De toepassing van een milieurendementsmethode binnen de provincie
Zuid-Holland

1. Inleiding
De aanleiding voor het ontwikkelen van
een milieurendementsmethode is de
behoefte om de beschikbare milieumiddelen zo effectief mogelijk in te zetten, om
uiteindelijk te komen tot de doelstellingen
die in de nationale milieubeleidsplannen
zijn geformuleerd. Als wordt uitgegaan
van een gegeven budget, dan is het doel
een zo groot mogelijk positief milieueffect te genereren.
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Deze formulering zou kunnen duiden op
een soort integraal beslissend ondersteunend systeem. Bedacht moet echter
worden dat milieurendement slechts een
prioritering van milieumaatregelen, gebaseerd op de verhouding van kosten en
milieu-effecten, kan geven. Aangezien er
bij schaartste van middelen sprake is van
subjectieve behoeftebevrediging van
actoren, zullen bestuurders de subjectieve
afweging moeten maken tussen milieu en
overige terreinen (zoals economie, ruimtelijke ordening e.d.).
Binnen de provincie Zuid-Holland is vaak
sprake van gelabelde geldstromen. Dit
houdt in dat de besteding van de gelden
aan bepaalde voorwaarden gebonden is.
In de praktijk betekent dit dat geld veelal
wordt gekoppeld aan een probleemveld.
Een voorbeeld van een probleemveld is
afval; hier spelen alle drie de compartimenten en de thema's verspreiding,
verwijdering, verzuring en verandering
van klimaat een rol. Hen herverdeling van
geldstromen over de verschillende
probleemvelden is dan ook niet reëel. Dit
heeft voor de provincie Zuid-Holland tot
gevolg dat het gebruik van de milieurendementsmethode voorlopig beperkt blijft
tot verdeling van de milieumiddelen
binnen de probleemvelden.
In de volgende paragraaf zal een beschrijving van de milieurendementsmethode
gegeven worden. Vervolgens zal aan de
hand van een praktijkvoorbeeld een
uitwerking plaatsvinden.
2. De opbouw van de
milieurendementsmethode
Bij de beschrijving van de milieurendementsmethode is gekozen voor een benadering waarbij de methode in herkenbare
stukken (stappen) wordt opgedeeld.

Samenvatting
Milieurendement is een methode om te bepalen hoe het geld het meest effectief
kan worden ingezet om de «z'fowdoelstellingen te halen. Binnen de provincie
Zuid-Holland is veelal sprake van gelabelde geldstromen. Dit heeft voor de
provincie Zuid-Holland tot gevolg dat het gebruik van de milieurendementsmethode voorlopig beperkt blijft tot verdeling van de milieumiddelen binnen
probleemvelden. In dit artikel wordt het milieurendement van de maatregelen van
het project 'gebiedsgericht waterbeheer peilgebied Bergambacht' vergeleken met
een maatregel voor het verregaand zuiveren van stikstof uit het effluent van de
afvalwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven.
Na toepassing van de milieurendementsmethode blijkt dat de maatregelen van het
project 'gebiedsgericht waterbeheer peilgebied Bergambacht' een hoger milieurendement hebben dan de verregaande stikstofverwijderingsmaatregel van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven.

Stap 1 Inventariseer de milieuproblemen
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Hieronder wordt de methode per stap
uitgewerkt.
Stap 1 Inventariseer demilieuproblemen
De inventarisatie van milieuproblemen
levert een lijst op met zo concreet mogelijke milieuproblemen.
Stap 2 Bepaal de (meetbare)
milieudoelstellingen
Milieudoelstellingen geven voor het
milieu de gewenste situatie weer. Br moet
een keuze gemaakt worden tussen
beleidsdoelstellingen en duurzaamheidsdoelstellingen. Besloten is om uit te gaan
van duurzaamheidsdoelstellingen aangezien in beleidsdoelstellingen veelal economische haalbaarheid is meegenomen en
daardoor het vergelijken van de verschillende thema's niet meer mogelijk is.
Stap 3 Genereerde milieumaatregelen
Het genereren van milieumaatregelen is
een opsomming van alle denkbare milieumaatregelen van uitvoerende aard (zoals
bijvoorbeeld een geluidsscherm) die de
milieuproblemen zouden kunnen
oplossen.
Bij milieumaatregelen van organisatorische of communicatieve aard - voorbeelden hiervan zijn respectievelijk een
medewerker geluid en het informatie
verstrekken over ongewenst milieugedrag is momenteel nog onvoldoende informatie
aanwezig om het milieu-effect te bepalen.

