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Inditartikellatenondergetekendenzien
datwateropgrondvankostenenbaten
wellichtnietsturend hoeft tezijnopnationaalniveau,maardathetdes tebelangrijkerisdathetsturend isopinrichtingsniveau.Bijdeinrichtingvannieuwewijken
dientwaterindekosten-batenafweging te
wordenmeegenomen.Omdatmogelijkte
makenishetzaakdatgoedekengetallen
c.q.geautoriseerdewaardenvoorwater
beschikbaar komen.

E E N ANALYSE VAN KOSTEN E N BATEN VAN DE
W A T E R H U I S H O U D I N G I N DE DELTAMETROPOOL

Iswaterwelsturend
inde ruimtelijke
ordening?
Hetprincipedatwatersturenddienttezijnvoorderuimtelijke inrichtingvanNederland isinmiddelsbreed.geaccepteerd. BijdevoorbereidingvandeNotaRuimte isdanookrekening.gehoudenmet
water.EenvoorbeeldhiervanvormthetprojectDeltametropool ofteweldeuitgroeivandeRandstad
tote'e'ngrootstedelijk netwerkmeteen kernmetwaterengroen.DeverschillendeverstedelijkingsaltemarievenvandeDeltametropool zijn beoordeeldmetbehulpvaneenmaatschappelijke kostenbatenanalyse.Hierinzijnookdekostenenbatenvanenvoordewaterhuishouding inbeeld.gebracht.
Deeersteberekeningen latenziendatdezeinhetnietvallenbijdievanwonen enverkeer.Dekosten
enbatenvanwaterzijnmetonderscheidendendusnietbepalendvoorlocatiekeuzes.Ditroeptde
vraagopo/watereigenlijkwelsturendmoetzijnvoorditsoortruimtelijkeordeningsbeslissingen.
DebedoelingvanDeltametropoolis
enerzijds omeconomischeontwikkelingte
stimuleren doordeverstedelijking inde
Randstad teconcentreren endeonderlinge
bereikbaarheid vandestedelijke gebiedente
verbeteren.Anderzijds ishetdebedoeling
omdeleefbaarheid vandeRandstad teverhogendoorvanhetgroenehart eenblauwgroen harttemaken,doornieuwevormen
vanwaterbeheer. Omdat het blauwgroene
harteenbelangrijkaspectvormtvande
Deltametropool, heeft hetDGWonenvan
hetministerievanVROMWitteveen+Bos
vorigjaargevraagdomdeeffecten vande
Deltametropoolopdewaterhuishouding te
onderzoekenzodatderesultaten kunnen
worden meegenomen indekosten-batenanalyse*.Bijdezeanalysezijn devieralternatieven(VijfdeNota,Instraling,Uitstralingen

Spreiding,ziedekaarten)vergeleken op hun
welvaartseffecten. Dezealternatieven zijn
samengesteld uitverschillende combinaties
van38mogelijke woningbouwlocaties.

Bepaling van welvaartseffecten
door water
Omdekostenenbatenvanwatervande
alternatieven vandeDeltametropool tebepalenishetnodigomeerstinzichttekrijgen in
defysieke effecten opde waterhuishouding
vande38woningbouwlocaties,waaruitde
alternatievenzijn opgebouwd.Derelevante
watereffecten zijn inbeeldgebrachtaande
hand vandoelstellingen diewordengehanteerdinderecentdoordeprovinciesen
waterschappenopgesteldedeelstroomgebiedsvisies.Ineenworkshopmet deskundigenzijn vervolgensdeeffecten diemogelijk
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Vervolgenszijndefysieke effecten vertaald naar welvaartseffecten. Dekostenbatenanalyse betreft namelijkalleendie
effecten.

