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De kosteneffectiviteit
vanKRW-maatregelen
DeKaderrichtlijn Watersteltanalysesnaardekosteneffectiviteitvandetenemenmaatregelenverplichtomtegendelaagstmogelijkekosteneengoedekwaliteitvandewaterenineenstroomgebiedte
kunnen bereiken.Daarbijvermeldtderichtlijn niethoedezemoetenwordenuitgevoerd.Omde
regionalewaterbeheerderstehelpenbijhetuitvoerenvandezeanalyses,stelde hetRIZAeenhandboekvoorkosteneffectivitettsanalysessamen('Opzoeknaaroptimalemaatregelenpakketten").De
methodediehierinstaatbeschreven,isgetestinhetdeelstroomgebiedRijnOost.
Afgelopen maartzijn deeerste rapportagesvoordeKaderrichtlijn Watermetdaarin
eenkarakteriseringvande(deel)stroomgebiedenafgerond enopgeleverd.Daarmeeis
eeneerstestapgezetineenprocesdateruiteindelijk toemoet leidendatin2015ofuiterlijk in2027dekwaliteitvanhetoppervlaktewaterhetKRW-niveaubereikt.Opweg
daarheen moet nogveelworden ondernomen.In2008moetendestroomgebiedbeheerrapportages inconceptgereed zijn,
waarineenpakket aanmaatregelen staat
beschrevenwaarmeedeverwachte toestand
bereiktkanworden.
Inhetdeelstroomgebied RijnOostisde
afgelopenjarenalveelgedaan.Derhalvewas
deverwachtingdateengrootdeelvande
benodigde informatie reedsbeschikbaar zou
zijn.Hetdoelvanditproject wasmetname
omervaringoptedoenmetdemethodeen
tevenstezieninhoeverredemomenteel
beschikbare informatie voldoendeisomeen
dergelijke analysetekunnen uitvoeren.Met
anderewoorden,inditproject ginghetin
eersteinstantie omhetidentificerenvan
wittevlekkeninmethoden enkennis.Voor
deanalysesishetdeelstroomgebied Rijn
Oostverdeeldin23 rapportage-eenheden.De
meestezijngroterdanoppervlaktewaterlichamen.

Gevolgde aanpak
Allestappenvande kosteneffectiviteitanalysezijn uitgevoerd, inclusiefeen
inschattingvandetotalekostenvande
maatregelen.Ditisgedaanvoor totaal-stikstof totaal-fosfaat, koper,zinkennikkel,
omdatditdestoffen zijn waarvoorderegio
waarschijnlijk hetmoeilijkst kanvoldoen
aandedoelstellingen vande Kaderrichtlijn
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Destappenindeanalyse.
stap
1
2

3
4
5
6
7
8

beschrijving huidigesituatie
beschrijvingautonome
ontwikkelingen
risicoanalyse
inventarisatievan mogelijke
maatregelen
bepalenvaneffectenvan
maatregelen
bepalenvankostenvanmaatregelen
uitvoeren kosteneffectiviteitanalyse
uitvoeren onzekerheidanalyse

Stap1 leverteenkwantitatieve beschrijvingopvanderapportagegebieden, bestaandeuiteenoverzichtvandehuidigeemissiebronnenmethunbelastingvanhet
oppervlaktewater enstoffenbalansen voor
allewaterlichamen.Daarnaast iseenoverzichrgegevenvandebesraandeemissiereducerende maatregelen.
Stap2beschrijft deautonome ontwikkelingenenhetvigerend beleidinhetdeelstroomgebied RijnOosr.Onderwerpen die
hierbij aanbodkomen,zijn demografische
ontwikkelingen, ruimtegebruik ensociaaleconomischeontwikkelingen.Ookworden
deeffecten vanautonome ontwikkelingen
enhetvigerendbeleidopdewaterstatusin
2015ingeschat.
Instap3 isderisicoanalyse uitgevoerd,
waarmeedeomvangisvastgesteld vandete
reducerenhoeveelheden stoffen. Vanwege
hetnognietbeschikbaarzijn vanKRW-normen voordeverschillende stoffen, ishierbij
uirgegaanvanMTR-waarden.Indezerisico-

