ACHTERGROND

HOLLANDS NOORDERKWARTIER BEREKENT KOSTEN VAN
VERSTERKING BOEZEMKADEN E N VERBETERING WATERHUISH O U D I N G I N POLDERS

Werknormenvoor
regionalewateroverlast
wordenduurbetaald!
HetHoogheemraadschap HollandsNoorderkwartierheeftsamenmetdeprovincieNoord-Holland
hettotalebehcersgebiedgetoetstaandewerknormenvoorregionalewateroverlast.Uitdatonderzoek
volgtdatcircatienprocentvandepeilvakkcnnietaandezenormenvoldoet.Voorhetoplossenvande
knelpunten iseenmaatregelenpakket opgesteld.Decontantewaarde(kostenverdisconteerdmetrente
ena/schrijvingj hiervan bedraagtz8omiljoeneuro.Vervolgensismetbehulpvaneenrisicoanalysede
kostenejjidencyvandemaatregelenheroverwogen.Perpeilvakisbepaaldofdekostenvandemaarregeleninverhoudingstaantotdebaten,ofteweldeschadediewordtvoorkomendoordemaatregel.
Opbasisvandezeanalyseisvoorgesteldeenmaatregelenpakketvan100miljoen euro(contante
waarde]uittevoeren. Deresultatenvandestudiezijnvanbelang voordeevaluatievandewerknormeninhetkadervanhetNationaal BestuursakkoordWater.
Inmeivanditjaar hebbenhetHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
endeprovincieNoord-Holland een driejaar
durendestudieafgerond naardebescherming tegenwateroverlast inhetNoorderkwartier.Parallelaanelkaarwerd onderzochtofwateroverlast inderoekomst
veroorzaaktzalofkanworden doortezwakkeboezemkaden ofdooreenovervloedaan
regen(zieookH 2 0nr. 13,pag.38van25juni
jL).Onderdeel vandestudiewasonder meer
eentoetsingvanallepoldersaandewerknormenuithetNationaal Bestuursakkoord
Waterenhetinzichtelijk makenvande
financiële, technischeenruimtelijke inspanningen omaandewerknormen tevoldoen.
Intotaalzijn 1770peilvakkenbeoordeeld.In
dehuidigesituatievoldoetcircatien procent
vandegebiedennietaandewerknormen.In
2050betreft hetwaarschijnlijkzo'n 13pro-

Afb.1:

Omeenuitspraak tedoenoverofde
benodigdeinvesteringvan280miljoen
waardevolis,iseenkosten-batenanalyse uitgevoerd.Dekosten vandemaatregelen zijn
eenvoudigtebepalen opbasisvanhetopgesteldemaatregelenpakker eneenheidsprij-
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Risicovanwateroverlast
Indeuitgevoerde risicoanalyseishet
risicogedefinieerd alskansmaalgevolg.
Wanneerdekanswordtuitgedrukt ineen
herhalingstijd engevolgeningeld,danis
hetrisicodetheoretisch verwachtegemiddeldeschadeperjaar.Metandere woorden:
het bedragdatelkjaargereserveerd moet
wordenomovereenlangeperiodeeikjaar
alleschadetekunnen vergoeden.Voorhet
uitvoerenvaneenrisicoanalysezijn drie
stappen noodzakelijk(zieafbeelding 1).
Instap 1 wordrvoorelkewaterstandde
kansopoptreden bepaald.Hiertoeisvanalle
peilvakkeninhetNoorderkwartier een uitgebreideschematisatieinSobekopgezeten
middelslangjarige simulariesvanwaterstanden kansdichtheidsfuncties bepaald.In
stap 2wordt voorelkpeilvakenvoorelke
waterstandstijging degevolgschade bepaald.
Dezeschadealsgevolgvaninundatieenverhoogdegrondwaterstanden is afhankelijk
vaneengrootaantal factoren enlastigom
nauwkeurigtebepalen.Inessentie bestaan
drievormen vanschade:directeschade (bijvoorbeeldverloren aardappeloogst),indirecteschade(stagnerende aardappelaanvoer
naardepararfabriek) enonmeetbare schade
(onrust bijfriettenten). Omwillevandeeenvoud iseenschademodelopgestelddat
alleenrekeninghoudt metdirecteschadeop
basisvanhetgrondgebruik,demaaiveldhoogteendewaterstand tenopzichtevan
maaiveld.Instap3 wordt hetrisicoper
waterstand bepaalddoorperwaterstandde
kansuitstaprtevermenigvuldigen metde
bijbehorende schadeuitstap 2. Hettotale
risicokanworden bepaalddoorderisico's
vanallewaterstanden tesommeren(her
gekleurdeoppervlak indegrafiek).

