Integrale analyse watersysteemverkenningen (WSV):methodieken
belangrijkste resultaten

Inleiding
Eén van dedoelen van de watersysteemverkenningen ishetbeschrijven vande
huidige toestand enhetgebruik van watersystemen inNederland (diagnose) en het
beschrijven van veranderingen daarin
onder invloed van ontwikkelingsrichtingen
voor beleid enmogelijke autonome maatschappelijke ontwikkelingen (prognose).
Hiervoor iseenbeleidsanalyse uitgevoerd.
Een beleidsanalyse iseensystematisch
proces voor hetidentificeren, analyseren en
beoordelen van alternatieven voorde
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aanpak van beleidsproblemen. Deze aanpak van beleidsproblemen isgeplaatst in
een context van verschillende toekomstige
ontwikkelingen. Demogelijke toekomstige
ontwikkelingen en (aanpak van) beleidsproblemen zijn afgeleid uit scenariostudies,
veldwaarnemingen enconsultatiesvan
diverse technisch-wetenschappelijke
deskundigen.
Met een beleidsanalyse worden de effecten
(voor- ennadelen) inbeeld gebracht van
verschillende mogelijkheden (i.e. pakketten
van maatregelen) voor deaanpak van
geconstateerde beleidsproblemen.
Ook wordt inzichtelijk gemaakt ofenin
hoeverre deomvang van de effecten
afhangt van externe (autonome) ontwikkelingen ennatuurlijke variaties vanhet
beschouwde watersysteem zelf.
Als vergelijkingsbasis voor de effecten
geldt (voortzetting van) hethuidige beleid.
Afbeelding 1geeft een schematisch overzicht van een beleidsanalytische benadering
van waterhuishoudkundige beleidsproble-

Samenvatting
Voor hetproject Watersysteemverkenningen iseen beleidsanalyse uitgevoerd.
Een beleidsanalyse iseensystematisch proces voor hetidentificeren, analyserenen
beoordelen van alternatieven voor deaanpak van beleidsproblemen. Deze aanpak
van beleidsproblemen isgeplaatst ineencontext van verschillende toekomstige
ontwikkelingen. Demogelijke toekomstige ontwikkelingen en(aanpak van) beleidsproblemen zijn afgeleid uitscenariostudies, veldwaarnemingen enconsultatiesvan
diverse technisch-wetenschappelijke deskundigen. Met debeleidsanalyse zijn de
effecten inbeeld gebracht van drie varianten voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De varianten zijn vergeleken met die van deeffecten bij voortzetting van
het huidige beleid. Dedrie varianten zijn: (i)GEBRUIK, waarbij deaanpak van
knelpunten enbenutten van potenties voor gebruiksfuncties prioriteit krijgt;
(ii) SYSTEEM, waarbij hetrealiseren van watersysteemdoelstellingen prioriteit krijgt;
en (iii) TRENDBREUK, waarbij beoogd wordt omdestreefbeelden van deDerde Nota
Waterhuishouding terealiseren. Deanalyse toont aan, datdevastgestelde maatregelen binnen hethuidig waterbeleid verbetering bieden maar niet toereikend zijnom
alle doelstellingen tehalen. Deanalyse van devariant GEBRUIK leert, dater nauwelijks nog maatregelen zijn voor nadere stimulering van hetgebruik waarvande
baten groter zijn dandekosten. Devariant SYSTEEMleidt over hetalgemeentot
ecologisch goed functionerende watersystemen, maar dekosten omditte bereiken
zijn hoog. Hethalen van alle (scherpe) einddoelen van deDerde Nota Waterhuishouding lijkt binnen dehuidige maatschappelijke context niet haalbaar. Hiervoor is
een TRENDBREUK noodzakelijk.

III. uitvoering van deintegrale analyse.
In deze fase vindt defeitelijke integrale
analyse plaats enzijn deeffecten van in
de voorgaande fase gedefinieerde analysevarianten bepaald en geëvalueerd.
Eventueel kunnen in deze fase stappen
verschillende keren worden doorlopen.
In detweede envolgende iteratieronden
kunnen deanalysevarianten dan afhankelijk van detoetsingsresultaten worden
bijgesteld.

