Verslag van VEWIN/CLM-studiedag 'Resultaatbeloning in grondwateren bodembescherming'

Op de studiedag 'Resultaatbeloning in
grondwater- en bodembescherming',
gehouden op 25 oktober 1995 in de
Reehorst in Ede, zijn de eerste resultaten
van invoering van resultaatbeloning in
de praktijk gepresenteerd. Tevens is gediscussieerd over de mogelijkheden voor inzet
van resultaatbeloning in het landelijke
en gebiedsgerichte beleid. De studiedag
werd bijgewoond door ruim 60 personen
vanuit diverse achtergronden (waterleidingbedrijven, provincies, rijk, landbouworganisaties, agrariërs, waterschappen en
natuur- en milieuorganisaties).
L. Joosten (VEWIN) ging in op het hoe
en waarom van resultaatbeloning.
In zijn lezing 'Resultaatbeloning: loon naar
werken?' gaf hij aan hoe het instrument
resultaatbeloning kan worden ingezet.
Daarbij schetste hij de mogelijkheden
voor een dynamische inzet van resultaatbeloning, waarin de getalsmatige invulling
wordt afgestemd op de regionale situatie
en de ontwikkeling van het landelijk
beleid. In veel gevallen kan resultaatbeloning worden ingezet om de milieukwaliteitsdoelen versneld te realiseren.
Ingeval daarvoor meer nodig is dan
bijvoorbeeld de landelijke verliesnormen,
zoals in kwetsbare gebieden, kan resultaatbeloning aanvullend zijn op het landelijke
mineralenbeleid.
Resultaatbeloning in de praktijk
R. Awater (Waterleidingmaatschappij
Oostelijk Gelderland) presenteerde in
zijn lezing 'Resultaatbeloning en maatwerk per gebied' resultaatbeloning als een
(kosten)effectief instrument om doelgericht
de grondwaterkwaliteitsnormen te realiseren en waar nodig deze normen eerder
te bereiken. De WOG kiest hiervoor een
aanpak met maatwerk per gebied. De inzet
van resultaatbeloning wordt naast en in
combinatie met verschillende andere
beleidsinstrumenten en -middelen
afgestemd op de lokale situatie.
In een viertal discussiegroepen zijn vervolgens de eerste ervaringen met resultaatbeloning in de praktijk in Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant
gepresenteerd. Resultaatbeloning wordt
door alle betrokkenen zeer positief ervaren.
Agrariërs worden gestimuleerd creatief en
innovatief aanpassingen door te voeren die
leiden tot een 'schonere' bedrijfsvoering.
Goede begeleiding en voorlichting, liefst in
de vorm van studiegroepen, is daarbij een
belangrijke randvoorwaarde voor een
succesvolle inzet van het instrument. Ook
moet een goede afstemming met de loonwerker niet over het hoofd worden gezien.
De systematiek van resultaatbeloning moet
zo eenduidig mogelijk worden opgezet om
het verband tussen effecten en maatregelen

