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Iswaterwel sturend
inde ruimtelijke
ordening?
InH 2 0nr.11vanz8meijl.doenRobNieuwkomer,ElisabethRiujgrokenMattieBush
verslag vandekostenenbatenvandewaterhuishoudinginenkeleDeltametropoolvarianten.Zijconcluderendatdezeinhetnietvallen
bijdekostenenbatenvanwonenenverkeer.Dit
roeptbijhendevraagopo/waterwelsturend
zoumoetenzijnvoorditsoortkeuzeninde
ruimtelijkeordening.Zijtekenendaarbijaan,
datwateropinrichtingsniveau nogsteedswel
medesturendzoumoetenzijn.
Deafgelopenjaren ishardgewerkt aan
versterkingvandepositievanhet waterbeheerinruimtelijke afwegingen. Uit hetartikelvanNieuwkamer c.s.zou kunnen wordengeconcludeerd dathetbelangvanwater
tenopzichtevananderebelangen wordt
overdreven.Mijns inziens valthierop het
nodigeaftedingen.
Nieuwkamer c.s.onderbouwen hunstellingaandehand vande behoeftenpiramide
vanMaslov.Zijplaatsendemaatschappelijkebelangenvoedsel,kledingenwonen
onderindezepiramide(basisbehoeften) en
waterbeheer meerbovenin (luxe).Hiermee
pogenzijaantetonendat het maatschappelijkbelangvanwaterbeheer mindergrootis
dandatvanbijvootbeeld wonenenvervoer
endat hetdusterecht isdat aanwatet in
maatschappelijke afwegingen eenminder
grootbelangwotdt toegekend.Ditisechter

Maslow Model

eenonjuiste weergavevande behoeftenhiërarchievolgensMaslov.
Maslovsteldevijfniveausvastvanmenselijke behoeften welkehij vastlegdeineen
hiëtatchischsysteem.Maslovwasvan
meningdataaniederonderliggend behoeftensysteem moestzijn voldaanvoordateen
persoon naareenvolgendof'hoger' systeem
konevolueren.Devijfniveauszijn (van
ondernaarboven):overleven,veiligheid,liefde,egoenhetzelf Maslovwasvan mening
datdenoodzaak totzelfrealisatie debelangrijkste drijfveer isvooriedergezondmens.
Sommigemaatschappelijke activiteiten,
zoalswonen,zijn eenduidig indit schema
ondertebrengen.Voorandere activiteiten,
zoalsgroen,verkeerenwaterbeheet isdit
minder eenduidig.Hetwaterbeheet heeft
langetijd inhettekengestaan vaninpolderingen,ontginningenbescherming tegen
ovetstromingen.Dezeactiviteiten dienden
detweeonderste behoeften inhet schema
vanMaslov:overlevenenveiligheid.Later
kwamdaarbij dezorgvoorde waterkwaliteit
in hetbelangvandevolksgezondheid.Inhet
integraal waterbeheer,datzichdelaatste
decenniaontwikkeld heeft, isookaandacht
voor'hogere'waardeninhetsysteemvan
Maslov.Goedwatetbeheer isdus absoluut
geenluxe,maareenvoorwaardevoormenselijkebehoeftebevreding opalleniveaus.
Daarbij ligtnogsteedshetzwaartepunt op
debasiswaarden inhetsysteemvanMaslov.
Nieuwkamet c.s.hadden als opdtacht
omdekostenvanrealisatievannieuwe
woongebieden inbeeldtebrengen.Deperiodewaarineenwoongebied gerealiseerd
wordt,beslaatéénofhoogstenstweedecen-

