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Dekostenenbatenvan
schonerzwemwaterin
Nederland
DeEuropeseCommissiewerktalenigetijdaaneennieuweEuropeseZwemwaterRichtlijn.Indenieuwerichtlijn zullennaarverwachtingdenormenvoordekwaliteitvanopenzwemwateropbasisvande
bacteriënescherichiacolienintestinaleenterokokkenwordenaangescherpt.Bacteriologischeverontreinigingvanoppervlaktewaterwordtgemetendoortweewekelijksebemonsteringgedurendehetbadseizoen(halfmeitotenmethalfseptember)opdemeerdandooojfiaëlezwemwaterlocatiesinNederland.Invergelijkingmetdebestaanderichtlijn(/6/160/EEG)zalnaastmonitoringhettreffenvan
concretebeheersmaatregeleneenveel belangrijkere rolgaanspelen.Hoeweloverschrijding vande
bestaandezwemwaternormenopditmomentbeperktis,wordtverwachtdateengroterdeelvande
zwemwatcrloeatiesindetoekomstindeproblemenzalkomenindiendenormenwordenaangescherpt.
Opditmomentvoldoenbijna allelocatiesaande bestaandenormen.Opbasisvaneenhistorische
rijdrecksanabyseoverdejaren 1598-2000isingeschatdatindetoekomstnaarverwachtingongeveer30
procentvande locatiesnietvoldoen.Hetmerendeelvandezelocatiesbetre/tzoetebinnenwateren.Op
dezelocatieszullenextramaatregelenmoetenwordengetrojfen omaandenieuwenormtevoldoen.
InhetafgelopenjaarisdoorRIZAin
opdracht vanDGWeenaantal verkennende
studies uitgevoerd naardeconsequenties
vandeherzieningvandeZwemwaterrichtlijn.Ineeneerstestudiezijn de mogelijke
toekomstige probleemlocaties inbeeld
gebracht indien dezwemwaternormen wordenaangescherpt, samen metde bijbehorendepotentiëleverontreinigingsbronnen en
maatregelen omaandenieuwenorm te
kunnen blijven voldoen.Ineenvervolgstudiesisopbasisvaneenrepresentatieve steekproefvan30locatiesdieindetoekomst naar
verwachtingnietzullenvoldoenaan strengerenormen eengedetailleerdere kosteneffectiviteitsanalyse uitgevoerd.
Terondersteuningvandenut en noodzaakdiscussieoverdeaanscherping vande
zwemwaternormen bestaaterinNederland,
maarookeldersinEuropagrotebehoefte om
naastdekosten ookmeergriptekrijgen op
demaatschappelijke (sociaal-economische)
batenvanstrengerezwemwaternormen.De
teplegeninvesteringen moeten immersook
watopleverenendemoeitewaard (rendabel)
zijn.Parallelaanbovengenoemde srudieis
ineengrootschalige nationaleenquêtede
publiek-maatschappelijke belevingenwaarderingvanschonerzwemwater gepeild.De
uitkomsten vanbeidelaatstgenoemde studieszijn vervolgens naastelkaargezet ineen
zogenaamde kentallen' kosten-baten analyse
(KBA).
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Bronnen, maatregelen en kosten
Dekosteneffecitiviteitsanalyse isuitgevoerdvooreenaselectesteekproefvan30
locatieswaaronderdenieuwenorm problemenzijn teverwachten metdebacteriologischewaterkwaliteit.Perlocatiezijn bronnen
enverspreidingsroutes geïdentificeerd en
maatregelen voorgesteld ombronnen en
verspreidingsroutes vanbactetiële verontreiniging tereducerenofopte heffen.
Doorextrainvesteringen worden dehuidigegezondheidsrisico's naar verwachting
metdehelft verminderd.Opdit moment
looptgemiddeld éénopdetien zwemmers
kansomziektewotden alsdebestaande
zwemwaternormen worden overschreden
(infecties aanoren,ogen,keelenmaag-en
darmklachten zoalsdiarree).Dezekansdoet
zichbijvoorbeeld vooropwarmezomerdagenafgewisseld met hevigeregenval.Indien
hetriooldegrotehoeveelheid regenniet kan
verwerken,spoeltdit regenwater samen met
eendeelvanhetrioolwater inopen water.
Voorbeeldenvanmaatregelenzijn hetvergrotenvandebergingscapaciteit van het
rioolzodaterminder rioolwater overstort
naaropenwaterbij hevigeregenval,desinfectievaneffluent zodatminder bacteriën en
andereziektekiemen wordengeloosdop
openwaterofdeinstallatie vanvuilwatertanks oprecreatieboten enhet centraal inzamelen vanafvalwater afkomstig vanrecreatieboten bijjachthavens.