op bedrijfsniveau inzichtelijk te maken.
De mineralenboekhouding voor stikstof en
de milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen
zijn daarvoor geschikte graadmeters, die
zich bovendien uitstekend lenen voor
opschaling van het instrument. De directe
relatie tot milieudoelen verhoogt het draagvlak onder agrariërs voor het doorvoeren
van verdergaande maatregelen.
Resultaatbeloning is vooral gericht op
stimulering van koplopers en het peloton.
Het uitgangspunt is dat het landelijk beleid
achterblijvers zal achterhalen en resultaatbeloning daarop vooruit blijft lopen om
koplopers te blijven stimuleren in hun
ontwikkelingen. Zo kan de voorbeeldfunctie van koplopers worden benut en
positief uitstralen naar de gehele agrarische
sector. Dit is een belangrijk pluspunt ten
opzichte van bestaande regelingen, die de
doorvoer van vooruitstrevende maatregelen
vaak niet stimuleren en soms zelfs tegenwerken.
Het milieurendement moet echter centraal
staan. De inzet van resultaatbeloning moet
kritisch worden beschouwd op de totale
kosten (inclusief overhead en begeleidende
voorlichting) en het bereikte resultaat.
Dit moet worden vergeleken met de
kosteneffectiviteit van alternatieve maatregelen. Het is daarbij wel noodzakelijk
immateriële baten van resultaatbeloning
zoals bewustwording en bevordering van
innovatie op een goede manier mee te
wegen.
Controle is de achilleshiel van resultaatbeloning, waaraan bij een grootschalige
introductie meer aandacht moet worden
besteed. Op centraal niveau moeten de
controlemogelijkheden worden vergroot
en aansluiting worden gevonden bij de
systematiek van de landelijk in te voeren
mineralenaangifte (MINAS). Behoud van
draagvlak is daarbij van essentieel belang.
Resultaatbeloning in het beleid
De middagdiscussie werd ingeleid door
C.van den Berg (provincie Noord-Brabant),
die aan de hand van de ervaringen in
Noord-Brabant, de toekomstige rol van
resultaatbeloning in grondwater- en
bodembeschermingsgebieden belichtte.
In deze provincie is resultaatbeloning
reeds enige jaren met succes ingezet in het
stimuleringsbeleid. Grootschalige introductie (meer dan 500 deelnemers) gaat in
1997 van start. Het proces in NoordBrabant geeft aan dat een verschuiving
plaatsvindt van voorlichting, bewustwording en beloning van maatregelen naar
doelvoorschriften die meer stimulerend
een blijvende gedragsverandering bewerkstelligen. De provincie zal resultaatbeloning
omvormen en testen als 'bonus' in de

bonus-malus-experimenten, vooruitlopend
op de invoering van MINAS.
De evaluatie van de praktijkvoorbeelden
en de ervaringen uit het Brabantse
project gaven voeding aan discussies over
de inzetbaarheid van resultaatbeloning in
het stimuleringsbeleid, het landelijke
mineralenbeleid en het aanvullend stikstofen gewasbeschermingsmiddelenbeleid.
Daarbij zijn opties besproken over de vorm
waarin resultaatbeloning moet worden
gegoten, de doelgroep die met resultaatbeloning moet worden bereikt (koplopers
of het peloton), welke organisatie invoering
van resultaatbeloning vergt en de mogelijkheid om bestaande schaderegelingen te
vervangen door resultaatbeloning.
Binnen het stimuleringsbeleid kan
resultaatbeloning een groot effect sorteren,
mits alle betrokkenen 'meegroeien' in het
proces. Het zet agrariërs in eerste instantie
aan tot bewustwording die, eenmaal in
gang gezet, kan bijdragen aan het verder
ontwikkelen van een schonere landbouw.
Daarbij is het belangrijk dat resultaatbeloning niet een doel op zich is, maar een
middel dat naast en in combinatie met
andere instrumenten mee-evolueert.
Voor de rol van resultaatbeloning in het
aanvullend stikstofbeleid gelden dezelfde
voorwaarden als in het stimuleringsbeleid.
Resultaatbeloning stimuleert bedrijven in
kwetsbare gebieden om verder te gaan dan
landelijke verliesnormen. De mate waarin
hangt echter sterk af van de hoogte van
de vergoedingen. Daarbij moet worden
toegevoegd dat haalbare doelen moeten
worden gesteld, omdat te hoge doelen het
proces zullen frustreren en innovatie zullen
ontmoedigen. Als de situatie echter deze
hoge doelen vereist, moet worden gekeken
of de inzet van alternatieve maatregelen en
instrumenten (kosten)effectiever uitpakt
(bijvoorbeeld functieverandering van het
gebied).
Ook binnen het landelijke mineralenbeleid
kan resultaatbeloning een belangrijke rol
worden toebedeeld door aan te sluiten op
de systematiek van MINAS. Resultaatbeloning heeft daarin een introductiefunctie voor de 'bonus' in de bonus-malusprojecten. Uit de discussie bleek dat het
namelijk sterk is aan te bevelen om, naast
heffingen op te hoge N-verliezen, premies
in te stellen op lage N-verliezen.
Dit voorkomt een situatie, waarbij een
verdere reductie van overschotten niet
meer lucratief is en bedrijven rond de
norm blijven hangen. Bij een dergelijk
bonus-malus-systeem moet echter wel
kritisch worden gekeken naar aspecten als
uitvoerbaarheid, fraudegevoeligheid, hoogte
van premies en (kosten)effectiviteit van
mogelijke alternatieve oplossingen. De
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bonus-malus-experimenten zijn een stimulans voor bedrijven om vooruitlopend op
de invoering van MINAS ervaring op te
doen met mineralenmanagement. Dit zal
het draagvlak voor MINAS (uitgebreid met
premies) vergroten. De premies kunnen op
eenvoudige wijze, budgetneutraal, uit de
heffingen worden gefinancierd. Het is
mogelijk dergelijke projecten te co-financieren uit EU-landbouwverordeningsgelden.
Resultaatbeloning is ook een welkome
aanvulling op het landelijk bestrijdingsmiddelenbeleid in het kader van het
MJPG, omdat de systematiek een doelgerichte beperking van de milieubelasting
in plaats van de beperking van het volume
gebruikte middelen centraal stelt.
Resultaatbeloning kan zo een verdere
vermindering van de emissies bewerkstelligen. Uit de discussie kwam naar voren
dat het is aan te bevelen het MJPG bij te
stellen en meer te richten op de schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen.
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andere betrokkenen en een groter draagvlak voor de inzet van resultaatbeloning als
instrument om milieudoelen te halen.
De VEWIN nodigt de provincies dan ook
uit hierover in overleg te treden.
CLM/VEWIN
•