Monetarisering van vier blauwe
effecten
Hoewelalleenisgezochtnaar effecren
dieonderscheidendzijn voordewoningbouwlocatiesvandeDeltametropool,werd
eengrootaantalwelvaartseffecten geïdentificeerd.Bijdeselectiebleekdatvoorgeenvan
demilieueffecten goedekengetallenbeschikbaarwaren.Voordeeffecten ophetgebied
vandewaterhuishoudinglagdatanders:
viervandezevengeïdenrificeerde effecten
kondengekwantificeerd engemonetariseerd
worden.
Hetbetrofgrondwateroverlast, regionale
wateroverlast endeoptiewaardes terugdringenzoutekwelenwaterberging.
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eenrolkunnen spelenvoorwoningbouwop
de38locaties,inbeeldgebracht.Hierbij is
bijvoorbeeld onderscheidgemaaktnaargeohydrologischesituatieenbodemtype.Omdat
deeffecten vanwoningbouwopdewaterhuishoudingafhankelijk zijn vandespecifiekegeohydrologischesiruatieopeenlocatie,
zijn daarnadeeffecten perlocatiebepaald.
Dezezijn samengevoegd totdeeffecten van
deviervarianten.
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Grondwateroverlast
Degrootste kostenophet terreinvan
waterhuishouding wordenveroorzaakt door
hetbouwen oplocatieswaareengrotekans
opgrondwateroverlast bestaat.Dit zijn
Breukelen enWoerdendiein veengebiedliggenmet hogegrondwaterstanden. Destandaardkosten dienormalirervoorhet bouwrijp maken wordengehanteerd,zijn opdeze
locariesniethooggenoeg.Rekeningzalmoetenwordengehouden met meerdanroo
miljoen euroaanextrakostenvoorhet
bouwrijp maken.
Regionalewateroverlast
Detweedebelangrijke kostenpost ishet
verbeteren vandeboezemkaden.Voorsommige locatiesvoldoendehuidigeboezemkaden niet meerindien inde berreffende
poldereengrorewoningbouwlocatie wordt
aangelegd.Dekostenvande kadeverbeteringenlopensterkuiteen:vanslechtsgeringe
extra kosten ineenaantalpolders met lage
groenekaden tot bijvoorbeeld 27miljoen
euroinde Bovenkerkerpolder.
Optiewaardeterugdringenbrakkekwelen
verdrrjgin.g
Doorwoningbouw indiepepoldersgaat
deoptieverlorenomtweeproblemendie
doordiepepolderswordenveroorzaaktopte
lossendoorhetopzetten vanpolderpeilen tot
aanboezempeil(dushetfeitelijk onder water
zettenvandepolder).Hetgaatdaarbij om
hetterugdringen vanbrakkekwelindediepepolder,dieindepolderzelfenindeomgevingverziltingsschadeveroorzaakténomhet
verminderen vandedrainerende werking
vandediepepolderopdeomgeving,zodat
verdrogingvandeomgeving afneemt.
Demaatschappelijke waardevanhetverliesvandezeoptiewordtuiteindelijk nihil
geacht.Ditkomtdoordatgeenvande38
woningbouwlocaties gesitueerd isineendiepepolderdieintegraal onderwatergezet kan
worden,vanwegereedsindepolderaanwezi-

gebebouwing.Debebouwingen infrastructuur vertegenwoordigen zo'ngroteeconomischewaarde,datdekosten vanhetonder
waterzettennaarverwachting nietopwegen
tegendevermedenverziltings-ofverdrogingsschade.Overigenswordtopgemerkt dat
dezeschadedoordebebouwingnaarverwachtingniet toezalnemen,omdatverondersteld wordtdatinde nieuwbouwlocaties
'waterneutraal'gebouwdzalworden.Dit
houdt indatdegrondwaterstand indediepe
poldersnietverderverlaagdzalworden,
waardoordekwelendeverdrogende invloed
vandediepepolderopdeomgevingnietverder toenemen.
Optiewaardewaterberging
Vijfwoningbouwlocaties liggengepland
ingebieden diegeschiktzijn omalstoekomstigbergingsgebied teworden ingericht.
Doordewoningbouwgaatdeoptieomdeze
gebieden alsbergingsgebied interichren,
verloren.Inviervandevijfgevallen zijn vergelijkbare polders indenabijheid aanwezig
dieookalsbergingsgebied zouden kunnen
dienen.Daardoor heeft de woningbouw
geenechtverliesvanbergingsgebied tot
gevolgenisdeoptiewaarde indieviergevallennihil.
Voordepotentiëlewaterberging inde
Bovenkerkerpolder isbinnenhetgebiedvan
deAmstelboezemgeenalternatieve locatie
beschikbaar.Indiendezepolderwordtvolgebouwd,zaldeberginggeheelmoeten wordengecompenseerd doorvergrotingvande
afvoercapaciteit vandeAmstelboezem(groteregemalen).Dekostendaarvanzijnzeerglobaalgeschatopminimaal 13 miljoen euro.
Hierinzijn eventuelekostenvanhetvergrotenvanafvoerkanalen nogniet opgenomen.
Wanneerdeextra kosten voorhet waterbeheerwordengesommeerd perverstedelijkingsalternarief danblijkt dathet Uitstralingsalternatiefnauwelijks extra kostenvoor
waterbeheer metzichmeebrengt. Het
Instralingsalternatief brengt dehoogste
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extrakostenvoorwaterbeheer merzichmee.
HetVijfde Nota-alternariefenhetSpreidingsalternatiefliggendaar tussen in(ziekaar-

