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In dit urtikef wordt een aanzetgegeven voor de introductie van economische argumenten bij liet
formuleren van ecologische doelstellingen in de Kaderrichtlijn Water. Naast haalbaarheid 15 betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt voorde implementatie van dekaderrichtlijn. Op basis van een
recentestudie naar deeconomische waaide van ecologisch herstel van deFriese boezem, waar al
35jaar een vaststreejpeil wordtgehantcerd, wordt 111 ecu kosten-barenanabysegekeken in hoeverre
natuurlijk peilbeheer van ditsterk veranderde waterluiiaam economisch kan worden verantwoord.
Het waterstandsverloop inmeren en plassen vormt éénvandesturende factoren voorde
ontwikkelingsmogelijkheden van aquatische
levensgemeenschappen. Zeker nu de externe
nutriëntenbelasting een eind is teruggedrongen,wordt dehydromorfologie en in het bijzonder het waterpeilregimcmeer en meer
bepalend voor deecosysteemkwaliteit en daarmeevoorhet beteikenvan een 'goedeecologische toestand' (GET),zoals beoogd indeKRW.
Pcilbeheersing iseen hydromorfologische verandering van waterlichamen, diedaarom al
gauw worden aangewezen als'sterk veranderd'.
Ookvoorhet bereiken van het 'goed ecologisch
potentieel'(GEP)alsafgeleide van de referentie
voor natuurlijke waterlichamen endeGETkan
vergrotingvan het seizoensgebonden peilregimceen belangrijke voorwaarde zijn.
DeFrieseboezem,een stelsel met elkaar in
open verbinding staande meren,vaarten en
kanalen, kende eeneeuw geledeneen sterk
wisselend waterstandsverloop (de gemiddelde
seizoensgebonden marge bedroeg circa één
meter).Vanaf 1920isdie variatiestap voor stap
verkleind.Sinds 1970wordt een vastpeil van0.52m NAPnagestreefd. Dit vaste streefpeü
heeft ertoe bijgedragen dat degordel van
waterriet en andere helofyten langsdeoevers
van deFriesemeren isgeminimaliseerd en op
veleplaatsen isverdwenen8'.Alsgevolg hiervan
issprake van verminderde retentie van nutriënten enzwevende stoffen, minder geschikte

habitats voor zoöplankton, piscivorevisen
semi-aquatischefauna6' en iseen gunstig
biotoop ontstaan voor (blauw)algen en
planktivoreen benthivore vis,zoals brasem.
Omdat een dergelijke ontwikkeling als ongewenst wordt gezien, isindiversestudies en
publicaties voorgesteld om tekomen tot een
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meer natuurlijk seizoensgebonden waterstandsverloop,4),5),7),l

Kosten van natuurlijk peilbeheer en
ecologisch herstel
Eenfluctuerend waterstandsverloop heeft
een positiefeffect op het ecologisch functioneren van deFriese boezem, dewaterkwaliteit en
biodiversiteit, maar overwegend negatieve
consequenties voor anderegebruiksfuncties in
het gebied,zoals wonen, beroeps-en recreatievaart en landbouw (zieafbeelding 1).Vele
voorzieningen en gebruiksvormenzijn afgestemd opeenjaarrond vrijwel gelijke waterstand van-0.52m NAP,zoals dat de afgelopen
35jaar is gehandhaafd.
Dekosten vancompenserende maatregelen dieervoor moeten zorgen dat de huidigegebruiksfuncties in het gebied in stand blijvenen niet in aard enomvang worden
aangetast door variabel peilbeheer,zijn aanzienlijk en variëren afhankelijk van het gekozen peilscenario van 65tot 335miljoen euro
(zietabel1).

Onevenredig hoge en onbetaalbare
kosten?
Eenbelangrijke vraag iswat de maatschappelijke en economische waarde is van
ecologisch herstel vansterk veranderde waterlichamen,zoalsdeFrieseboezem. In termen
van deKRWkan men zich afvragen in hoeverreecologisch herstel van sterk veranderde
waterlichamen betaalbaar isofresulteert in
onevenredig hoge kosten, opbasis waarvan,
volgens artikel 4in deKRW,doelstellingen
mogen worden bijgesteld.

