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lijk dat aan de kosten van dit onderzoek een
limiet gesteld wordt. Deonderzoekskosten dienen teworden afgewogen tegen de risico's die
ontstaan wanneer geen onderzoek zou worden
verricht.Deze risico's kunnen betrekking hebben opzoweldeveroorzaker (teveel vergoeding) alsdegedupeerden (te weinig vergoeding). Om tekunnen beoordelen hoeveel
onderzoek ernodig isom de Grondwaterwet
goed tekunnen uitvoeren, isinzicht nodig in
de bronnen van onzekerheid overde werkelijke
schades alsgevolgvan grondwateronttrekkingen, deomvang van onzekerheid, de kosten
van het onderzoek om onzekerheid te reduceren en de risico's diemet behulp van onderzoekmoeten worden beperkt.

Bronnen van onzekerheid
Afbeelding ïgeeft schematisch de belangrijkste bronnen van onzekerheid weer bij de
bepaling van deafname van degewasopbrengst.
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Dcschadeuitkcring aan boeren in watenvingcbiedeii wordt onder meervastgesteld op basis van
bodemkundig en Hydrologischpatroononderzoek endeTCGB-tabellcn. Overdewerkelijke schade
bestaat onzekerheid, omdat volledigezekerheid onbetaalbaar is. Doorgelicht onderzoek teverrichten
isdezeonzekerheid echterwel tereduceren.De kostenvan dit onderzoek moeten worden bezien in het
licht van derisico'sdieermee kunnen wordenvoorkomen. Daarbij ishet nuttig om onderscheid te
maken tussenonzekerheid alsgevolg van beperkteproceskennisenonzekerheid alsgevolg van
beperktepatrooukennis. Goede patroonkennis draagt bijaan een juisteschadeuitkering aan deboereu inccn onttrekkingsgebied.

Allebronnen van onzekerheid in afbeelding rzijn terug tevoerenopgebrek aan kennis:zowelproceskennis van het water-bodemplantsysteem als kennis van de ruimtelijke
patronen van bodem en grondwaterstand.
•

onzekerheid bodemopbouw
Debodemfysische eigenschappen spelen
een belangrijke rol in de relatie tussen grondwaterstand en gewasopbrengst. De bodemfysische eigenschappen zijn niet constant in een
gebied maar variërenvan punt tot punt volgensgeografisch- bodemkundige patronen;
•

Alsergens grondwater wordt onttrokken,
dan kan het zijn dat in hetgebied rond zo'n
onttrekking degrondwaterstand daalt. Omdat
in Nederland het grondwater zich meestal op
geringe diepte bevindt isde vochtvoorziening
vanveelgewassen en plantengemeenschappen
afhankelijk van degrondwaterstand. Daalt
deze,dan kan degewasgroei verminderen, wat
leidt tot economische schadeaan agrarische
ondernemingen. DeGrondwaterwet maakt
het mogelijk deschadetetaxeren die moet
worden vergoed aan agrarische ondernemers
die hun bedrijf uitoefenen binnen deinvloedssfeer vangrondwaterwinningen. De schadeomvang wordt onder meer bepaald opbasis
van de resultaten van bodemkundig en hydrologisch patroononderzoek. Onderzoek dat volledigezekerheid geeft overde werkelijke hoogtevan deschade isonbetaalbaar, maar
onderzoek kan wel bijdragen bij aan een
reductie van onzekerheid en daarmee aan
reductie van financiële risico's.