In de toekomst zullen waarschijnlijk ook
dit soort maatregelen kunnen worden
meegenomen in de milieurendementsmethode.
Stap 4 Druk demilieu-effecten van de milieumaatregelen uit in eenhedenper thema
In het huidige milieubeleid vormen de
thema's de hoofdproblemen en daarmee
de bestaansgronden van het milieubeleid.
De in het NMP genoemde thema's zijn
verandering van klimaat, aantasting van de
ozonlaag, verzuring, vermesting, verspreiding, verwijdering, verstoring, verspilling
en verdroging. Vrijwel ieder milieu-effect
kan worden ingedeeld bij een bepaald
thema. Om de milieu-informatie op een
hoog aggregatieniveau te brengen, zijn
door het ministerie van VROM voor alle
thema's - behalve voor de thema's
verspilling en verdroging - eenheden
ontwikkeld die de milieubelasting onder
één noemer brengen; de zogenaamde
thema-equivalenten [Adriaanse, 1992]. De
milieubelasting binnen een thema is het
gevolg van emissies van verschillende
stoffen. Omdat de invloed van deze
stoffen verschillend is, moeten afzonderlijke emissies gewogen bijeen worden
genomen.
Ook de reductie van de jaarlijkse emissies
na de invoering van een milieumaatregel
kunnen worden omgezet in thema-equivalenten. Hierdoor wordt het effect van de
milieumaatregel binnen de verschillende
thema's op geaggregeerd niveau duidelijk.
Stap 5 Sommeer deeenhedenper thema tot
een totaal milieu-effect
Duidelijk is dat de thema-equivalenten
niet dimensieloos zijn: het is bijvoorbeeld
niet mogelijk kilogrammen en decibellen
zonder meer te vergelijken. Br bestaat dus
behoefte om de thema-equivalenten in
een vergelijkbare eenheid om te zetten.
Als basis voor deze omzetting is genomen
de mate waarmee een milieuprobleem
door een milieumaatregel wordt opgelost.
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Dit levert de volgende formule op [Brandt
etal, 1993]:
AH,
TME = £
ifiHi-Di

(1)

TME = Totale Milieu Effect maatregel
AH; = Milieu-Effect op een bepaald
thema in equivalenten veroorzaakt door een milieumaatregel
H;
= Huidige situatie van een bepaald
thema in equivalenten
Dj = Duurzame situatie van een
bepaald thema in equivalenten
;
= de thema's verandering van
klimaat, aantasting van de ozonlaag, verzuring, vermesting,
verspreiding, verwijdering en
verstoring
Bij deze formule ontstaan twee
problemen:
1. Hoe kleiner het verschil in afstand
tussen de huidige situatie tot de duurzame
situatie, hoe hoger het percentage van het
milieuprobleem dat wordt opgelost door
een milieumaatregel. Verwacht zou mogen
worden dat de urgentie van een milieumaatregel niet steeds groter wordt naargelang het verschil tussen de huidige situatie
en de duurzame situatie kleiner wordt.
2. Elk thema wordt bij deze formule als
even belangrijk gezien. Niet van invloed is
of de duurzaamheidsdoelstellingen al
bijna of nog lang niet zijn gehaald.
Voor het oplossen van deze problemen is
de factor H / D ; geïntroduceerd. Voor
probleem 1functioneert H / D j als
dempingsfactor en zorgt ervoor dat de
urgentie nauwelijks toeneemt bij een
verkleining van de afstand van de huidige
situatie tot de duurzame situatie. Voor
probleem 2 functioneert H / D ; als wegingsfactor en geeft een kleiner gewicht aan een
thema als het verschil in afstand tussen de
huidige situatie en de duurzame situatie
wordt verminderd.
Hoewel de keuze van H / D ; subjectief is
en andere oplossingen ook mogelijk zijn,
geeft de formule voor de provincie een
acceptabele prioritering van thema's. Ook
levert de formule een zwaarder gewicht op
voor de thema's die volgens het NMP 2
extra aandacht behoeven.
De berekening van het Totale Milieu
Effect van een maatregel wordt dan als
volgt [Hooven etai, 1994]:
i H
TME = £ — x
• lD;