Relatiestussenvergrotingvandepcildynamick,eenduurzaamengezondfunctionerendeFrieseboezemen
gebruiksfuncties".
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bron:aangepast naar 10)engebaseerd op berekeningen van Hydrologie
gematigd =winterpeil NAP-0.42m,zomerpeil NAP-0.62m.
natuurlijk =winterpeil NAP-0.32m,zomerpeil NAP-0.72 m.
natuurlijk+ »winterpeil NAP-0.32m,zomerpeil NAP-0.87m.
Tabel1.

Kostenvancompenserendemaatregelenomdehuidigecjebruiksfuucties indeFrieseboezemintacttehouden
bijdriealternatievepeilscenano's(inmiljoeneneuro's,prijspeil2002).

Om antwoord tegeven opdezevraag isin
een verkennende studie op basis van 500interviews met bezoekers en recreanten in het
gebied demaatschappelijke en economische
waarde vandeFriese boezem in beeld
gebracht3'.Aan in totaal 170inwoners van
Friesland en 330bezoekers,waaronder dagjesmensen en vakantiegangers van buiten Friesland, isdemening gevraagd over twee verschillende toekomstige situaties in de Friese
boezem:handhavingvanhet huidige vaste
streefpeil ofecologisch hetstel van het gebied
door variabel peilbeheer.Ter illustratie van de
beschreven situaties zijn fotosets gebruikt, die
dealtetnatieve peilbeheerscenario's visualise-

Maatschappelijke voorkeur voor
ecologisch herstel
Een meetderheid van 63procent van alle

geïnterviewden spreekt zich uit voorecologisch herstel van deFrieseboezem, rekening
houdend metde negatieve consequenties voor
gebruiksfuncties zoals scheepvaart, landbouw
en wonen.Zo'n 28procent heeft een voorkeur
voor handhaving van het vaste streefpeil en
negen procent weet het niet. Kijken wenaar de
reacties van inwoners enerzijds en bezoekers
van buiten Friesland anderzijds, dan heeft61
procent van de inwoners van Friesland een
voorkeur vooreen natuurlijker peilbeheer
tegen75procent van debezoekers van buiten
Friesland.

Publieke betalingsbereidheid voor
ecologisch herstel
Opde vraag ofmen bereid isom extta
belastingen te betalen, antwoordt 63procent
van degenen met een voorkeur voor ecologisch
herstelja.Vandegeïnterviewden die aangaven

Verwachtcsituatievandeoeversbijhandhavingvaststreejpeilvan-0.52mNAP.
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niet tewillen betalen,vindt een meerderheid
dat zealgenoeg belastingen betalen en dat
ecologisch herstel betaald moet worden uit de
huidige belastingopbrengsten. Ongeveer tien
procent van degenen die niet willen meebetalen zegtdat ze niet in het gebied wonen of
elders alwaterschapsbelastingen betalen.
Degemiddelde betalingsbereidheid is65
europer huishouden perjaar.Dehelft van alle
geïnterviewden met een voorkeur voorecologisch herstel van deFriese boezem is bereid
maximaal 50europerjaar extta tebetalen. Dit
isiets hoger dan wat Nederlanders bereid zijn
extra te betalen voor schoon zwemwater in
Nederland'',maar flink lagerdan wat Nederlanders bereid zijn extra te betalen voor de
implementatie van de KRWin heel Nederland21.
Aggregeren wehet gemiddelde bedrag van
65euro per huishouden perjaar over het totale
aantal bezoekers van het Ftiese boezemgebied
perjaar (218.000volgens het Centraal Bureau
Statistiek in 2003),dan resulteert een totale
economische waarde indeorde van grootte
van bijna negen miljoen euro perjaar.Verdisconteerd over een periode van 50jaar bedraagt
de totaleeconomische waarde van ecologisch
herstel 190miljoen euro.Omdat hierin niet de
betalingsbereidheid vanalleinwoners van
Friesland is meegenomen, maar alleen van die
inwoners van Friesland die het gebied weleens
bezoeken om erte recreëren, isdit bedrag
waarschijnlijk een onderschatting van de totaleeconomische waarde.