Algemeneuitspraken overdeaanpakvan
bacteriëleverontreinigingopzwemwaterlocatieszijn helaasniet mogelijk. Deproblematiek vanbacteriëleverontreiniging isop
elkelocatiedusdanigspecifiek envaakcomplexdat maatregelen altijd binnen delocatiespecifiekecontextmoeten worden
beschouwd.Belangrijke locatiespecifieke factoren,diebepalen welkebronnen van
invloedzijn enwelkemaatregelen hetmeest
kosteneffectief zijn,zijn onderandere:het
volumevandewaterplas,dedieptevan het
water,dedebieten vanlozingen inde nabijheid,deverversingssnelheid (bijdoorstroomdeensemi-stagnante wateren)ende
nabijheid vanstedelijk gebied.
Puntbronnen zoalsoverstortvanruw
afvalwarer, lozinguitRWZIofindustrie en
ongerioleerdelozingen vormen slechtsin
zeerbeperktemateeenbelangrijke bronvan
bacteriëleverontreiniging opdeonderzochte
zwemwaterlocaties (afbeelding 1). Problemenmetzwemwaterkwaliteit lijken vooral
veroorzaakt teworden dooreenmixvandiffuse bronnen.Eenbelangrijk deelvande
zwemwaterproblematiek blijkt duserg
moeilijk beheersbaar.Vooréénopdedrie
onderzochtezwemwaterlocaties blijkt de
problematiekzocomplexendiffuus, dater
geenkosteneffectieve maatregelen kunnen
wordengeïdentificeerd. De belangrijkste
redenen hiervoorzijn enerzijdsdaterniet
ée'nhoofdoorzaak kanworden aangewezen,
enanderzijds datbronnen buitende
invloedssfeer vanwaterbeheerders liggen,
zoalsbijvoorbeeld bacteriologische verontreiniging uit het buitenland.
Voornogeens 15procentvandeonderzochtelocatiesgeldtdat weliswaar maatregelendenkbaar zijn, maardat het aandeel
ongeïdentificeerde bronnen tehoogisom
metdezemaatregelen hetprobleem naar
verwachtingstructureel tekunnen oplossen.
Eenbelangrijk aandachtspunt hierbij isdat
indezestudie nietexpliciet isgekeken naar
demogelijkheden omdoormiddelvande
aanpakvanenkelegrotediffuse bronnen aan
opendoorstroomd water kosteneffectief de
zwemwaterproblematiek opmeerdere
zwemwaterlocaties tegelijkertijd optelossen.Deonderzochtelocatiesindesteekproef
lagentevervanelkaarafomheteffect van
combinaties tekunnen onderzoeken.
Inietsmeerdandehelft vandeonderzochtegevallen kanweleenéénduidigen
kosteneffectief maatregelenpakket worden
samengesteld,waarmeetoekomstige strengerenormen kunnen wordengehaald.De
bacteriëleverontreinigingvan zwemwater-

hiermeesamenhangendejaarlijkse exploitatiekosten bedragenongeveer tweeeneen
halfmiljoen euro.Dezekosten bestaan in
heteerstegevalgrotendeels uit investeringeninvuilwatertanks oppleziervaartboten,
hetinstalleren van inzamelpunten van
afvalwater bijjachthavens en aanlegplaatsen,deaanlegvansanitair,het desinfecteren
vaneffluent ofhet verplaatsen van overstort.
Inhetlaatstegevalbetreft ditmet namekostengerelateerd aanhet regelmatig laten
doorstromen vanstagnante wateren, het
desinfecteren vantoegevoegd water aan
sragnantwater(suppletieofcirculatie)en
toezichtopdenalevingvan bijvoorbeeld
uirlaatverboden voor huisdieren.