Hoeveel onderzoek is nodig?
DeCommissie Deskundigen Grondwaterwet(CDGJonderbouwt in haar advies naar de
partijen deschaderegelingen. Hiertoe kan de
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CDGhydrologisch en bodemkundig onderzoek
laten uitvoeren.Debehoefte aan onderzoek
komt voort uit onzekerheid overde werkelijke
schadeomvang; met onderzoek kan dezeonzekerheid worden gereduceerd. Het is begrijpe-

A/b.1:

onzekerheid grondwaterstand voor onttrekking

Alseen onttrekkingalbegonnen is,zal een
gebiedsdekkende reconstructie moeten plaatsvinden van deoorspronkelijke grondwaterdynamiek.Dezezal vervolgens moeten worden

Bronnenvononzekerheidoverdeafnamevande gewosopbrengsttengevolgevaneen grondwateronttrekking.
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Aselecte steekproefuit de TCGB-tabellen
Om het effect van kaartonzuiverheden opgeschatte schadestebepalen zijn 25bodemkundighydrologische situaties aselect uit deTCGB-tabellen getrokken. Dezeworden beschouwd als de
juiste situaties;de bijbehorende percentages opbrengstdepressie alsdejuiste percentages. Elke
bodemkundig-hydrologische situatie wordtgevormd dooreen ondergrondtype, een pF-curve
voor dewortelzone, een GVG,een GLGeneen dikte van dewortelzone.Vervolgenszijn voorelk
van de 25situaties misclassificaties geloot, waarbij de volgende afwijkingen mogelijk zijn:
• ondergrondtype:0-5klassen afwijking;
• pF-curve wortelzone,GVG,GLGen dikte wortelzone:0-3 klassen afwijking.
Opdeze wijze worden 25percentages opbrengstdepressie verkregen,diefout zijn alsgevolgvan
fouten in de kartering van bodem en grondwatertrap.
Deverlagingvan het grondwater isgereconstrueerd door uit tegaan vaneen exponentieel verloop van de verlaging van 50naar 5cm (ongeveereen onrtrekkingsskegel).Uit dit verloop zijn
aselecr 25verlagingen geloot,voorelkvande25eerder gelotepercentages opbrengstdepressie
één.Deverlagingenzijn opgeteldbij deGVG'sen GLG's,zodat deopbrengstdepressies van vóór
deverlaginguit deTCGB-tabellen kan worden afgeleid ende toename van de opbrengstdepressiealsgevolg van deonttrekking kan worden berekend.Dezeberekening isuitgevoerd voor
zowelde 25juiste bodemkundig-hydrologische situaties alsvoorde 25situaties met misclassificatie.Ten slottezijn de 25verschillen in opbrengsrdepressie door grondwaterstandsverlaging
berekend dieontstaan door misclassificarie. Dezeverschillen, samengevat in het histogram in
afbeelding 2,blijken op te kunnen lopen tot circazes procent.
Overigens bedragen deopbrengstdepressies alsgevolgvangrondwarerstandsverlaging in deze
steekproefgemiddeld ongeveer twee procent.

A/b.2:

Opbren^stdepressieinprocenten: histogramvandegeschattefoutendieontstaandoormisclassificarie
van25gelotehodemkundig-hydrologischesituatiesuitdeTCGB-tabellen.

worden gebracht2).Deonzekerheid over de
relatietussen grondwaterstand engewasopbrengst isonderwerp van agrohydrologisch
procesonderzoek.
Samengevat kan deonzekerheid worden
verdeeld in een verticale component, namelijk
onzekerheid over het absolute niveau van de
afname van degewasopbrengst alsgevolg van
beperkte proceskennis,en in een horizontale
component, namelijk over de ruimtelijke verdelingvan dezeafnamen alsgevolg van
beperkre patroonkennis. Deproceskennis is
samengevat in deTCGB-tabellen.Deze percenrages,waaraanjarenlang onderzoek ren
grondslag ligt,zullen wealsgegeven beschouwen.Wij richten ons opde bijdrage die
bodemkundig en hydrologisch patroononderzoek kan leveren aaneenjuiste berekening van
schades.

