VERSLAG

N I E U W E B E R E K E N I N G VAN SCHADE DOOR WATER VOOR
LANDBOUW

IsdeHELP-tabelaan
vervangingtoe?
OpinitiatiefvanHoogheemraadschapDeStichtseRijnlanden enAlterraenmetmedewerking van
deUnievanWaterschappenenSTOWAwerdonlangsgediscussieerdoverdetoekomstvande landbouwschademodellerincjinNederland.Aanleiding vormdehetuitbrengenvaneenrapportwaarin
voorhetpeihjebiedZegveld/Oud-Kamerikdeeffecten vanverschillenindrooglegging opde bedrijfsvoering en bedrijjsinkomsten, berekendmetWaterpas,wordenbeschreven.
HetHoogheemraadschap DeStichtse
Rijnlanden steltsindsvorigjaarzijn peilbesluiten vastinhet kadervaneen nieuwe
planvorm,hetwatergebiedsplan.Dedoelstellinghiervanishetoptimaliseren vande
inrichtingenbeheervanderegionale watersystemen,dooreenslimmecombinatievan
proceseninhoud omzodoende(naast het
vaststellen vaneennieuwpeilbesluit)devolgendewaterschapsvraagstukken uit tewerken:vaststellingGGOR,bestrijding verdroging,reguleringonderbemalingen, toetsing
NBW-normenten aanzien van wateroverlast,toetsing matevan droogte/watertekort,
vetbetering oppervlaktewaterkwaliteit/behalen KRW-doelstellingenen verbetering
vandeoeverinrichting (dusinprincipe het
onderzoeken planvorming tenbehoevevan
de(natte)ecologische hoofdstructuur).
Derhalvewordt niet alleengekeken naar
degemiddelde situaties,maar ooknaar
extremen (intermen vanwateroverlast en
droogte).Alszodanigverenigt hetwatergebiedsplan debeleidslijn GGORmetdenormeringsvraagstukken. Uiteindelijk leidt het
toteen uitgebreide rapportage,eeninrichtings-enpeilenplan,eenpeilbesluit,alsmedebeheerplannen (ophoofdlijnen) eneen
integraal monitoringsontwerp en-plan.
Bijhetuitwerken van Watergebiedsplan
Zegveld/Oud-Kamerikwasmetnamede
communicatie naareninteractiemetde
streekvanbelangom hetproject tedoenslagen.
DerolvanWaterpaswastweeledig:meer
inzicht indeeffecten vanveranderingen in
peilbeheer opdeagrarische bedrijfsvoering
en-opbrengst énvertrouwen winnen bijde
agrariërsenhun belangenbehartigers. Het
laatstepeilbesluit werdin ^85 vastgesteld.
Sindsdienzijn allevoorstellen tot nieuwe
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peilendoordestreekafgekeurd. Het waterschapwasvanmeningdatdeenigemogelijkheid omdezeimpassetedoorbreken een
andere inhoudelijke enprocesmatige aanpak
zouzijn.Besloten werdomdeWaternoodsysrematiek tegebruiken alskapstokvoorde
projectstructuur. Omdat deGLTOverondersteldedatdeWaternoodsystematiek per
definitie hetgebruik vandeHELP-methodiekimpliceerde(tenontechte,debekende
HELP-tabelisgeoperationaliseerd in het
Waternoodinstrumentarium),werdvan
meetafaangeageerd tegenhetgebruik van
deHELP-tabel.Duswashet waterschap
genoodzaakt omandersdan metHELPtabellen inzicht tekrijgen indeeffecten van
peilbeheeropdeagrarische bedrijfsvoering
en -resultaten.
Uiteindelijk heeft metnamehetzware
communicatieve traject (naardesrreek,
maarooknaar mede-overheden) incombi-

natiemeteenstevigeinhoudelijke basis
ertoegeleiddat nu eenaantalvoorstellenop
tafel ligt terverbetering vandewaterhuishouding,waarzoweldeagrariërsalsdeterreinbeheerders zichinmeerofmindere
matekunnen vinden.Dezevoorstellenzullenaanheteind vanditjaar aanhet waterschapsbestuut wordenvoorgelegd.Het
goedgekeurde voorstel(deGGOR)zalvervolgensdaadwerkelijk worden gerealiseerd.
JanvanBakelvanAlterragingmeerin
detail inopdemogelijkheden van het
opschalen vanderesultaten vanWaterpas.
Bijschademodelleringkunnen drietoepassingsgebieden wordenonderscheiden:operationeelpeilbeheer,planvorming (bijvoorbeeldhet opstellenvandeGGOR)enhet
vaststellen vanconcreteschades.
Bijhet operationeel peilbeheerdienteen
koppeling tewordengelegd meteengemakkelijk meetbare variabele,zoalseengrondwaterstand, maardaaraan isopacruelebasis
moeilijk eenschadetekoppelen.Dusligt
toepassing vanWaterpas niet voordehand.
VoorGGOR-achtigestudies isen blijft
behoefte aaneenmetamodel (zoalsdesemicontinu gemaakteHELP-tabel inhetWaternoodinstrumentarium), waarin deschade
perlandbouwbedrijfstype isterelateren aan
hetgrondwaterstandsverloop. Daarbij
besraar behoefte aaninzicht indespreiding
vandeschadesindeverschillendejaren.
Waterpas kandezemetarelaties leveten.
Voorhetvaststellenvannat-endroogteschadevanindividuele landbouwbedrijven
doordaadwerkelijk uitgevoerdeingrepen in
dewaterhuishouding ismaatwerk nodigen
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istoepassingvanWaterpas het meestvoorde
hand liggend.
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Deuitkomst vandediscussiewasdatde
HELP-tabelzekernietbij hetgrofvuil gezet
moeten worden,maardatweleengrondige
aanpassingnoodzakelijk is.Dehuidige
inhoud moet verbreedenverdiept worden.
Hoekanditworden uirgewerkt?