analyseisdemaximaal toelaatbare vracht
waarbij wordtvoldaanaandeMTR,vergelekenmetdein2015 teverwachten vrachten.
Hetblijkt datdegoedechemische toestand
in2015inongeveerdehelft vanderapportagegebieden nietzalwordengehaald.Hier
zullendusaanvullende maatregelen moeten
worden getroffen.
Destappen4,5en6hebbengeleidtot
eenuitgebreid overzichtvanpotentiële
maatregelen (intotaalmeerdan50),waarbij
zowellandbouwmaatregelen alsmaatregelenbij anderesectorenzijn geïnventariseerd.
Permaarregelzijndeeffecten ingeschat,
evenalsdedirecteenindirectekosten.Voor
deberekeningvandekostenisuitgegaan
vandetotalejaarlijkse kosten,bestaandeuit
dekosten voorbeheerenonderhoud ende
naarjaarlijkse kostenomgerekendeinvesteringskosten.Dekosteneffectiviteit isvervolgensberekendalskostengedeeld door effect.
Doordittebepalen vooriedere maatregel
konden maatregelen worden gerangschikt
opdekosten pergereduceerde tonstofper
waterlichaam.Eenprobleembij hetanalyserenvandekosteneneffecten vanmaatregelenwasdatvaakwelbekend wasdatbijvoorbeeldlandbouw aanwezigwas,inclusiefhet
aantal hectaren,maarnietprecieshoeveel
hectaren voordeverschillende typen landbouw.Omdathettypemaatregeldatmogelijk is,afhankelijk isvanhettype landbouw,
zijn hiervooraannames gebruikt.
Instap7isde kosteneffectiviteitanalyse
uitgevoerd voortweesituaties:metenzonder afwenteling.
• Bijeensituatiezonder afwenteling
wordtgeenrekeninggehoudenmet
emissiereducties dieeventueel bovenstroomsalgerealiseerd zijn.Metandere
woorden,iederprobeertdoor alleen
inzetvanmaatregeleninheteigen
gebiedin2015tevoldoenaandedoelstellingen.Ditbetekentdatwaareen
grootdeelvandevrachtdooraanvoeruit
bovenstrooms gebied wordt bepaald,het
veelmoeitezalkostenomtevoldoenaan
dedoelstellingen;
• Indesituatiemetafwenteling zijnde
doelstellingen voordenutriënten losgelaten.Uitgangspunt isnudatdedoelstellingen voordenutriënten inhet
laagstgelegen gebiedpreciesworden
gehaald.Daarnaast isrekeninggehoudenmeteventuele emissiereductie
bovenstrooms totaandealdaargeldende
eigennormen, waardoordevrachraanvoernaarlagergelegengebieden minder

Uitbreidingenvernieuwingvanrioolzuiveringsinstallaties(zoalshierHarnaschpolder)draagtbijaaneenverbeteringvandewaterkwaliteit.

is.Ditbetekentdatdeinstroom vanstoffenvanbovenstroomsgelegen gebieden
mindet isdannuende reductie-inspanningen mindet hoeventezijn.
Indemeestegevallenmoeten meerdere
stoffen tegelijkertijd worden gereduceerd.
Hierdoor ishetlastigomde kosteneffectiviteitvaneenmaatregeltebepalen,omdatdie
heelhoogkanzijn ombijvoorbeeld koperte
reduceren,maarvooremissiereductievan
nikkelheellaag.Omhiermeeomtegaanis
devolgendeaanpak gebruikr:
Diestofwordtaangepakt, waarvoorde
vereisteemissiereductiehetgrootst is(in