Wat mag patroononderzoek kosten?
Gemiddeld isdedroogteschade alsgevolg
vangrondwateronttrekking drieprocent per
hectare (mededeling ing.G. Grorentraast,
CDG).Jaarlijks zaldan gemiddeld 35,40euro
per hectare worden uitgekeerd (bt),wat overeenkomt met 11,80euro per procent per hectare.Alsdit gedurende dekomende 30jaar
geschiedt (t=3o),isdecontante waarde van
deze uitkering bij een rente vanzes procent
(r=o.o6)alsvolgt te berekenenï):
,

C=b,
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geëxtrapoleerd naar de toekomst waarin de
schade-uitkering zal plaatsvinden.Alsde onttrekking nog niet isbegonnen, kan de grondwaterstand slechts opeen beperkr aanral punten worden waargenomen en bestaat dus
onzekerheid over het ruimrelijk parroon;
• onzekerheid grondwarerstand tijdens onttrekking
Alseengrondwateronttrekking nog niet
begonnen is,zalheteffect vaneenvoorgenomen onttrekking opdegrondwaterstand moetenwordenvoorspeld.Maarookalsdegrondwateronttrekking algestart isvaltniet voor
iederpunt en ieder tijdstip de grondwaterstand
metzekerheid vast testellen.Ruimtelijk zal
moeten wordengeïnterpoleerd en eenextrapolatienaarde toekomst zal moeten plaatsvinden;
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•

onzekerheid relatie grondwatersrand/
gewasopbrengst
Deopbrengstdepressies bij verschillende
grondwaterstandsverlopen staan vermeld in
zogenaamdeTCGB-tabellen'i.Deze tabellen
geven combinaties van bodemtypen en grondwatertrappen.Zowelover de ruimtelijke verdelingvan bodemrypen en grondwatertrappen
bestaat onzekerheid, alsover de percentages
opbrengstreductiedievoorde bodemkundighydrologische situaties in de tabellen staan
vermeld.
Deonzekerheid rond deeersredrie punten
wordt gereduceerd met behulp van bodemkundig-hydrologische karteringen, waarbij de
ruimtelijke patronen nauwkeurig in kaart

1 - (1 + r)-t
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wateen contante waarde van ongeveer487
europer hecrare aan schadevergoeding oplevert.Fouten in de voorspellingvan de ruimtelijkeschadepatronen nemen toenaarmate de
bodemkundige en hydrologische patronen
globaler in kaart worden gebracht. Overschattingen ofonderschattingen van het oppervlaktedroogtegevocligegronden binnen een
bedrijf kunnen dan tot financiële risico'sleiden,zowel voor deuirkerendc instantie als
voorde agrarische ondernemers. Met deze risico's,die voortkomen uit onzekerheid over
bodemkundige en hydrologische patronen,
kan opverschillende manieren worden omgegaan. Laten weervan uitgaan dat het risico dat
een boer teweinig krijgt uitgekeerd, te allen
tijde vermeden moet worden.Deeerste mogelijkheid isnu om de onzekerheid te accepteren
en tevermijden dar boeren teweinig krijgen
uitgekeerd door deschades systematisch te
hoogin teschatten.Detweede mogelijkheid is
dat derisico's worden verkleind door teinvesteren in patroononderzoek, waardoor de schade minder behoeft teworden overschat om te
vermijden dat deboeren teweinigkrijgen uitgekeerd.Devraag isnu welke van de twee
mogelijkheden de besteoptie is.Om dit soort
beslissingen onder onzekerheid tenemen is
H Z O t 21-2002