•

•

Nooddrinkwater: een
praktijkvoorbeeld
Op 21 oktober 1996 kwam een telefoontje
van de NV WaterleidingmaatschappijOostBrabant (WOB) binnen op de afdeling
Inspectie van de NV Tilburgsche WaterleidingMaatschappij (TWM) met het verzoek om
mee te denken over tijdelijke waterleveranties in verband met een onbekende
verontreiniging in een gedeelte van het
leidingnet in de Dijkstraat in Valkenswaard.
In eerste instantie werd door de WOB
ingeschat, dat de calamiteit redelijk vlot
zou kunnen worden opgelost. Om de
gedupeerde vijftig aansluitingen van water
te voorzien, werd verpakt nooddrinkwater
(i.e. Prise d'eau bronwater) ingezet.
Aanvankelijk kon worden volstaan met
vier pallets 1 literflessen. Binnen drie uur
na voornoemde melding werden 200 kratten op de gewenste locatie, districtskantoor
Veldhoven, aangeleverd door de TWM.
Vervolgens nam de WOB de lokale distributie zelf ter hand. Helaas duurde de
technische oplossing voor de calamiteit
enigszins langer dan verwacht. Na kort
telefonisch contact, werden opnieuw 100
kratten nageleverd om de buffervoorraad
op peil te houden. Een paar dagen later
was het probleem opgelost, waardoor de
laatste levering uiteindelijk niet meer werd
gebruikt.