Opvallend aanbovenstaande resultaten
isdatallevierdeblauweposten kosten zijn.
Dit betekent echter nietdatgeenbatenvoor
dewaterhuishouding onderscheiden kunnenworden bijwoningbouw. Integendeel:
wanneer natte woonmilieusgecreëerd worden,kanditeconomischebaten genereren,
omdat hetdeverkoopwaarde van woningen
kanverhogen.Dezebaten konden indeze
kosten-bataneanlyse echterniet worden
meegenomen,omdat dewoonmilieus niet
bekend warenenvooralle38locaties gelijk
verondersteld werden.Voordebatenvan
groenc.q.openruimtegeldtditook.

Vergelijking met andere kosten
en baten van verstedelijking
Tabel 1 laatzienhoedekosten vande
waterhuishouding zichverhouden toteen
aantalandereposteninde kosten-batenanalyse.Hoewelvanuit hetwaterbeheer het
Instralingsalternatiefalsmeest ongunstige
uit debuskomt,laatdeanalysewaarin alle
directeenindirectekostenenbatenvan
wonen,infrastructuur, milieuenwater zijn
geïntegreerd, eentegengesteld resultaat
zien.Hieruit blijktjuist dathet Instralingsalternatiefhetaantrekkelijkst is.Dit komt
doordatditalternatiefrelatieflagecongestiekostenenrelatiefhogewerkgelegenheidsbaten kent.Decijfers tonen aandatdeeffectenopdewaterhuishoudingzekergeen
verwaarloosbare,maar tochrelatiefkleine
posten indetotalekosten-batenanalyse zijn.
Eénenander komterdusopneerdatde
kostenvoordewaterhuishouding niet doorslaggevendzijn voordelocariekeuzebinnen
deDeltametropool.Klaarblijkelijk dient
wateropgrond vankostenenbaten niet sturend tezijn bijstrategische ruimtelijke
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Maatschappelijke waarden indebehoe/tepiramidevan Masiov.

ordeningsvraagstukken zoalsdeDeltametropool.Ditroept uiteraard devraagopofde
kostenvoorhetwaterdan niettelaag zijn
ingeschat,met namedoordatgeen onderscheid inwoonmilieus bestond,zodat niet
alleeffecten opdewaterhuishouding kondenworden meegenomen.
Hoeweldeeffecten opde waterhuishoudingindezestudiezekeronderschat zijn,
zullenzij nooitecht kunnen concurreren
metdievanwonenenvervoer(congestie).
Ditkomtomdat demaatschappelijke waardevanwater(beheer)opdirmoment lageris
dandievanwonenenvervoer.Dit isopzich
logisch,wantdewaardevanzakenals
wonen,vervoer,waterengroen hangt afvan
demaatschappelijke behoefte c.q. preferenties.Wanneerdezeweergegevenworden met
behulp vandebehoeftepiramide vanMaslov,
isteziendatwonen envervoerlagerinde
piramide staandan waterengroen(zie
figuur).Lagerindepiramide isdebalkbreder,omdatdemaatschappelijke waarde
hogeris:hetbetreft een basisbehoefte.

Tabelï.