AH,
H-D,

(2)

Stap 6 Bepaal de kosten van de
milieumaatregelen
Uitgegaan wordt van een micro-economi-

sche kostenbenadering. Kosten en baten
die buiten de organisatie optreden,
worden niet in de berekening meegenomen. Het doel is namelijk om op een
kosten-effectieve wijze de milieudoelstellingen te halen. De voor de milieurendementsmethode relevante kosten zijn bij
een micro-economische kostenbenadering
de 'projectkosten'. Voor de berekening
van deze kosten wordt er gebruik gemaakt
van de huidige waarde van de tijdens de
economische levensduur van de milieumaatregel optredende uitgaven. Aangezien
de milieu-effecten in emissies per jaar
uitgedrukt worden, worden ook de kosten
in een jaarbedrag uitgedrukt.
Stap 7Bepaal het milieurcndement
Het milieurendement wordt bepaald door
het Totale Milieu Effect (stap 5) te delen
door de kosten van een milieumaatregel
(stap 6).
De milieurendementsformule wordt dan
als volgt:
7 Hi

AH,

1

MR = (£ — x
) xi t , D; H - D ,
K

(3)

MR = Milieurendement
K = Kosten
3. Een waterkwaliteitscase
De slechte waterkwaliteit in de Rijn en
Noordzee (stap 1) heeft geleid tot het
opstellen van het Rijn- en Noordzee Actie
Plan (RAP/NAP). Eén van de doelstellingen van het RAP/NAP is de emissie
van stikstof en fosfor met 50% te
reduceren in 1995 ten opzichte van het
referentiejaar 1985. Het gevolg van deze
overeenkomst is dat de drie (belangrijkste) emitenten allemaal een stikstof- en
fosforemissiereductie van 50% in 1995
moeten realiseren. Deze emitenten zijn de
huishoudens (lees waterschappen), de
industrie en de landbouw. De duurzame
situatie voor de emissie van vermestende
stoffen in Nederland is geschat op maximaal 86 mestequivalenten per jaar
(Adriaanse, 1993; stap 2).
Het Staringcentrum heeft in de polder
Bergambacht onderzocht welke maatregelen mogelijk waren om te komen tot
een stikstof- en fosforreductie. Alle technisch haalbare mogelijkheden zijn samengevoegd in het project 'gebiedsgericht
waterbeheer peilgebied Bergambacht'
[Staringcentrum, 1993]. Het betreft hier
maatregelen door achterstallig onderhoud
van de waterschappen en gemeenten
(rioleringen, baggeren etc.) en maatregelen ter reductie van de mineralenemissie van de landbouw (slootkant-