kg/jaar);
Vootdezestofwordt bekekenwatde
kostenzijn peteffect (euro/kilogram
emissiereductie perjaar);
Demaatregelen metdelaagstekosten
pereffect wordengestapeld, totdat wotdt
voldaanaandevereisteemissiereductiedoelstellingvoordebetreffende stof;
Vervolgenswordt bepaald hoeveelvande
overigestoffen wordt meegereduceerd
doordeinzetvandegeselecteerde maatregelen;
Daarna wordtvastgesteld voorwelke
volgendestofdeveteiste emissiereductie
hetgroorstis(zieeetstepunt);
Herhalen eerstevierstappen totdat
wotdt voldaanaanalledoelstellingen.

Detotalekostenvanhet kosteneffectieve
maatregelenpakket zonder afwenteling
bedragen84miljoen europerjaar.Dewaardevanditgetalisbepetkt, vanwegedevele
aannamesdiezijngedaan omdeanalyseste
kunnen uitvoeren.Zozijn redelijk grove
aannamesgemaakt.Vaakterugkerende
maatregelen wareneenhelofytenfilter achtereenrioolwaterzuiveringsinstallatie,het
verlagenvandemestgift eneenvierdetrap
achterderioolwaterzuivering.
Uitéénvandemogelijke maatregelenpakketten voothetbehalen vandedoelen
vandewaterkwaliteit blijkt dathetgrootste
deelvandekostenmoetworden gemaakt
doordelandbouw {76%).Vooreengrootdeel
komtditdoorhetafgraven van landbouwgrond.Dezemaatregel blijkt, bijgebrekaan
alternatieven voothetbeperkenvande
emissievanfosfaat, deenigemogelijkheid te
zijn omtekunnen voldoenaandedoelstellingenvoorfosfaat. Ditbenadtukt denoodzaakomtecontroleren ofdegehanteerde
groslijst met mogelijke maatregelen welvolledigis.Daarnaast blijkt,datondanksde
inzetvanverschillende maatregelenpakketten,hetnietmogelijk isomvooralle stoffen
inallesituaties tevoldoenaandeMTR-nor-

Indeanalysemetafwenteling isde
vrachtaanvoer vanuit bovenstrooms gelegen

gebiedduidelijk minder danindeanalyse
zonder afwenteling. Hierdoorhoevenin
lagergelegengebiedennogmaar weinigtot
geenmaatregelen getroffen tewoldenen
dalen detotalekostenmetbijna de helft.
Stap8bestonduithetuitvoeren vande
onzekerheidsanalyse.Hiervooriséénrepresentatiefgebiedgekozenenisnagegaan wat
heteffect isvaneenveranderingmet tien
procentindegehanteerdewaardevooreen
reeksvanaannames.Hieruir bleekdathet
aantalhectaresvoordeverschillende vormen
vangrondgebruik,deingeschatte effecten
vandemaarregelen,deomvangvandeinrernebelastingendejaarlijkse kosten bepalend
zijn vootdekosten.Devolgordevande
maatregelen bleekniet teveranderen.Dit
geeft opzichvettrouwenindesamenstellingvanhetmaatregelenpakket. Hierbij
moetechterworden bedachtdatniet bekend
isofdesituatieinhetgekozengebiedwelzo
representatiefis alsisaangenomen.Bovendienisdegevoeligheidanalyse uitgevoerd
doordeaannames mettienprocent teveranderen.Ditismogelijk tebeperkt.

Ter lering
Hoeweldemeestrecenteinzichten en
kennis ophetgebiedvanemissiesenwaterkwaliteit isgebruikt,blijkt hetvolledigverklaren vandeinternebelastingen moeilijk.
Voordezestudiezijndaaromderestposten
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vooreendeelverklaard aandehandvande
grootstebronnen envoorderesropbasis
vaninzichten vandewaterbeheerder. Om
meervertrouwen tekrijgen indebetrouwbaarheid vandeuitkomsten vandekosteneffectiviteitanalyse blijkt eengoede stofbalans
vanessentieelbelang.
Voorderegioheeft dezestudie duidelijk
gemaakt opwelkepunten nogkennis ontbreekt.Inmiddels ismenaandeslaggegaan
metdeaanbevelingen,zoalsdeherberekeningvande stoffenbalansen.