Twee sporen
Indediscussiekwamen tweeoptiesnaar
voren:
• vervangingvandeHELP-tabeldoor
Waterpas.Ditspootwordtvoor regionaletoepassingen vooralsnogniet haalbaar
geachr;
• verbetering vandeHELP-tabeldoorverbredingenverdieping.Verbreding, bijvoorbeelddoor meergewassenopte
nemen,metmeercombinaties.Deze
actieszijn reedsuirgevoerd ofstaanop
stapelinhet kader vandeverbetering
vanhet Waternoodinstrumentarium.

voorbeeld,bij meerdan 20procent natschadeiseenteeltvooreenboerniet
meer aantrekkelijk.
JanHuinink(ministerievanLNV)opperdedatwellichtteweinigveldkennis beschikbaarisvoorsignificante verdieping.Vervangingdanwelverdiepingen/ofverbredingvan
deHELP-tabelisindatgevalalleen mogelijk
alsdehuidigemogelijkheden voorzeergedetailleerdemodelleringvandehydrologieook
wordtbenut,dezwaksteschakel-hetvertalenvanveranderingen indehydrologienaar
effecten opbedrijfsvoering en-inkomstenookdaadwerkelijk wordtverstrekténditalles
paralleltelatenlopenmetverzamelenvan
voldoendeveldgegevens.

Verdiepingisopveelmanieren mogelijk,
bijvoorbeeld door:
• uitvoeren onzekerheidsanalyses;
• detabellenopnieuwvullenmet schades
afgeleid vanberekeningen merhet
Waterpasmodel,waarbij ookdespreidingtussendejaren wordr meegenomen;
• gedetailleerdere hydrologische invoer
(bijvoorbeeld gemiddelde vandeperjaar
driehoogsteendrielaagste grondwaterstanden vande 14-daagsewaarnemingen)endiekoppelen aanschadesper
jaar;
• nabewerken vandeHELP-schadesdoor
inbrengen vanexpertiseover effecten
natschades opdebedrijfsvoering. Bij-

Overige aspecten
Desterkverbeterdemogelijkheden voor
simulatie vandehydrologieiseengeluid dat

nietalleenuit dezaaltehorenwas,maarook
strookt metdeervaringdieDeStichtse Rijnlandenopdeed inhet kadervandelopende
watergebiedsplannen.
VolgensBertPijpers enBerendienSpiers
vandeUnievanWaterschappen moet
schademodellering ookworden bezien inher
lichtvande stroomgebiedsbeheersplannen
diein/voor20051opgestelddienentezijn.Zij
benadrukten dat hetvoorstelomtekomen
toteennieuwemanier van schademodelleringgoeduitgelegd moetworden omonder
andere tevoorkomen daterstraksiets ligt
waartochweerveeldiscussieover ontstaat
bijhetgebruik ingebiedsgerichte plannen.
Dit ondersteunt de renovatie-urgentie.
Gegeven hetfeit datnoggeenafspraken zijn
gemaakt overdeinhoudelijke aanpaken
financiering ervanwordrditalseenlastig
karwei aangemerkt.

Conclusies
DeHELP-tabellenzijn dustoeaan actualisering.Destrategieisnu omeen projectvoorsteloptestellenmeteenaantal waterschappenenAlterra.Datzoueind ditjaarals
BSIK-voorstelkunnen worden ingediend.De
betrokkenen partijen hopendat opzokort
mogelijke termijn eenprojecrkan beginnen
datgeactualiseerde effecten oplevertvoorde
landbouw, regebruiken bijzoweldeuitwerkingen vanhetGGOR(inclusiefKRW)en het
Nationaal Bestuursakkoord Wateralsbij
concreteschadevaststellingen alsgevolgvan
onder anderedoorvoeringvan
peilbesluiten. f
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