Financiële draagkracht
Belangrijke factoren diede betalingsbereidheid beïnvloeden,zijn onder andere het
inkomen van degeïnterviewden en de afstand
diemen van het gebied afwoont. Wat men kan
betalen, oftewel de financiële draagkracht van
mensen, iseen bepalende factor voor wat men
maximaal wilbetalen. Dezemaximale be-
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talingsbereidheid kanwordenbeschouwdals
eenmaatvoordebetaalbaarheid vandeimplementatievandeKRW,aangezien hierinrekeningwordtgehouden metwat huishoudens
kunnen besteden.Eenbelangrijk deel,misschienzelfswelhetgrootstegedeeltevande
kostenvanimplementatie vandeKRW,zal
immersuiteindelijk wordenafgewenteld op
huishoudens alsbelastingbetalers. Huishoudensmeteenbesteedbaar inkomendatlagerof
gelijk isaanhetsociaalminimum,willen,
rekeninghoudend methun inkomen,gemiddeldietsmeerdan50europerjaarextrabetalen*.Ditverschiltvanwathuishoudens in
inkomensgroepen hogerdanhetsociaalminimumgemiddeld bereidzijn ommaximaal
jaarlijks extratebetalen,namelijk70euro.
Rentallen kosten-batenanalyse
Ineenkentallen kosten-batenanalyse kunnenineenvroegstadium vandebesluitvormingopeconomischegronden kansrijke
beleids-ofprojectalternatieven worden
geïdentificeerd en/of milieudoelen worden
gerechtvaardigd enverantwoord.Doordekostenuit tabel1 tevergelijken metdetotaleeconomischewaardekaneenkentallen kostenbatenanalyseworden uitgevoerdvoor
ecologisch herstelvandeFrieseboezemmiddelsnatuurlijk peilbeheer.Uitdezeanalyse
blijkt dateennatuurlijk peilbeheerscenanode
moeitewaardis.Detotaleeconomischewaarde
isgelijkaandetotalekostenvanaanvullende
maatregelendiedenegatieve consequenties
vannatuurlijk peilbeheeropdebestaande
ruimtelijke gebruiksfuncties moetencompenseren.Hetpeilbeheerscenario 'natuurlijkt'
lijktopbasisvandegeschattetotaleeconomischewaardeeenbrugteverenkanopbasisvan
dekosten-batenanalyse nietwordengerechtvaardigd.
Degeschatteeconomischewaardemoet
vanwegedebeperktesteckproefomvangenhet

hypothetische karaktervandevraagstellingin
deenquêtestudie-watmensenzeggentewillenbetalen,hoeft nietnoodzakelijkerwijs hetzelfdetezijnalswatzeookechtgaanbetalenmetdenodigezorgvuldigheid wordengeïnterpreteerdengebruikt.Ookaandeverdelingvan
kostenenbatenoververschillendegroepen
belanghebbenden binnenenbuitendeFriese
boezemenbinnenderegionaleeconomieisin
dekosten-batenanalyseslechtsinzeerbeperkte
mateaandachtbesteed.Tenslotteisdechemischewaterkwaliteit vandeFrieseboezem,ook
eenbelangrijke milieudoelstelling indeKaderrichtlijnWater,slechtsintermenvannutriëntenaandeordegeweest,voorzovervanbelang
voorecologischherstel.Ditgeldtzowelvoorde
kostenberekeningalsvoordeschattingvande
economischewaardevanecologischherstel.
Hetisechteropmerkelijk datdegeschatte
totaleeconomischewaardevanecologischherstelvrijwelgelijk isaanhettotaalvandevermedenbeheer-enonderhoudskosten aan
oeversenwaterzuiveringskosten bij natuurlijk
peilbeheer10'.Opbasisvandeze'hardere'vermedenkostenlijkt natuurlijk peilbeheer ten
behoevevanecologisch hersteldusookteverantwoorden.Hoewelnaderonderzoekopzijn
plaatsis,biedendezeeerstebevindingenvoldoendeaangrijpingspunten ombijdeformuleringvanenbesluitvormingrondomecologischedoelstellingen inhetkadervande
implementatievandeKaderrichtlijn Waterin
deFrieseboezemrekeningtehouden metde
economischewaardevanecologisch herstel
doornatuurlijk peilbeheer. *~
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NOOT
Het sociaal minimum ishet minimaal nodiggeachte inkomen datjaarlijks door hetCBSwordtgemeten op basis van
hetSociaal-Economisch Panelonderzoek. Dit bedroeg m
2002 18.000euro

Verwachtesituatie van de oevers met natuurlijk peil.
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