31

PLATFORM

methodiek ontwikkeld in de beslissingstheorie^.
Bodemkaarren zijn vooreen bepaald percentage onzuiver, dat wilzeggen dat de werkelijke waarden niet in deklassen liggen diede
kaart aangeeft. Bijeen recente validaticstudic
in enkelegebieden werden strikte kaartzuiverheden vastgesteld voor bodem- en Gt-kaarten,
schaal 1:10000,van tussen devijfen25
procent').Dit islaag,maar hetgaat hier om de
strikte zuiverheid, waarbij elk kenmerk -van
eengroot aantal kenmerken - indejuiste klassemoet vallen.Bovendienzijn deTCGB-tabellen op een andere classificatie gebaseerd; het is
dus slechtseen ordegrootte. In het onzuivere
deelvan de kaart vindt meer ofminder misclassificatie plaats.Dezerange van misclassificaties is geschat met een aselecte steekproef
van25percentages uit deTCGB-tabellen(zie
kader).Hieruit bleekdat deonder- ofoverschatting vandedroogteschade alsgevolg van
grondwaterstandsverlaging door misclassificaties kan oplopen tot zo'n zes procent
opbrengstdepressie.Gemiddeld bedraagt de
fout alsgevolgvan misclassificaties slechts
0,13 procent,omdat over- en onderschattingen
elkaar voor een groot gedeelte uitmiddelen.
Bijeen relatiefgedetailleerde kaartschaal,
waarbij deoppervlakten van de kaarteenheden
kleinzijn ten opzichte van de oppervlakten
van debedrijven (ofdelen van bedrijven) in het
onttrekkingsgebied, zullen fouten als gevolg
van misclassificatie zich uitmiddelen binnen
de bedrijven. Het risico dat een bedrijf teweinig krijgt uitgekeerd alsgevolgvan misclassificatie isdan heel klein,dus de uitkeringen
hoeven niet systematisch te worden overschat.
Bijeen relatiefglobale kaartschaal, waarbij
deoppervlakten van de kaarteenheden groot
zijn ten opzichte van deoppervlakten vande

bedrijven in het onttrekkingsgebied, zullen
fouten alsgevolg van misclassificatie zich minderofin het geheel niet uitmiddelen binnen
het bedrijf In het ergstegeval valt een bedrijf
in een deel van dekaarr waarin de opbrengstdepressies met zesprocent worden onderschat.
Om erdan nogzeker van tezijn dat een boer
niet te kort wordt gedaan alsgevolg van misclassificatie van bodemtype en grondwatertrap,zou deschadedus systematisch met zes
procent opbrengstdepressie moeren worden
overschat. In het helegebied zou gedurende 30
jaarjaarlijks 70,80europer hectare extra moeten worden uitgekeerd (contante waarde975
euro per hectare)!Dit geeft een uiterste aan.De
bedragen die bedrijven extra uitgekeerd moeten krijgen om het risicovan een te lage uitkeringalsgevolgvan fouten door misclassificatie
tecompenseren, kunnen reëler worden ingeschat alsderuimtelijke structuur vande fouten bekend isvoor verschillende kaartschalen.
Onderzoek naar de ruimtelijke structuur van
fouten alsgevolg van misclassificatie kan een
bedragopleveren waarmee bij verschillende
kaartschalen boeren zouden moeten worden
'overgecompenseerd' om fouten alsgevolg van
misclassificatie in het nadeelvan deboerop te
heffen. Met dergelijk onderzoek kan worden
bepaald welke kaartschaal in economische zin
optimaal is.Nu isslechts vast testellen dat de
fouten door misclassificatie uiterlijk 975euro
contante waarde per hectare bedraagt.

uitgemiddeld met fouten ten voordelevan de
boer en naar circaoeuro naderen. Onderzoek
naar deruimtelijke structuur van de fouten
moet uitwijzen welke fouten ten nadele van de
boer bij verschillende kaartschalen optreden.
Met deresultaten van dit onderzoek kan
bepaald worden welke kaartschaal het meest
efficiënt is.
Beslissingen die onder onzekerheid
worden genomen bij detoepassing van de
Grondwaterwet zouden kunnen worden genomen met behulp van methodieken uit de
beslissingstheorie4;.Dit iseen interessante uitdaging voor onderzoek,diekan leiden tot een
efficiëntere inzet van middelen bij de uitkering van schades alsgevolgvan grondwateronttrekkingen.*
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Conclusies
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