nia.Bijeenkeuzevooreennieuwe woonwijk
moerenweonsechter realiseren,datdeze
tenminstevooreenaantaleeuwenconsequentieszalhebben.Bovendienishetdan
vanbelangomaandacht tehebben voot
langetetmijnontwikkelingen en tuimtelijke
keuzen diealsgevolgdaarvan noodzakelijk
kunnen zijn.Daartoebehorenondet meetde
stijging vandezeespiegelenhogere rivierafvoerendoorklimaatvetandeting.Dezeontwikkelingen zouden eeningrijpende wijzigingvandeinrichting vanlaagNederland
enhet rivierenlandschap noodzakelijk kunnen maken.Dehuidigekeuzenvoorverstedelijkingkunnen eengrote belemmering
votmenvootkeuzendieindetoekomst
noodzakelijk kunnen blijken.
Delagenbenaderingisgebaseerdop
respectvooteigenschappen vaneengebied
dieweinigofnietveranderbaar zijn,zoalsde
watethuishouding.Zulke eigenschappen
tellenzwaaimeeintuimtelijke afwegingen.
Andereeigenschappen,zoalshet huidige
ruimtegebruik, zijn veelgemakkelijker te
veranderen entellen mindetzwaarmee.De
aanwezigheid vaninfrastructuut neemt
hierbij eenmiddenpositie in.
IndeNotaRuimte isdelagenbenaderingonderschreven.Keuzenvoordeverschillendevarianten vandeDeltamettopool
zijn echtetvooralgebaseerdopdemaatschappelijke kosten-batenanalyse. Hierin
wordtgeenrekeninggehouden metdeveranderbaarheid vaneigenschappenvaneen
gebied.Hetmotto lijkt teluiden:allesis
maakbaar.
Hetnieuwewatetbeleid,datindiverse
recentenota'senkabinetsbesluiten isverwoord,gaatervanuit datdie maakbaarheid
begrensd isendathetverstandigisomhet
tuimtegebtuik endetuimtelijke inrichting
aandewatethuishouding aantepassen.Dit
ismedegeletop langetetmijnontwikkelingendiewenietkunnen overzieneenverstandige keuze.Ditbetekent,datdelagenbenaderingnietkanwordenvervangen door
eenmaatschappelijke kosten-batenanalyse.
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Goedwatetbeheer isabsoluutgeenluxe,
maareenbasisvoorwaardevoor menselijke
activiteiten.Dehuidige keuzenvoorverstedelijking hebbenminimaaleenaantaleeuwenconsequenties voorde ruimtelijke
inlichtingendusookvoorhet watetbeheet.
Ditpleitetvoorom langetermijneffecten
voorhetwaterbeheer zwaartelatenmeewegenbij locatiekeuzen voor verstedelijking.
Het spoortnietmethetnieuwewaterbeleidomsttategische locatiekeuzen enkelte
baseren opeenmaatschappelijke kostenbaten-analyse.Vootkeuzenopintichtings-

niveaulijkt zo'nanalysewelgeschikt.In het
kadervanstedelijke herstructureringen
wordtdeinrichting vaneenstedelijkgebied
immersgemiddeld eensinde50jaar gewijzigd.Ditmaakt hetmogelijkomelke50jaar
deinrichting aantepassenaandedangeldendemaatschappelijke behoeften enwaterhuishoudkundige inzichten.
Devraag"Iswaterwelsturend inde
ruimtelijke ordening?"moetinelkgeval
voorhetrijksniveau opditmoment negatief
beantwoord worden.Tenonrechte,zoalsin
dezereactieisbetoogd. *
Marco vanSchaik
(Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden)

Naschrift
DereactievandeheerVanSchaikvatde
koebij horens.Hij stiptdedriecruciale
punten aandoorzichaftevragenofonze
interpretatie vandebehoeftepiramide van
Maslovwelcorrespondeert metdeoorspronkelijkebedoelingervan,ofbij hetinbeeld
brengenvandekostenvanwaterbeheer bij
deaanlegvannieuwewoonwijken welvoldoenderekeningwordtgehouden metlangetermijneffecten enof geziendie effecten,
demaatschappelijke kosten-batenanalyse
dusweleengeschikthulpmiddel isvoordit
soortstrategische afwegingen.

Terechtmerkt VanSchaikopdatinde
oorspronkelijke pyramidevanMaslovveiligheidonderinzit,omdat heteenbasisbehoefteis.Devraagdiewijonsechterinhet artikelstellen isof, wanneerjeopgrondvande
sociaal-economische waardendeverschillendebehoeften indepiramide plaatst,veiligheidnogsteedshelemaal onderinzit.Wanneerwekijken naardeuitgavenvan mensen
voorverschillendebehoeften, zoals wonen,
veiligheidennatuur, alsmedenaar het
gedragvanmensen-zijbetalengrifvoor
woningen oponveiligeplekken-,kunnen
wijnietandersdanconstateren darveiligheidklaarblijkelijk omhooggeklommen is
indepyramide.Wijdenkendatdit teverklarenisuit degroteinvesteringen diein het
verledenreedsgedaanzijn inhet veilig
makenvandewaterhuishouding. Dankzij
dehoge'sunkcosts'wanen burgerszichveiligenkonveiligheidsrijgen indepiramide,
losvandevraagofditnu verstandigisofniet.
Tevensterechtgeeft VanSchaikaandat
hetmoeilijk isom langetermijneffecten
goedmeetenemen bijdebouwvannieuwe
woonwijken.Alsjedit tochwiltdoen,zalhet
inderdaad nodigzijn om scenario-analyses
opklimaatverandering en zeespiegelrijzing
temaken.Ditmaaktde kostenberekening
uiteraard beter,maar ook moeilijker.
Wantniets ismoeilijker dan indetoekomst
kijken.

