ACTUALITEIT

VoordelenNAMWA
FINANCIËLE TRANSACTIES KOPPELEN AAN WATERGEBRUIK E N
-VERVUILING

NAMWA:wateren
economieinéén
geïntegreerd
informatiesysteem

• beschikbarefysiekeeneconomische
gegevensinéénintegraal,consistenten
centraalbeheerd infosysteem
(www.namwa.nl),
• zichtbaarmakenvanderelatietussen
watereneconomie,
• inreedsgeïnstitutionaliseerd enalgemeengeaccepteerd informatiesysteem,
• integtatievaneconomischeen fysieke
indicatoten.

fosfaat. Naastgtond-enoppetvlaktewater
wordtookkraanwatetonderscheidenals
aparte waterstroom.

Toepassingsmogelijkheden
Na heruitkomenvandevierdeNotaWaterhuishouding isdevraagnaarinformatie overdedoorwerkingvanwaterbeleidenwaterbeheeropmaatschappelijkesectorenalsmaartoegenomen.De
maatschappelijkeeneconomischewaardevanwaterstaat reedsenigetijdhoog opdepolitiekeagenda.Omaandetoenemendevraagnaardezeinformatie tegemoettekomen,voerdeRIZAinzooi een
onderzoekuitnaar hetkoppelenvanin/ormatieoverhetfysiekczoetwatersysteemaangegevensover
deeconomie.Hetonderzoekisuitgevoerd innauwesamenwerking methetCentraalBureauvoorde
Statistiek,waareengrootdeelvande benodigdeenbeschikbaregcgevenswordtverzameld.Andere
betrokkeninstitutenwarendeDienstWeg-enWaterbouw,hetRijksinstituut voorKustenZeeenhet
Rijksinstituut voorVolksgezondheidenMilieu.
Destructuur vanhet geïntegreerde
informatiesysteem voorwatereneconomie
isgebaseerd opdebegin 1990doorhetCBS
ontwikkeldeNationalAccountingMatrix
includingEnvironmentalAccounts
(NAMEA).In 1997isvoorheteersteen
poginggewaagd deNAMEAspecifiek uit te
werkenvoorwater indeNationalAccountingMatrixincludingWaterAccounts
(NAMWA). In2001 isdezeexperimentele
NAMWAdoorRIZAenhetCBSverder uitgewerktnaareenvolwaardig geïntegreerd
informatiesysteem.

Wat isNAMWA?
IndeNAMWAwordenfinanciële transacties,zoalsgetegistreerd envastgelegd inde
economischeboekhoudingvanNederland(de
NationaleRekeningen),gekoppeld aanhet
bijbehorende kwantitatieve watetgebruiken
dewatervervuiling.Doorditsystematisch
voormeerderejaren tedoenontstaateen
beterbeeldvanderelatierussenwatereneconomie.Doordekoppelingishet bovendien
mogelijk omzowelafzonderlijk alsincombinatieeconomischeenfysiekeindicatoren
samentestellen.Zokanhetver-engebruik
vanwaterdoorverschillendeeconomische
sectorendirectwordengekoppeldaanhet
economischbelangdatdaarmeeisgemoeid.
Ditwordrweergegeven inafbeelding 1.De
jaarlijksegroeivandeNederlandseeconomie,
eensectotofbedrijfsrak wordtgemetendooi
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detoegevoegdewaardeperjaardoordeinzer
vanproductiemiddelen,zoalsarbeiden
kapitaal,maarookdoorhergebruikvan
water,bijvoorbeeld doordeemissievan
srikstof Afbeelding 1 toontdatindeloop
derjarenwatersteedsefficiënter wordt
gebruikt.Deeconomischewaardeneemttoe,
terwijldeemissievanstikstofinditvoorbeeld
daalt.
Hetismet namedezeintegtatievan
watereneconomiewaardoorNAMWAeen
belangrijk informatiemiddel vormtvoor
beleidsvragen ophetgebiedvan integraal
waterbeheer. Economischegegevens zijn
uirgedrukt ingeldengegevensoverhet
watersysteem infysieke eenhedenzoals
kubiekemeter warer ofkilostikstofof