Beleidsanalyse WSV
De beleidsanalyse WSV kent drie fasen
(zie afb. 2):
I. voorbereiding van deanalyse. In deze
fase isin een aantal stappen de methode
van debeleidsanalyse gedefinieerd [8];
II. uitwerking van deanalyse. Deze fase
omvat deontwikkeling van het benodigde
instrumentarium eneenanalyse van voortzetting van hethuidige beleid metdit
instrumentarium. In deze fase zijnook
andere analysevarianten gedefinieerd.
Dit isgebeurd door voor elkvan devarianten eenkeuze temaken uit mogelijke
scenario's voor autonome maatschappelijke
en fysische ontwikkelingen (eventueel
rekening houdend met stochastiek daarbij),
een ontwikkelingsrichting eneen pakket
maatregelen;

Belangrijke onderdelen van debeleidsanalyse WSV zijn: (i)hetformulerenvan
analysevarianten; en(ii) hetbepalen vande
effecten enhet(toetsen en)evalueren daarvan. Deze onderdelen worden onderstaand
afzonderlijk besproken. Voor een meer
uitgebreide verantwoording van debeleids-
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analyse wordt verwezen naar het rapport
'Integrale analyse WSV' [8].
Formuleren analysevarianten
Afbeelding 3geeft eenschematisch overzicht van dewerkwijze, waarmee analysevarianten zijn geformuleerd. Deanalyse
van voortzetting van hethuidige beleiden
een toetsing van deresultaten daarvanaan
de streefbeelden van deDerde Nota Waterhuishouding (NW3, [1]),de Evaluatienota
Water (ENW, [2]) enandere relevante
overheidsdoelstellingen resulteert in het
vaststellen van knelpunten ente ontwikkelen potenties (debeleidsproblemen).
Ook detoetsing van dehuidige situatie
geeft aanleiding tothetvaststellenvan
knelpunten enpotenties. Hetoverzicht
aan knelpunten enpotenties vormt mede
een basis voor hetvaststellen van eenontwikkelingsrichting. Onder ontwikkelingsrichting wordt hier verstaan een visieop
de mogelijke toestand enhetgebruikvan
watersystemen in lijn met andere ontwikkelingen indesamenleving. (Autonome)
maatschappelijke ontwikkelingen spelen
hierbij duseen rol. Ook wordt rekening
gehouden met natuurlijke variatiesin
watersystemen van jaar totjaar (i.e. regenval, debieten, stroming, windklimaat, etc).
Rekening houdend metrandvoorwaarden
(bijvoorbeeld beschikbare budgetten voor
maatregelen) zijn voor elke ontwikkelingsrichting vervolgens maatregelenpakketten
samengesteld.
Voor deformulering van de analysevarianten zijn ook technisch-wetenschappelijke
deskundigen enmedewerkers van deregionale directies van Rijkswaterstaat geconsulteerd over hunzienswijze opdekeuze,
status enaanpak van beleidsproblemen en
mogelijke algemene ontwikkelingsrichtingen van hetwaterbeleid.
Ontwikkelingsrichtingen
Afhankelijk van deinschatting van water
in desamenleving mogelijk gaat veranderen, ontstaan verschillende toekomstbeelden endaarop gebaseerd verschillende
visies ophetmogelijke functioneren van
watersystemen indetoekomst. De voorkeuren indesamenleving laten zich vertalen in prioriteitstellingen bijhet oplossen
van knelpunten enhetontwikkelenvan
potenties.
Uit hetoogpunt van een brede (technischwetenschappelijke) verkenning van mogelijke ontwikkelingen van detoestand en
het gebruik van deNederlandse watersystemen richt debeleidsanalyse zichop
een minofmeer extreme uitwerking in
ontwikkelingsrichtingen. Deanalysevarianten zijn daarbij geen potentiële beleidspakketten maar een hulpmiddel in de
analyse omhetbrede terrein vanhet
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Aß. 2- Overzichtfaseringenactiviteiten beleidsanalyse WSV.
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Aß. 3- Hoofdlijnen
formuleren analysevarianten.

toekomstige waterbeheer te verkennen.
Op basis hiervan kaneenmeer reële
beleidsvariant worden geformuleerd, door
bouwstenen uitdediverse analysevananten
en overige uitgevoerde analyses te combineren toteen nieuw beleidspakket.
Mede opbasis vanbevindingen in
verschillende scenariostudies [3,4,5]zijn
in WSV devolgende drie ontwikkelingsrichtingen gekozen:
- GEBRUIK. Economische groei krijgt eerste
prioriteit. Dat betekent datinhetmaatregelenpakket vooral maatregelen worden
opgenomen, waarmee knelpuntenmet
betrekking totheteconomisch gebruik
worden opgelost enwaarmee potenties
voor economisch gebruik kunnen worden
ontwikkeld. Een randvoorwaarde is hierbij,
dat teverwachten baten groter dan de
kosten moeten zijn. Hetrealiseren van

