enkele kenmerken van devijf projecten (+=wel van toepassing, - =niet van toepassing).
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