Risicovanwateroverlast in het
Noorderkwartier

Stappenindebepalingvanhetrisicovanwateroverlast.
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cent.Omaandewerknormen tevoldoenis
eenmaatregelenpakker van280miljoen euro
opgesteld,bestaandeuitdeaanpassingvan
circa400stuwen,hetgravenvan 1.750hectareopenwaterenuitbreiding vandepoldergemaalcapaciteitmetcirca700kubieke
meterperminuut.Metdeze maatregelen
konhetmerendeelvandefalende gebieden
worden opgelost.Ineenbeperkt aantal
gebiedenishetmaaiveld plaatselijk zolaag
datgeenrealistischemaatregelen konden
worden opgesteldomhetgebied aandenormen telatenvoldoen.

zenvoorgemaalcapaciteit, openwaterofde
aanpassingvanstuwen.Debaten vande
maatregelen isdeafname vanschade.Dezeis
tekwantificeren meteenrisicoanalysevoor
ennademaatregelen.

Stap3

Volgensdebeschrevenmethodiekisvoor
allepeilvakkenhet risicovan wateroverlasr
voorhethuidigeentoekomstige klimaatscenariobepaald.Daarnaast ishetrisicoberekendnauitvoeringvandrieverschillende
maarregelpakketten.Deresultaten zijn
samengevat intabel1.
Hetrisicovanwaceroverlastin2050
bedraagtcirca51,6miljoen euro.Ditrisico

<€25000
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Geenmaatregelen

Aft).ï.

;Geenmaatregelen

Risico perpolder vo'o'ren na de maatregelen enhet verschil (de baten).

van 15jaar.Afbeelding 2toont despreiding
vanhetrisico,gebaseerdophet middenscenario 2050,voorennamaatregelen. Het
meestrechtsekaartje toontde ruimtelijke
spreidingvandebaten(hetverschilinrisico
vóórennamaatregelen).
Degebiedendiealseerstein aanmerking
komenomtewordenverbeterd,zijn die
gebiedenwaarmeteenvoudige maatregelen
relatiefveelpotentiële schadekan worden
voorkomen.Omdemaatregelen teprioriterenisperpolderdeverhouding tussenkostenenbatenbepaald.Inafbeelding 3 zijn de
gebieden inhetNoorderkwartier weergegevenmeteengunstigeenongunstige kostenbatenverhouding.Indegroenepoldersishet
attractiefommaatregelen tenemen.

omdetoekomstige wateroverlast doorklimaatverandering indepoldergebieden effectiefenefficiënt telijftegaan.Dewerknormenvoorwateroverlast uithetNationaal
Bestuursakkoord Waterblijken voorveel
gebiedeninHollandsNoorderkwartier te
streng.Dekostendiegemaaktzoudenmoetenworden omaandenormen revoldoen,
staan inveelgebiedenniet inverhouding tot
debaten.Ditbetekent datdewerknormen
nietblindelings kunnen worden toegepast,
maardataanvullende analysesnodig zijn
omtot verantwoordemaatregelen te
komen, f
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HetonderzoekinNoord-Holland heeft
geleid toteenconcreet maatregelenpakket

Verhoudingtussendekostenenbatenvan
demaatregelen.
Tabel1.

varieerdevanotot 10.000europerhectare
perjaar, meteengemiddeldevan 50euro.De
verschillende maatregelpakketten resulteren
alleineenverlagingvanhetrisico.Dezeverlagingvanhetrisicoisdebatenvan het
maatregelpakket. Omdebatenvasttestellen
isdecontante waardebepaald overeen
periodevan50jaar eneenrentevanvierprocent.Hierbij isvoorhet maatregelenpakket
eentermijn voordeuitvoering aangehouden

Risicovanwateroverlast.

scenario

huidigklimaat
middenscenario2050
pakketA
pakketB
pakketC

kosten

100 miljoen
170 miljoen
280 miljoen

risico

6,6miljoen perjaar
9,6miljoen perjaar
5miljoenperjaar
4,5 miljoen perjaar
4,2miljoen perjaar

baten

73 miljoen
81 miljoen
86miljoen

verhouding
kosten-baten

14
2,1

3,3
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