analysevarianten

systeemdoelstellingen krijgt eenlagere
prioriteit;
- SYSTEEM. Het realiseren van water-

systeemdoelstellingen krijgt eerste prioriteit. Inhetmaatregelenpakket worden
vooral maatregelen opgenomen, waarmee
de watersysteemkwaliteit verbeterten
herstel enontwikkeling van ecologische
waarden wordt bevorderd. Hetoplossen
van economische knelpunten is daaraan
ondergeschikt.
- TRENDBREUK. Een complete realisatie

van destreefbeelden van deDerde Nota
Waterhuishouding vergt naar verwachting
een (gedeeltelijke) TRENDBREUK. Sterk

veranderde voorkeuren inde samenleving
zijn soms noodzakelijk omde doelstellingen van hetwaterbeleid te bereiken.
In deze ontwikkelingsrichting leidt een
sterk toegenomen milieubesef tot verinner-
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lijking en een volledig andere productieen consumptiestructuur. Er is sprake van
een zeker dynamisch evenwicht tussen
economie enerzijds en ecologie anderzijds.
De ontwikkelingsrichtingen GEBRUIK en
SYSTEEM spelen zich af binnen de huidige
maatschappelijke context en zijn vooral
relevant voor de termijn van 1995 tot 2015.
Bij de ontwikkelingsrichting TRENDBREUK
is sprake van grote veranderingen in de
samenleving. Vanwege de lange tijd die
benodigd is voor maatschappelijke veranderingen wordt bij de analyse van de ontwikkelingsrichting TRENDBREUK gekeken
naar de lange termijn (2000-2045).
Bepalen van effecten
Gezien de complexiteit van de beleidsanalyse WSV en de betrokkenheid van
een groot aantal deskundigen is bij de
uitwerking een opsplitsing gemaakt in een
aantal belangrijke deelterreinen, thema's
genaamd, binnen het integrale waterbeheer.
De effectbepaling vindt per thema plaats.
De integratie en onderlinge consistentie
tussen de thema's wordt bewerkstelligd
door informatie-uitwisseling tussen de
thema's. De volgende thema's zijn gekozen:
landbouw, scheepvaart, recreatie, zeevisserij,
overige (kleine) gebruiksfuncties, emissies,
eutrofiëring, verontreiniging (inclusief
waterbodems), verdroging, ecosysteemontwikkeling, ruimte en economie. Afbeelding
4 geeft een overzicht van de samenhang
tussen de verschillende thema's.
De gebruiksfuncties komen twee keer
voor in het schema, één keer als belangrijke beïnvloeders van watersystemen en
één keer als gebruikers die effecten ondervinden van maatregelenpakketten.
De thema's ruimte en economie hebben
relaties met alle andere thema's. Aan veiligheid (waterkeringen, scheepvaart) wordt
apart aandacht besteed, maar dit onderdeel
wordt niet als thema uitgewerkt.
De effectbepaling voor de analysevarianten
heeft plaatsgevonden met het daartoe
ontwikkelde analyse-instrumentarium en
in beperkte mate met expert-judgement [9].
Als onderdeel van de integrale analyse
wordt voorts een toetsing uitgevoerd, die
inzicht moet geven of en in welke mate
analysevarianten aan de gestelde doelen
voldoen. Zonodig kan dit leiden tot
aanpassing van de maatregelenpakketten
(zie afb. 2). De (toetsing en) evaluatie vindt
in WSV op drie niveaus plaats:
1. Op het basisniveau aan de hand van het
totale overzicht aan effecten op het systeem
en het gebruik (met behulp van de WSVdoelvariabelen).
2. Op het themaniveau, waarbij details
buiten beschouwing blijven.
3. Op het integratieniveau, waarbij integraal
wordt gekeken naar het gebruik van water-

systemen en de watersysteemkwaliteit.
Aan beleidsmatige aspecten als maatschappelijk draagvlak, bestuurlijke implicaties,
e.d. wordt geen aandacht besteed.
Uit de analyse blijkt dat de vastgestelde
maatregelen in het Huidig beleid verbeteringen opleveren voor toestand en gebruik
van de Nederlandse watersystemen, maar
ook dat deze maatregelen niet toereikend
zijn om alle doelstellingen te halen.
Dit wordt gedeeltelijk verklaard doordat
deze analyse uitging van de momenteel
vastgestelde maatregelen, terwijl de druk
op de watersystemen wel gaat toenemen
door bevolkingsgroei, verstedelijking en
economische groei. In de tot nu toe vastgestelde maatregelen is met die groei nog
niet overal rekening gehouden.
De verwachting is dat het huidige beleid
de komende jaren zal inspelen op de