beheer, aanpassen mestgift etc). De
andere reductie-optie betreft het verregaand zuiveren van stikstof in het effluent
van de afvalwaterzuiveringsinstallatie
Dokhaven.
In deze case wordt het milieurendement
van de maatregelen van het project
'gebiedsgericht waterbeheer peilgebied
Bergambacht' vergeleken met een maatregel voor het verregaand zuiveren van
stikstof uit het effluent van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven (stap 3).
De maatregelen in de polder Bergambacht
leveren naast een reductie van 65 ton stikstof, ook een fosforreductie van 10 ton op
(stap 4). In totale milieu-effecten uitgedrukt (stap 5) betekent dit 0,279162. Hierdoor zal niet alleen het uitgelaten water
van de polder Bergambacht voldoen aan
de RAP/NAP doelstelling, maar zal ook
de kwaliteit van het binnenwater aanmerkelijk verbeteren.
De stikstofemissie vanuit de afvalwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven bedraagt
momenteel 1000 ton per jaar. Door de
verregaande stikstofverwijdering wordt
een reductie bereikt van 600 ton stikstof
per jaar (stap 4). Uitgedrukt in het totale
milieu-effect (stap 5) bedraagt dit
1,015135. Gevolg van deze maatregel is
dat het effluent van de afvalwaterzuiverings-installatie voldoet aan de RAP/NAP
doelstelling, namelijk een halvering van
de stikstofemissie.
Omdat het project 'gebiedsgericht waterbeheer peilgebied Bergambacht' bestaat
uit 7 maatregelen met verschillende looptijden is per maatregel een kostenberekening gemaakt. Rekening houdende met
een rentevoet van 8%, bedragen de totale
jaarlijkse 'kosten' van het project
f2.335.000,- (stap 6).
De investering voor de maatregel op de
afvalwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven
bedraagt f 125.0001)00,-. Rekening
houdend met een looptijd van de investering van 25 jaar en een rentevoet van 8%
heeft dit per jaar f 11.700.000,- aan kapitaalkosten tot gevolg. De operationele
kosten (= exploitatielasten) bedragen
f5.500.000,-. De totale jaarlijkse 'kosten'
bedragen dus f 17.200.000,- (stap 6).
Het milieurendement wordt verkregen
door het totale milieu-effect te delen door
de kosten (stap 7).
De maatregelen van het project 'gebiedsgericht waterbeheer peilgebied Bergambacht' hebben als milieurendement
0,279162/2.335.000= 11,96* 10-«.
De maatregel van de afvalwaterzuiverings-
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installatie Dokhaven heeft als milieurendement 1,015135/17.200.000 = 5,90* 10"8.
De berekening samengevat in een (abel leven het
volgende op:
Totale milieu
effect
(stap 5!
Bergambacht 0,279162
Dokhaven
1,015135

Jaarlijkse
kosten
stap 6)

Milieurendement
'stap 7)