Het werken met de methode
Deresultatenvande kosteneffectiviteitanalysebiedendewaterbeheerder handvatten
omopbasisvaneenberekeningvandekosren
voordeverschillendecategorieënveroorzakersaanpassingen inhetpakketaanmaatregelentemaken.Stelbijvoorbeeld dareen
bepaaldecategorie,delandbouw,onevenredigzwaarwordtgetroffen endewarerbeheerderopzoekwilgaannaar maatregelen
dievoorrekeningvananderecaregorieënveroorzakerskomen.Dewaterbeheerder kandan
inhetoverzichtvankosteneffectieve maatregelensimpelwegovergaannaardevolgende,
netietsminder kosteneffectieve maatregelin
hetvastgesteldepakket.Alsalternatiefkan
ookwordengewerkrmet compenserende
bedragen.Dekosteneffectieve maatregelinde
landbouwwordtdanwelgerroffen, maar
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anderesectorenbetalenmeeaandezemaatregel.

Conclusies
Deinhethandboek kosteneffecriviteitanalysebeschrevenmethodeblijkt eenvoudig,inzichtelijk engoedtoepasbaar tezijnen
zichgoedtelenenvoorhetanalyserenvan
maatregelenenveranderingen indezemaarregelen,naaraanleidingvanwijzigende aannames.Eennadeelvandegehanreerde
methodeisdatzetijdrovend iswanneerveel
analysesmoetenwordenuitgevoerd metgrotedatabestanden.Ditbetekentdatvooraf
goedmoetwordennagedachtoverwelkeanalysesmenwiluirvoeren.Hierdoorkanhet
aantalanalysesbeperktblijven.Degehanteerdemethodeheefrverderalsvoordeeldat
allemogelijkemaatregelenzijn meegenomen
endatwordtuitgegaanvanhetvolledig
bereikenvandedoelstellingen.Mocht uiteindelijkblijkendatinbepaaldesituatiesde
doelstellingen nietin2015gehaald kunnen
worden,danisduidelijk wathiervandeoorzaakis.Eenandervoordeelvandezemethode
is,datalseenbeleidsmakerervoorkiestom
eenbepaaldemaatregelnietuittevoeren,
snelkanwordenbepaaldwelkemaatregel
hiervoorindeplaatsdienttekomen.Devoorennadelenvandevervangende maatregel
kunnen dussnelafgewogen worden tegendie
vandeoorspronkelijkemaarregel.

Deuitkomsten vandeuitgevoerdekosteneffecrivireitanalyse voorde23 gebieden in
deregioRijn Oosrzijn,vanwegedenoodzaakomtewerken metveelaannames,nu
nogonbetrouwbaar.Niettemin isheteen
vertrekpunt.Bovendienblijkt deuitgewerkteanalysemethodiek opzichgoed bruikbaar.
Doorindekomendeperiodezoveel mogelijk
onrbrekende informatie aantevullenen
aannamesaantescherpen, wordthetresultaatsteedsrealistischer.Watdat betreft
moetdeinditproject uitgevoerde kosteneffectiviteitanalyse wordengezienalsdeeerste
stapineencyclusvanverbeteringen.Door
telkensdemeestcrucialeaannames aante
passenendebasisdatateverbeteren, komt
mensteedsdichter bijeenzogoed mogelijke
weergavevande werkelijkheid.
Aangeradenwordtomopkorte termijn
dezemethode ookinandereregio'stoete
passen,zodatookdaarkanworden begonnen met het invullen vandewittevlekken in
devoordeanalysesnoodzakelijke regionale
kennis, f
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