A/b. i

Dealgemene toepassingsmogelijkheden
vanNAMWAkunnen wotden geïllustreerd
aandehand vanhetDPSIR-raamwerk
(DrivingForces-Pressure-Srare-ImpactResponse).NAMWAbeschrijftjaarlijks de
drijvende krachten (economischeactiviteitenensectoten)achtetdevelschillende
typen belasting(watetgebruik en -verbtuik)
ophetfysieke watetsysteem.
Ineenaantalgevallen wotdtdeze fysieke
belastingzoalsdeemissievanfosfor enstikstof,otganische vetvuilingenzwate metalen
gekoppeld aan toestandsvatiabelen doorde
bijdrage vandebelasting tebepalenaande
handvanmilieuthema's,zoals eutrofiëring,
afvalwateten verspreidingvanzware metaleninhetmilieu (waterbodems).
Voorkwanritatiefwatergebruik iseen
waterbalans opgenomen inNAMWA. Het
effect (impact)vanbeleiden beleidsmaatregelen(response)ophetfysiekewatersysteemendeeffectiviteit vanbeleiden
maatregelen kanalleenuitNAMWAworden
gehaald door middelvan tijdreeksanalyse
vanhetfysiekewatetgebruik en -verbruik,
zoalsbijvoorbeeld weergegeven in afbeelding 1.NAMWAbeschrijft dusalleende

Fictiefvoorbeeldvande(ontkoppeling vanwatereneconomie(1995=100)(ontwikkeling toegevoegde
waardebedrijfstakx(euro's)enstiksto/emissies(1000kg)).
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Toepassingsmogelijkheden NAMWA op nationaal
en stroomgebiedniveau
• algemenebeleidsevaluaties:
—Gegevensstellenbeleidsmakersinstaathuidigbeleidteevalueren (diagnose).
—Beschrijving huidigesituatieuitgangspunt omdeeffecten van toekomstigbeleidte
voorspellen(prognose).
• indicatotendieinbeeldbrengen:
— toegevoegdewaardevanwaterindenationaleenregionaleeconomie
— kostenenopbrengsten watersectorNederland(voorWaterinBeeld)
—milieukostengerelateerdaanwater(voordeMilieubalans)
—belastingvanhetwatersysteemdooreconomischeactiviteiten(EU KRW*)
—efficiency vanwatergebruik (EUKRW*)
—productiekosten waterdiensten (EUKRW*)
— matevankostenterugwinning(EUKRW*)
—Inhoeverredevervuilerofgebruikerbetaalt(EUKRW*).
• Nodigvoorde(verplichte)economischeanalyseindeKadeitichtlijnWaterstroomgebiedbeheersplannen(artikel5en?).

belastingvanhetwatersysteem,nietde
toestand ervan.
Speciaalvoordeinformatiebehoefte die
voortvloeit uit deimplementatie vandeEU
KaderrichtlijnWaterisdeNAMWAzowel
uitgewerkt opnationaal niveau alsophet
niveauvandeviergrotestroomgebieden in
Nederland (Rijn,Maas,Eems,Schelde).
Naasthetinbeeldbrengen vandebelasting
vanhet watersysteem door verschillende
economischesectorenopstroomgebiedniveau kunnen uit degeregionaliseerde
NAMWAookgegevensoverdeproductiekostenvanwaterdiensten,zoalswaterzuiveringendrinkwaterwinning,endeterugwinningvandezekostenwordengehaald
doormiddel vanheffingen en marktprijzen,
zoalsdeWvo-heffmg ende drinkwaterprijzen (afbeelding 3).InNAMWAzijndeze
jaarlijkse geldstromengerelateerd aanwater
explicietenafzonderlijk opgenomen.Deze
informatie kandusdirectuitNAMWA
wordenovergenomen indestroomgebiedbeheersplannen dievanaf2004verplicht
moetenworden opgesteld.
Dekoppelingvan informatie overde
fysieke belastingvanhet watersysteem door
verschillendeeconomischesectorenende
economische belangendiehiermee zijn
gemoeidstelt beleidsmakers enwaterbeheerders instaateenintegraleafweging te
makenopnationaalen stroomgebiedniveau
bij hetvaststellenvandebenodigde maatregelen omdedrukophetwatersysteem te
verminderen enzodoendedeecologische
doelstellingen uit deKaderrichtlijn Water te
halen.

Ajb.z:

HetDPSIR-raamwerk.

A/b.3:

Fictiefvoorbeeldvandekostentenywinning[%) vanondermeerwaterzuiveringendrinkwaterwinning
per stroomgebied.
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NAMWAistotnu toeuitgewerkt voor
tweejaren:rppien 1996.Vandaardatde
voorbeelden indeafbeeldingen 1en3 nu
nogfictiefzijn.Vanafditjaar wordtdesystematiekvanhetnieuwegeïntegreerde informatiesysteem verderuitgewerktaande
hand vanmeerrecentejaren in hetRijkswaterstaat-programma Basisinformatie
NatteInfrastructuur (BPNI).Hierdoor moet
hetindetoekomst mogelijk wordenook
tijdreeksanalyses uit tevoerenmet behulp
vanNAMWAterondersteuningvanwaterbeleiden-beheeropnationaalen stroomgebiedniveau. <f
Voormeerinformatie:
RoyBrouwer(0320)2988JJof
MarretSmekens(070)3373800.
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