locatiesinNederlandisdusalleeninongeveerdehelft vandeonderzochtegevallen
effectief enstructureel oplosbaar metspecifiekebrongerichte maatregelen.
Opeenaantalzwemwaterlocaries ishet
aantal potentiële bronnen vanbacteriëleverontreinigingen/ofdeomvangvan het
gebied waarbinnen debacteriële verontreinigingvaninvloed isopdezwemwaterlocatiedusdanigdatgeenkosteneffectieve maatregelen kunnen wordengetroffen. Ditgeldt
metnamevoordoorstroomde,open wateren
aanderandmeren enhetIJsselmeerenenkelezeearmen.Opstagnante,zoetewateren
met bacteriëleverontreiniging kunnen vaak
weleffectieve maatregelen worden getroffen.
Stagnantewaterenworden veelal'van binnenuit' verontreinigd doorzwemmers,huisdierenenvogelkolonies.Doorhet water
meer tedootstromenof(inhetgevalvan
beperktewatervolumes) suppletie met
drinkwater ofUV-desinfectie opdesuppletie
toetepassenkunnen bacteriologische risico'ssignificant wordengereduceerd ofzelfs
helemaalworden opgeheven.

Maatschappelijke perceptie en
betalingsbereidheid
Middelseenenquête,dieisopgestuurd
naar 5000willekeurige huishoudens in
Nederland,isdepubliekebelevingen waarderingvanzwemwaterkwaliteit inbeeld
gebracht.Deverzameldeinformarie overhet
gedtag,debelevingendewaarderingvande
Nederlandse bevolkingtenaanzienvande
risico'sdiezwemmen inopenwater met
zichmeebrengt isvervolgensgebruikt als
indicatievandemaatschappelijke relevantie
enurgentievanschoner zwemwater.
Naasteeneconomische waarderingvan
verbeterdezwemwarerkwaliteit, levertde
enquête ookinteressante en beleidsrelevante

Opgeschaald naar heelNederland blijkendeéénmaligeinvesteringskosten van
extramaatregelen omindetoekomst tevoldoenaanstrengerezwemwaternormen op
dielocatieswaaikosteneffectief maatregelen
kunnen worden ingezetuit tekomenop
ongeveer 14eneenhalfmiljoen euro.De

Tabel1. Aantallocatiesdat nuenindetoekomstnaar verwachtingnietvoldoetaan dezwemwaternormen.
Cijferszijngebaseerdophistorischetijdreeks (1^198-2000)enp5-percentielhuidigeenverwachte
toekomstigenormwaarde.
zoutwater
zwemlocaties (95)

zoetwater
zwemlocaties (561)
huidigenorm
verwachtetoekomstige norm

Aft). 1:

17
167

Gewogenprocentuele bijdrage vanverschillende bronnen van bactenologischeverontreiniging aande
zwemwaterproblematiekopdesteekproejlocaties. 'Nietgeïdentjficeerd' betekentdatnietéén hoofdbron
kanwordenaangewezen, maareenmixvan bronnenalsoorzaak isgeïdentificeerd.
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informatie opoverhetgedragendebeleving
vanmensen tenaanzienvanderisico'sdie
zwemmen inopenwatetmetzichbrengt.
Dezeinformatie kanwordengebruiktals
indicatievandedoormensenzelfervaren
omvangvanproblemen metzwemwaterkwaliteitendusdemaatschappelijke urgentieom hiereventueelwataantedoenzoals
wotdt voorgesteld indeherzieningvande
Europese Zwemwaterrichtlijn.
Opmerkelijk isindeeersteplaatsdatet
eensignificant verschilblijkt tebestaan tussendebelevingvanzeewaterkwaliteit ende
kwaliteitvandezoetebinnenwateren ende
risico'sdiehetzwemmen indezewateren
metzichbrengt.Zeewaterkwaliteit wordt
overhetalgemeen doormeer mensengoed
bevondendanzoetwater,terwijl meer mensendenkendatzoetwater vanslechtekwaliteitisvergelekenmetzoutwatet (afbeelding
2).Hetzelfde geldtvoordepublieke perceptievangezondheidsrisico's verbonden aan
hetzwemmen inzeeofdezoete binnenwateren inNederland (afbeelding 3).Meerdan
40procent vandeNederlandse bevolking
denktdatzwemmen indezee(helemaal)
nietgevaarlijk is, terwijl ietsmeerdaneen
kwarthetzelfde denktoverzwemmen inde
zoetewaterplassen inNederland.Aande
anderekanrdenkréénopdevijfNederlandersdatzwemmen inzoetwater(zeer)
gevaarlijk istegenover slechtséénopdetien
alshetgaatomzwemmen inzee.
Eenbelangrijke tweedebevindingisdat
bijna 15procentvandemensendieweleens
inopenwaterzwemt inNederland als
gevolghiervan aangeeft lasttehebben gehad
vangezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeldeeninfectie aanogen,orenofkeelof
maag-endarmklachten. Bijna 40 procent
vandezemensen ishiermeetoenzelfs naar
dedoktergeweest.Bijnapo procentvande
mensen vindthetbelangrijk totzeerbelangrijkgeïnformeerd tewordenoverdewaterkwaliteit opdezwemwaterlocaties.Waarschuwingsborden diemensen adviserenwel
ofniethetwater integaanblijken eenzeer
effectief middelomgedragvanmensente
beïnvloeden enmensen tebeschermen
indien dewaterkwaliteit nietvoldoet.
Tenslottegeeft 60procent vanallemensenaanhetergtot heelergtevindenalsze
indezomerniet kunnen zwemmen inopen
watervanwegeeenslechte waterkwaliteit.
Eenmeerderheid vanallerespondentenis
hiervoorbovendien bereidextrabelastingte
betalen.Ditlijkt eenserieuzeindicatie dat
schonerzwemwater inNederlandzoals
voorzienindeEuropese Zwemwaterrichtlijn
alswaardevolwordtgezieninNederland,zo
waardevolzelfsdatmensen hiervoor zelfs
bereidzijn extrabelastingtebetalen.
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Conclusies en aanbevelingen
Indiendegemiddelde betalingsbereidheidvanNederlandse belastingbetalers wordenopgeschaald naarheelNederland, resulteerteentotaleeconomische waardevan
maar liefst tussende 170en 215 miljoen euro
perjaar.Ditbedraglijkt ineengroveprefeasibilityKosten-BatenAnalyse[KBA] van
degevolgenvandeherzieningvandeEuropeseZwemwaterrichtlijn inNederlandde
verwachtekosten ruimschoots teovertreffen.Eenaantal aantekeningen ishierbij echtetophun plaats.
Indeeersteplaats ishetbelangrijk opte
merken,datdegeschattegetallen nadrukkelijkeenordevangrootteweergeven en niet
depreciezeinschattingvankostenen maatschappelijke baten.Deuitgevoerde KBA
betreft eenzogenaamdekengetallen KBA(zie
eindnoot),waarbij deonzekerheid enonbetrouwbaarheid vandegepresenteetde getallengroot zijn.