Conclusie
In het stimuleringsbeleid zoals dat de laatste jaren ontwikkeld is, wordt resultaatbeloning succesvol toegepast in gebiedsgerichte projecten gericht op de beperking
van uitspoeling van stikstof en bestrijdingsmiddelen naar het milieu. Daarbij bevindt
resultaatbeloning zich niet in elke regio
in dezelfde fase. Zo bestaan resultaatbeloningsprojecten in de ene regio
nog slechts op papier, terwijl in andere
provincies al jaren ervaring is opgedaan
met het instrument en vragen rijzen over
de vormgeving ervan na het jaar 2000.
De conclusie van deze studiedag is dat
resultaatbeloning een plaats heeft verworven in het stimuleringsbeleid en rijp is
voor algemene toepassing. Daarbij moet
scherp aan de randvoorwaarden worden
voldaan om het beoogde effect te sorteren.
Daarnaast moet de systematiek worden
aangepast aan MINAS, die op haar beurt
dient te worden uitgebreid met een
premiestelsel om ontwikkelingen in gang
te houden. Ook binnen het bestrijdingsmiddelenbeleid kan resultaatbeloning een
belangrijke rol spelen door met behulp van
de milieumeetlat de milieubelasting
centraal te stellen.

Nooddrinkwaterplan
Voornoemde gebeurtenis onderstreept de
noodzaak om een goed werkend nooddrinkwaterplan operationeel te hebben.
De servicegerichte oplossing verpakt nooddrinkwater kan hierbij prima worden
ingezet. De TWM heeft hierin al de nodige
kennis opgebouwd.

Gezien de hierboven geschetste ontwikkelingen is het nodig het instrument resultaatbeloning te voeden voor de verdere
invulling en ontwikkeling. Daarvoor kan
het zinvol zijn het platform voor resultaatbeloning opnieuw in te stellen om ervaringen uit te wisselen tussen projecten en in
te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
Dit zal leiden tot een grotere spin-off naar

In het nooddrinkwatervoorzieningsplan
van de TWM is een inschatting gemaakt
van calamiteiten die de grootste kans van
voorkomen hebben in het eigen voorzieningsgebied. In dit gebied zouden
mogelijk calamiteiten kunnen plaatsvinden
van een relatief beperkte omvang en van
een relatief beperkte duur; bijvoorbeeld
een lokale vervuiling in een woonwijk.

Als dergelijke calamiteiten voorkomen,
speelt de service(graad) voor huishoudens
een belangrijke rol.
Door het interne beleid om klanten hoogstaande dienstverlening- hygiënische
verpakking en thuisbezorging - te bieden,
blijft het tijdelijke ongemak voor de klant
tot een minimum beperkt.
Hiernaast gebruikt de TWM voor het
nooddrinkwaterplan de aanwezige technische en organisatorische kennis, ervaring
en vaardigheden verworven in de bronwaterindustrie door één van TWM's
dochtermaatschappijen, TWM Bronwater.
Dit bedrijf brengt reeds verscheidene
verpakte (bron)waterproducten op de
markt. Deze producten zijn uitermate
geschikt om te gebruiken voor de oplossingsrichting verpakt water in het nooddrinkwatersysteem. Als een calamiteit een
grootschaligere omvang en langere duur
bereikt, kunnen vervolgens complementaire
technische voorzieningen, zoals tankwagens, noodputten en/of mobiele leidingnetten, worden ingezet.
Verzekering
Normaliter vraagt de TWM voor haar
diensten een verzekeringspremie bestaande
uit een vaste en variabele component.
De vaste premie, bestaat uit de verzekering
zelf, namelijk het rekenen op en gebruik
maken van de afgesproken hoeveelheden
verpakt water, het uitgebreide voorraadbeheer en de 24-uurs service. De variabele
kosten worden, indien nodig, per calamiteit
in rekening gebracht. De kosten bestaan
uit de netto afname, logistieke diensten en
organisatie per calamiteit.
Door een verzekering af te sluiten bij de
TWM worden de (financiële)zorgen voor
wat betreft inzake de uitvoering in
productie en logistiek van verpakt nooddrinkwater volledig weggenomen.
Verzekerden kunnen meeprofiteren van de
reeds bestaande infrastructuur en knowhow, waardoor de (voordelige) jaarpremie
en (lage) variabele operationele kosten
alleszins aanvaardbaar blijven.
R. van Amelsfort en H. Hermans,
TWM