water sterk verminderd. Veel emissiedoelstellingen, waterkwaliteitsdoelstellingen
en ook de doelstelling voor verdroging
worden echter niet gehaald met de vastgestelde maatregelen, alhoewel de kwaliteit
van de ecosystemen wel iets verbetert.
Om de doelstellingen voor water- en
ecosysteemkwaliteit te halen zal een zeer
uitgebreid pakket van aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Op korte termijn
kan een grote stap voorwaarts worden
gemaakt in de ontwikkeling van de meeste
ecosystemen door het nemen van inrichtingsmaatregelen. Met relatief weinig
kosten kan veel bereikt worden, mits de
waterkwaliteit blijft verbeteren. Om de
toename van emissies door groei van de
bevolking, verstedelijking en economische
groei te compenseren zijn daartoe ten
opzichte van de nu al vastgestelde maat-
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sociaal-economische en demografische
ontwikkeling. Hierdoor kan het gat tussen
beleidsdoelstellingen en feitelijke toestand,
dat in 2015 bij de nu vastgestelde maatregelen dreigt te ontstaan, verminderen,
mits inderdaad meer maatregelen worden
genomen. Voor het halen van de streefbeelden is echter een zeer uitgebreid
pakket noodzakelijk.
In de huidige situatie is de waterhuishouding redelijk afgestemd op de gebruiksfuncties. Binnenvaart en recreatie kunnen
groeien zonder dat dit in veel watersystemen tot grote knelpunten hoeft te
leiden. Er zijn echter weinig aanvullende
maatregelen die de gebruiksfuncties bevorderen en waarvan de baten boven de
kosten uitstijgen.
De visserij kan op termijn winst behalen
door beperking van de visserij-inspanning.
Er zijn enkele emissiereductiemaatregelen
in de sfeer van toepassing van materialen
bij nieuwbouw en renovatie, die het milieu
minder belasten en zonder of met geringe
meer-kosten kunnen worden uitgevoerd.
Door de uitvoering van het Rijnactieplan
en de afspraken van de Derde Noordzeeministerconferentie, zijn de emissies naar