Helemaaleenszijn wijhetmethetcommentaardatdemaatschappelijke kostenbatenanalyse duswellicht(nog)nietzo
geschiktisvoorlangetermijnafwegingen op
hetgebiedvanwaterbeheer en ruimtelijke
ordening.Wijconcluderen immersookdat
dekosten-batenafweging vooralinvloed
heeft opkeuzenopprojeerniveauennietop
strategisch niveau.Interessant vindenwijde
suggestieomuit tegaanvandelagenbenadering,waarbij onderscheidgemaakt wordt
tussenveranderbareen niet-veranderbare
zaken.Inplaatsvandelagenbenadering en
dekosten-batenanalyse als alternatieven
tegenoverelkaardezetten,lijkt hetonsjuist
eengoedideeomzetekoppelen.Zebijten
elkaar immers niet,maarkunnen elkaar
juist aanvullen.Uiteindelijk wordtbij strategischebeslissingen inhetwaterbeheer wel
altijd naarkostengekekenenniet alleen
naar lagen.Datisonontkoombaar.Zou het
dangeeninteressanteenmeer bruikbare
resultaten opleverenwanneer in kostenbatenafwegingen expliciet rekeninggehoudenwordtmet dezelagen?Wijzien hiervoor
verschillendemogelijkheden, bijvoorbeeld
doordekeuzevandeplanalternatieven te
baserenopniet-veranderbare zakenendoor
kostenenbaten aftelaten hangenvanveranderbare zaken.f
Elisabeth Ruijgrok en
Rob Nieuwkamer
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Nieuwegegevensover
filtreerbaarheid
MBR-slib
Nieuwemetingenindepüot-MBRinMaasbommelmetslibindetankslevereneenzelfde
beeldopalsbijdepilot-MBR'sinBeverwijken
Hilversum.Eerderbleek,onderanderedooreen
metingopeenandereplekinMaasbommel,dat
dejrltratieweerstandvanherslibdaarveel
hogerlag, maardie.gegevenszijninmiddelsdus
achterhaald.
Inhetartikel'Groteverschillen infiltreerbaarheid slibinpilot-MBR's'(H20
nummer 17van27augustusjl.,pag.34)werd
de filtreerbaarheid vanslibvandepilotMBR'sinHilversum,Beverwijk enMaasbommel vergeleken,incombinatie meteen
kritischefluxenEPS-metingen.Terecht
werdgeconcludeerd datgrote verschillen

bestaanindegevonden filtreerbaarheid van
hetMBR-slib.HetslibvandeMBRMaasbommelvertoondedaarbij dehoogste filtratieweerstand enEPS-concentraties.Een
belangrijk detailisechterdat hetslibvan
Maasbommeluit dewisselreactor isgenomenendatvandeoverigeinstallaties uitde
membraantanks.Ditmaakt datdegevonden

resultaten nietzondermeermetelkaarvergeleken kunnen worden.Eenverklaring
voordeslechte filtreerbaarheid vanslib uit
dewisselreactor kanzijn datdesubstraten
daar nognietvolledigindebiomassa zijn
opgenomen enomdieredennogveelextracellulaireenzymen actiefzijn.DitverhoogthetEPS-gehalteinhetmedium, met
alsgevolgeenslechtere filtreerbaarheid.

Deptlot-MBRinMaasbommel,Dejôtobijhetartikel
innummer17betrofdeproefopstellingopdeRWZIin
ZettenendusnietdieinMaasbommel.

Inmiddelszijn ookin Maasbommel
metingen metslibuitde membraantanks
uitgevoerd dieeenvergelijkbaar beeldopleverenalsdievandepilots inBeverwijk en
Hilversum.
Het rapportvanSTOWAmetderesultatenvanhetonderzoekinMaasbommel verschijnt medionovember. 1[
Ferdinand Kiestra
(Royal Haskoning)
(ook namens Waterschap Rivierenland)
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