2.335.000
17.200.000

11,96.10s
5,90* 10' 8

Conclusies waterkwaliteitscase
1. De maatregelen van het project
'gebiedsgericht waterbeheer peilgebied
Bergambacht' hebben een hoger milieurendement dan de verregaande stikstofverwijderingsmaatregel van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven.
2. Bij de uitvoering van het project snijdt
het mes aan twee kanten. De stikstof- en
fosforemissie vanuit de polder Bergambacht naar de Noordzee wordt gehalveerd
(RAP/NAP doelstelling) ende binnenwaterkwaliteit zal aanmerkelijk verbeteren,
terwijl de maatregel van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven alleen een
stikstofemissiereductie van het effluent
van 50% tot gevolg heeft.
3. Als besloten wordt het project 'gebiedsgericht waterbeheer peilgebied Bergambacht' uit te breiden naar de andere
polders, betekent dit dat de boeren aan
hun taakstelling hebben voldaan. De taakstelling van de waterschappen wordt
hiermee niet gehaald. Als de waterschappen de maatregelen van het project
gaan financieren, dan zal dit of een fasering van 'waterschapsmaatrcgelen' of een
discussie over de heroverweging van taakstellingen op grond van een te lage
kosteneffectiviteit van de mogelijke
'waterschapsmaatregelen' tot gevolg
hebben.
4. Algemene conclusies
Milieurendement is een methode om te
bepalen hoe het geld het meest effectief
kan worden ingezet om de mz'&Vwdoelstellingen te halen. De bestuurders zullen de
subjectieve afweging moeten maken
tussen milieu en andere terreinen (zoals
economie, ruimtelijke ordening e.d.). Het
toevoegen van andere doelstellingen aan
de milieurendementsmethode zal alleen
leiden tot minder objectieve uitkomsten.
De gehanteerde methode biedt de mogelijkheid om objectiever en gestructureerder
met milieu-effecten en kosten om te gaan.
Hoewel een aantal uitgangspunten subjectief zijn, levert de milieurendementsmethode - naast de al bestaande beslissingsondersteunende systemen - extra informatie op, waardoor bestuurders tot een
betere besluitvorming kunnen komen.
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After applying the method il appears that the
financial means can be most effectively used on the
measures of the special area-based project.
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\\ . ZIJL:
T h e a n i s o t r o p i c transmissivity of h e t e r o g e n e o u s aquifers II: c o n s e q u e n c e s for the
c a l c u l a t i o n o f m a s s transport
In the 'practice formulation' describing groundwater flow, the conductive property of an aquifer is
characterized by its transmissivity. This practice
formulation is generally a good approximation, but
the interpretation of the final results from a
calculation may differ from the conventional interpretation: the calculated groundwater How velocities
may have directions that differ from the real flow
velocities. T h e angle between the real flow
direction and the calculated direction must then be
considered as an additional parameter that can be
included in the calibration procedure of a
modelling study.
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\Y. VAN AC'.IIT, 11. I-'IGGE, \V. T I M M E R M A N S
and J. SPANJKRS:
Integrated water m a n a g e m e n t p l a n for
a district in Breda
An integrated water management plan has been
devised as a preliminary to the local development
plan for the district of Ileilaar-Steenakker in Breda.
The plan is intended to create a high-grade water
system which aims at restricting the discharge ol
surface water, at preventing pollution and creating
opportunities for nature development. A major
prerequisite is adequate drainage for buildings in
the area during wet periods. The integrated water
management plan was drawn up to coordinate the
requirements and wishes of water quality and
quantity management and ecology with those ol the
land users to restrict the land use for open water as
much as possible. T h e water management plan is
based on the so-called local-water-cycle approach.
This article explains what this latter emails and
how this approach is being applied in the 1 leilaarSteenakker district in Breda. The aim of the
water management plan has been taken from the
environmental policy plan which sets forth an
environmentally-friendly scenario for Breda.
The Ileilaar-Steenakker district in Breda serves
as a model project.
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J. C. N O N N E R and II. VERMULST:
G r o u n d w a t e r m o d e l l i n g with s p r e a d s h e e t s ;
s o m e m o d e l s for s i m u l a t i n g g r o u n d w a t e r
drainage
Since centuries drainage practices are applied in the
Netherlands to maintain sufficiently dry conditions
on agricultural fields and pastures. To control the
groundwater table the digging of ditches or the
installation of pipe drains has always played a vital
role. Increasingly, drainage is also needed at
building sites and at locations where polluted soils
need to be cleaned up. W h e n designing drainage
infrastructure we usually need to make some
calculations: frequently analytical formulae are used
to compute the position of groundwater tables and
to determine the amounts of water that need to be
drained. 1 lovvever, the computations can also be
done in a numerical way by using groundwater
models.
We have made groundwater models for a n u m b e r
of specific drainage eases, 'faking the Darcy and
Continuity equations as a starling point typical
drainage models have been set up with the aid ol
spreadsheets. Convenient lor the user ol the
models are the well presented model-input,
compulation and model-output segments as
defined in the spreadsheet. Testing of the models
for simple cases showed a good agreement with an
analytical approach towards drainage design.
'The spreadsheet models should be considered as
supplementary to drainage design with analytical
formulae. In particular for inhomogeneous and/or
anisotropic soils, for an uneven distribution of
water surplusses or for changing boundary
conditions, the models offer solutions which are
superior to the results that can be obtained with an
analytical approach.

Drinkwater WMO duurder
De tarieven voor drinkwater van de
Waterleiding Maatschappij Overijssel
(WMO) worden in 1995 mei gemiddeld
4,7% verhoogd. Dil als gevolg van kostenstijgingen en noodzakelijke investeringen.
Dat was althans hei voorsiel aan de
aandeelhoudersvergadering van vrijdag
16 december 1994.
De laatste jaren worden de tariefverhogingen uitsluitend verwerkt in de prijs petkubieke meter. Het vastrechtbedrag wordt
ook dit jaar niet verhoogd. Hierdoor wordi
besparen op drinkwater verder gestimuleerd.
De kubieke meierprijs van de eerste schijf
ijaarafname tot en met 120 m 3 ) gaat van
f 1,30 naar f 1,38 en de kubieke meterprijs
van de tweede schijf (jaarafname boven de
120 m 3 ) gaat van f 1,57 naar f 1,67.
De drinkwaterconsument levert inmiddels
al een duidelijke bijdrage aan een beter
milieu; de drinkwaterafzet van de W M O
ligt 8% onder de prognose van 1992.
Ken gezin van drie personen gebruikt
gemiddeld tussen de 120 en 140 m 3 per
jaar.