integratie, evaluatie en presentatie

regelen aanvullende maatregelen voor
emissiereductie noodzakelijk.
Voor het bereiken van de ecologische
streefbeelden is naast inrichtingsmaatregelen een verdergaande verbetering van
de waterkwaliteit noodzakelijk.
Het halen van de grenswaarden voor 2015
brengt evenwel zeer hoge kosten met zich
mee ten opzichte van de nu vastgestelde
maatregelen. Binnen de huidige maatschappelijke context lijken de NW3-streefbeelden voor de verschillende watersystemen moeilijk te realiseren.
Maatregelen met het karakter van een
TRENDBREUK bieden wellicht meer perspectief.Het gaat daarbij vaak om structurele
maatregelen met een lange implementatietermijn. Om op lange termijn voldoende
effect te sorteren, moeten nu al een aantal
daarvan worden uitgevoerd. Een belangrijke TRENDBREUK is bijvoorbeeld dat voortaan het gebruik van de watersystemen
wordt aangepast aan de natuurlijke mogelijkheden van de watersystemen in plaats
van, zoals nu, dat het watersysteem aan
het gebruik wordt aangepast. Technologische ontwikkeling en kennisontwikkeling, maatschappelijk draagvlak en
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ontwikkelingen in het buitenland hebben
grote invloed op wat uiteindelijk mogelijk
is.
Voor het bereiken van de streefbeelden
kan de ruimtelijke ordening een belangrijk
instrument zijn. In de beleidsvoorbereiding
op nationaal niveau wordt tegenwoordig
een zwaar accent gelegd op het ontwikkelen
van duurzame relaties tussen ruimte-gebruik
en watersysteemfuncties. In de ruimtelijke
planvorming wordt bijvoorbeeld meer en
meer gebruik gemaakt van hydrologische
ordeningsprincipes. Bij de vastgestelde
maatregelen zullen de meeste ruimtelijke
knelpunten dan ook minder worden, maar
nog lang niet zijn opgelost.
Op het lokale niveau kunnen veel winwin situaties gecreëerd worden door kennis
over de werking van watersystemen een
duidelijke plaats te geven in de planontwikkeling. Verdergaande afstemming
tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening
kan nog worden bereikt door gebruik te
maken van gemeenschappelijke planningseenheden voor zowel water als ruimte.
Hierdoor kunnen meer dan bij de vastgestelde maatregelen in het huidig beleid
conflictsituaties worden opgelost en potenties worden benut.
De totale lasten door het water-beleid
stijgen van in totaal 8,3 miljard gulden in
1995 naar 10,4 miljard gulden per jaar in
2015 (prijspeil 1995). Dit betekent de
komende 20 jaar een gemiddelde stijging
van de jaarlijkse lasten van ongeveer 1
procent per jaar. De jaarlijkse lasten voor
de huishoudens nemen echter toe met
bijna 3 procent per jaar. Dat is overigens
een kleiner groeipercentage dan in de afgelopen 10 jaar. In het pakket aan vastgestelde maatregelen bedraagt het aandeel in
de totale lasten van de maatregelen gericht
op emissiereductie circa de helft.
Bij toepassing van alle technisch mogelijke
aanvullende, systeemgerichte maatregelen
moet er jaarlijks ruim 24 miljard gulden
extra worden uitgegeven aan het waterbeheer. Dit betreft zowel emissie- als
inrichtingsmaatregelen. Tweederde van
de extra kosten betreft de toepassing van
de vierde trap zuivering op alle rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's). Een relatief
gering aandeel in de totale kosten komt
van inrichting en herstel. De lastenstijging
voor de huishoudens bedraagt bij toepassing van dit vergaande maatregelenpakket
10 procent per jaar.
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DZH eerste gecertificeerde natuurbeheerder in Nederland
Opnieuw is een onderdeel van NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) erin
geslaagd het ISO-9001-certificaat te behalen. Bijzonder is dat het gaat om het
Natuurbedrijf van DZH. Het is de eerste
keer in Nederland dat een natuurbeheerder
wordt gecertificeerd op kwaliteitszorg. Het
certificaat is 27 november 1996 uitgereikt
door de heer dr. E.J. M. Kobus, algemeen
directeur van de Kiwa tijdens het symposium Gevraagd en Ongevraagd, dat is georganiseerd door DZH naar aanleiding van
de 100e vergadering van de Commissie
Advies Duinbeheer.
Voorafgaand aan het wel of niet toekennen
van het certificaat werd een onderzoek
ingesteld door de afdeling certificatie van
Kiwa. Deze afdeling onderzoekt de kwaliteitszorgsystemen bij zeer veel verschillende soorten bedrijven. De normen waaraan een bedrijf moet voldoen, liggen vast
in de internationale ISO-norm. Het is de
eerste keer dat Kiwa de kwaliteitszorg voor
natuurbeheer heeft onderzocht.
'Kwaliteit is, zeker waar het de natuur
betreft, een vreemd begrip. Van water is
nog min of meer objectief vast te stellen of
sprake is van een goede of slechte kwali-

teit. Goede of slechte natuur bestaat echter
niet. De omstandigheden bepalen wat voor
'n natuur op een bepaalde plaats te vinden
is.' Aldus Theo Bakker, hoofd Natuurbedrijf van DZH in zijn voorwoord bij het
handboek Kwaliteitszorg Natuur, dat de
basis vormt voor de uitvoering van de
kwaliteitszorg.
De belangrijkste doelstelling van het
natuurbeheer van DZH is het dusdanig
beheren van het duingebied dat natuurwaarden worden gehandhaafd of vergroot
en dat waterwinning, zeewering en recreatie
mogelijk zijn en blijven.
DZH is bijzonder trots op het behalen van
dit certificaat. Samen met de Tilburgsche
Waterleidingmaatschappij is DZH een
voorbeeldbedrijf voor andere drinkwaterbedrijven. Inmiddels raken steeds meer
instanties overtuigd van het nut van kwaliteitszorgsystemen. Het ministerie van
VROM dringt erop aan dat nu alle drinkwaterbedrijven hiertoe overgaan.
In 1998 wil DZH in aanmerking komen
voor de Nederlandse kwaliteitsprijs. Het
verkrijgen van het ISO-9001-certificaat
voor natuurbeheer is opnieuw een stap in
de goede richting. (Persbericht DZH)

Twee medewerkers, de heerH. van Deursen en de heerR. Nelemans namens het Natuurbedrijf van DZH, ontvangen
van drs. P. Jonker, a/gemeendirecteur DZH, hel Certificaat.