Conclusie en aanbeveling
Deverleidingbestaatomuit hetvoorafgaande teconcluderendatwaterniet sturend
hoeft tezijn voorruimtelijke ordeningsvraagsrukken,omdat dekosten enbatenvan
water tochkleinerzijndandievanwonenen
vervoer.Ditisechter tekortdoordebocht,
wantdekostenenbaten vandewaterhuishoudingzijn ophetstrategische niveauvan
deDeltametropool niet doorslaggevend,
maarhun omvangiszekergroorgenoegom
opinrichtingsniveau cruciaaltezijn.Bovendienzullenopinrichtingsniveau dewoonmilieusbekendzijn,waardoordebarenvan
wateralswoongenot kunnenwordenmeege-

KostenenbatenpostenvandeDeltamctropoolvanantenmmiljoeneneuro's.

kosten en baten
contante waarden
(2.003)t-o.v. referentie
kosten
totaleinvesterings-enonderhoudskosten
baten
grondopbrengsten
effect opwoongenotconsument
congestiekosten
indirecte effecten
blauwe effecten
overigeexterneeffecten (o.a.geluid,
emissiesenveiligheid)
totalebaten
saldobaten-kosten
Bron:Ecorys-NEI(2004)
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Dezewaardenhiërarchieistetug tevindenindeuitgaven vanhet gemiddelde
Nederlandse huishouden:men besteedt
meeraanwonenenvervoerdanaan waterbeheer.Het isookterugtevinden inde
ruimtelijke ordening:ondanksdehogere
bouwkosten ligtdeRandstad tochinhet
zompigedeelvanNederland.
Eenredenwaaromwaterbeheer opdit
moment eenlageremaatschappelijke waarde
heeft danwonenis,datde waterhuishouding
inherwestenvanNederland keurigoporde
isdankzij dekostendiehiervoorinhetverledengemaakt('sunkcosts').Hierdoor kunnen
nu metrelatiefkleineextrainvesteringen in
waterbeheerbijna allelocatiesgeschikt
gemaaktwordenvoor woningbouw.
Hierbij moerwelwordenopgemerkt dat
ooklocatiesdenkbaar zijn,waardemaatschappelijke kosten vanwaterweldegelijk
grootgenoegzijn omdeuitkomst vaneen
kosten-batenanalyse vanwoningbouw te
bepalen.
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Vijfde
Uitstraling Instraling Spreiding
Nou
referentie

Aanbevolenwordtdethalveomdekostenenbaten vanwaterop inrichtingsniveau
inbeeldtebrengen,zodatopdatniveauook
maatschappelijk verantwoorde keuzen
gemaakt kunnenworden.Hetprobleemis
echter,datditmomenteel nogniet gebeurt.
Opinrichtingsniveau wordenalleen financiëlekosten-batenanalyses gemaakt vanuit
hetperspectiefvandeindividuele partijen
dieerbij betrokken zijn.Dekostenvan
watetbeheer worden opgenomen inde
gemeentelijke grondexploitatie enwerken
daardoordirecrdoor inde huizenprijzen.
Omop,vanuit het waterbeheer bezien,
ongunstigebouwlocaties tehoge huizenprijzen tevoorkomen,wordtinde praktijk
zoveelmogelijk bespaard opdekosrenvan
waterbeheer enbouwrijp maken. Hierdoor
neemt dekansop(grond)wareroverlast en
waterkwaliteitsproblemen sterk toe,zoalsop
divetseVINEX-locatiesmomenteel hetgeval
is.Omditsoottproblemen indetoekomst te
voorkomen,wordtaanbevoleneenrekenmethodeteontwikkelen, diehet mogelijk
maaktzoweldekostenvanwatetengroen
alsdebaten voorallebetrokken partijen in
exploitatieberekeningen optenemen.Dit
kanmet behulpvan kengetallen.
Dekosten-batenanalyse voordeDeltametropool heefr latenzien,datopdit
moment voordeblauwe,groeneenlandschapseffecten nogonvoldoende kengetallen
beschikbaarzijn.Zowashetnodigomalle
waterschappen inhetplangebied tebezoekenomvoldoendegegevensboventafel te
krijgen overdekostenenbatenvanhet
waterbeheer. Dekwaliteitvandeverkregen
informatie verschildebovendien sterkper
waterschap.Metnameempirisch onderbouwdeenbreedgeaccepteerde kengetallen
voorhetschattenvandemaatschappelijke
batenvandebestrijding vandeverzuring,
vetdroging,wateroverlast,bodemdalingen
goedewaterkwaliteit ontbreken nu.Aanbevolenwotdtdanookomnaardezeonderwerpenempirischonderzoekuittevoeten.C
RobNieuwkamer en
Elisabeth Ruijgrok (Witteveen+Bos)
Mattie Bush (Ministerie van
VROM,DG Ruimte)
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