Tabel2.
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jaarlijkse exploitatiekosten
totaal
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Hetisverder belangrijkoptemerken,
datdezekosten voornamelijk van toepassing
zijn opstagnante zoetebinnenwateren en
puntbronnen, waarvoor tegenrelatieflage
kosteneffectieve maatregelen kunnen wordengetroffen. Voor40procentvandemogelijke toekomstige probleemlocaties zijn geen
kosteneffectieve maatregelen voorhanden en
zullendekosten naarverwachtingvele
malen hogerliggen.Hetverdrentdanook
aanbevelingomvoordezelocaties(veelal
doorstroomde waterenmeteenmixaan
potentiëlebronnen) inhetveldnader te
bekijken welkebronnen de hoofdoorzaak
zijn voorbacteriologische verontreiniging
enwelkemaatregelen hiertegen kunnen
wordengetroffen. Uitde betalingsbereidheidvanNederlandse belastingbetalers
blijkt datdekostenvanaanvullende maatregelen nogflinkkunnen enmogen oplopen
omdeextrainvesteringskosten voorschoner
zwemwater vanuit maatschappelijk-economischperspectiefonrendabel temaken.
Tenslotte isinde kosteneffectiviteitsstudiealleendebacteriologische waterkwaliteit
inbeschouwinggenomen.Heteffect van
maatregelen opvirussenisglobaal
beschouwd enheteffect opalgen isbuiten
beschouwinggebleven,vanwegehet niet
beschikbaarzijn vanmeetgegevens.Bij
daadwerkelijk tenemenmaatregelenzalook
beschouwd moetenworden ofmaatregelen
opdezetweeeffecten ingrijpen, wateventueeltotingrijpendere maatregelen zou kunnen leiden.Ookhierdoor kunnendekosten
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Publiekerisicoperceptiezwemmeninopenwaterin Nederlandals^evokj
vanzwemwaterkwaliteit, onderverdeeldnaarzouteenzoetezwemwaterlocaties.

Huidigecontantewaardevandekostenenbatenvan schonerzwemwaterinNederlandVerdisconteerd
overzojaartegeneenvoorgeschrevendiscontovoetvan4procent.
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Publiekeperceptievanzwemwaterkwaliteit in Nederland, onderverdeeld
naarzoute enzoete zwemwaterlocaties.

Gemiddeld blijkt eenhuishouden in
Nederland bereid tussende35en45europer
jaar tebetalenaanextrabelastingvoorschonerzwemwater.Dezebedragen komen
dichtindebuurt bijderesultaten vaneen
soortgelijke studieuitgevoerd in Engeland,
waaigemiddelde waardenzijn gevonden
voorschoner kustwater tussende40en60
europerhuishouden perjaar.Ookmensen
dieaangeven nooit inopenwater tezwemmen inNederland blijken overigens bereid
tezijn meetewillenbetalen voorschoner
zwemwater.
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vanmaatregelen verder oplopen.
Wellichtzijn nogkosteneffectieve combinaties vanmaatregelen mogelijk waatbij
doordeaanpakvane'énofenkele belangrijke
bronnen aandoorstroomde wateren meerderezwemwaterlocaties tegelijkertijd verlost
kunnen worden vanhetprobleem vanslechtezwemwaterkwaliteit. Inhet uiterstegeval
zou verder het sluitenvan zwemwaterlocatiesnogeenkosteneffectieve oplossing kunnenzijn, helemaalwanneet deonzekerheid
omttentdeoorzaakvandezwemwatetproblematiekblijft bestaanendehogekosten
diedeaanpakvandiffuse bronnen metzich
zou kunnen brengen.Het ishierbij danwel
vanbelangookgoedtekijken naatmogelijkeindirecteeconomischeeffecten zoals het
effect vanhetsluiten vaneenlocatieopde
lokaleofregionalerecreatie-industrie en
horecadieeeneconomischbelang hebben
bij hetopenhoudenvaneenzwemwaterlocatie.Dit belangzalafgezet moeten worden
tegendekosten vanopenhouden,het aantal
zwemmers datdezwemwaterlocatie bezoekt
endemogelijkheden diedezemensen hebbenomalternatievezwemlocaties inde
buurt tebezoeken.
Opdesteekproeflocaties isgeschatdat
opeenwarmezomerdagmaximaal 18.000
zwemmers delocatiesbezoeken.Opgeschaald naarheelNederland betekent dit
eentotaalaantalvan 125.000bezoekersop
eenwarmezomerdag.Indenationale zwemwaterenquête werdaangegevendat Nederlandersgemiddeld deafgelopenjaren acht
dagen perjaar zwemmen inopenwater.Vermenigvuldigingvanditgemiddelde zwembezoekmetdeintotaal 125.000bezoekersop
Nederlandsezwemlocaties leverteentotaal
aantalvane'énmiljoen zwemmers perjaar
opdiedoor aanvullende maatregelen beter
beschermd zouden worden, f
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