norm]hanteren hebben hetrioolrechtende
zuiveringsheffing eensubstantiële solidariteitscomponent gekregen.Waterleidingbedrijven doennietaan kwijtschelding,
maar worden welsteedsvaker geconfronteerdmetverzoekentotkwijtscheldingvan
schulden.
Begrotingen enjaarverslagen vande
ketenbeheerders maken dergelijke 'kruissubsidies'niet inzichtelijk. Waarschijnlijk
zijn veelburgersenbedrijven zichniet
(meer]bewust vandezefinanciële relaties.
Ookingemeenteraden, provinciale staten
enwaterschapsbesturen isdeverdeling
tussen sectoren geen item.Hetontbreken
vantransparantie maakt hetmogelijkdat
individuele dienstverlening aangrote
bedrijven (aldannietviawaterketen-BV's)
zichaandewaarneming van burgersen
volksvertegenwoordigers onttrekt.Ditleidt
erindepraktijk toedatgrote bedrijvener
zowelbijwaterleidingbedrijven, gemeenten
alswaterschappen inslagenomopbasis van
eenindividueel contract voorde'kaledienst'
tebetalenenzichteonttrekken aande
overigekosten.

Conclusie
Toepassingvanhetbeginsel 'kostenterugwinning' leidt derhalveniet automatischtoteenefficiënte aanwendingvan
watereneenrechtvaardige kostentoedeling.
Dehogematevan kostenterugwinning
heeft indeNederlandse praktijk zekereen
prikkelopgeleverd totwaterbesparingen
daarmee toteenefficiënt gebruik, maar
daarnaast ooktothetzoeken naar alternatievenenpogingen kosten opgebonden
gebruikers aftewentelen.Vaneenhoge
matevankostenterugwinning lijkt nauwelijks invloeduittegaanophetkostenbewustzijn endeparticipatievanburgers.
Effectieve druk vanburgersinderichting
vanvolksvertegenwoordigers em aanbieders
vanwaterdiensten ontbreekt.Grote bedrijvenslagenerdaarentegen welinomvoorzieningen eneenprijs opmaat tebedingen.
Mededoorhetontbreken vantransparantie
indekostentoedelingaansectorenkanéén
en andereenvoudig leiden tot 'scheefgroei'
indekostentoedeling.De'extra' kostenvoor
duurzaamheid ensolidariteit tussengebiedeneninkomensgroepen worden indat
gevalafgewenteld opdegebonden klanten.
Depolitiekevraagisofhet hiergaatomeen
correctievanonterechte kruissubsidiesof
omeenafwenteling van maatschappelijke
verantwoordelijkheden.<!"
EddyvanHijurn,
Universiteit Twente
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ACHTERGROND

STUDIE NAAR WENSEN VAN RECREANTEN VOOR ZWEMWATER

De recreatieve waarde
vanhelder waterin
Zwemlust
Deajgelopen decennia isopverschillendeplaatsengeprobeerdomdeeutrofiëring vanplassenen
meren regentegaanomhetecologischfunctionereu testimuleren alsmedederecreatievewaardete
vergroten.Ditlaatsteverondersteltdatreaeantenhelderwaterbelangrijk vinden.Ofditdaadwerkelijk hetgevalis,isonderwerpvanstudiegeweest.Welkeaspecten vinden recreanten belangrijk als
zeeenmeerbezoeken?Zijn zebereidomtebetalen voorhelderwater?Daarnaast isgekekennaarhet
belangvangoed doorzicht.Alscasestudy isgekozenvoorZwemlust,eenreacatieplasbijBreukelen.
Dehelderheidvan hetwaterblijkt éénvande belangrijkste aspectenvoorrecreanten inZwemlust.
Zezijnzelfs bereidomeen30procent hogeretoegangsprijs tebetalenombijtedragenindekosten
omditnatuurzwcmbadheldertemaken.Helderwaterheefteenp o s i ^ overigensniet significant,
effect heeftopdebezoekersaantallen.
Devoordezestudiegebruikte enquête
wasalsvolgtopgebouwd:eerst werdeen
aantal vragengesteld overhetbezoekaan
Zwemlust (hetdoel,hetaantal bezoekenper
jaar,demanier waaropmennaar Zwemlust
isgekomen enhetaantal kilometet datmen
heeft afgelegd).Dezevragenzijn belangrijk
omhetaantal bezoeken alsfunctie vaneen
aantal uiteenlopende relevantevariabelen te
kunnen schatten.Hettweededeelvande
enquêtebestond uitvragenoverdewaarderingvanZwemlust inzijn algemeenende
waarderingenhetbelangvaneenaantal
voorzwemmers relevanteaspecten. De
geënquêteerden werdeenlijst voorgelegd
met twaalfaspectendievanbelangzijn voor
recreanten, variërend vandeoppervlakte
vandeligweidetotdeaanwezige sanitaire
voorzieningen.Vooriederaspectwerd
gevraagdomaantegevenwatdewaarderingervoor isenhetbelangdatmen eraan
hecht.Hetderdedeelvandeenquête
bestond uitvragendieverband houdenmet
debetalingsbereidheid voorhelder water.
Het derdedeelbegonmeteenbeschrijvingvanheteutrofiëringprobleem doorte
vertellenoverhetverminderde doorzichten
desuccesvollemaatregelen diehiertegenin
1987zijn genomen.Deeerstevraagwas
vervolgens ofmenopdehoogte wasvande
problemen metverminderde helderheiden
vandemaatregelen diehiertegen zijn genomen.Dezevraagwasvanbelang omdat
mensen diekennis hebben vandeproblemen inhetverledenenhetfeit datdeze
problemen doorbiomanipulatie kunnen

worden opgelost, mogelijk eenandere
betalingsbereidheid hebbendanmensendie
hiervan niet opdehoogtezijn. Vervolgens
werddehypothetische markt geschetst door
tevertellendatdergelijke maatregelen
mogelijk indetoekomstzouden moeten
worden herhaald.
Degeïnterviewden werdgevraagd ofzij
bereid zouden zijn omdoormiddelvaneen
verhogingvandetoegangsprijs bijtedragen
indekostenomhetmeer weerhelderte
maken.Wanneer menaangafniet tewillen
bijdragen, werdgevraagd waarom niet. De
anderen werdgevraagd naar het maximumbedragdatzijperpersoonperbezoekextra
zouden willen betalen.Alscontroleoponredelijke bedragen werdgevraagd ofeen
dergelijke verhogingvande toegangsprijs
invloedzou hebbenophetaantal bezoeken
perjaar.
Inhetvierdeenlaatstedeelwerdeneen
aantal sociaal-economische gegevens
gevraagd (opleiding,gezinsgrootte,inkomen).

Resultaten
Recreanten komen vaakingroepen
(familie, vrienden).Voordesteekproefis
telkenséénvolwassenepergroepgeënquêteerd.Degemiddeldegroepsomvangwas 3,7
personen.Ditbetekentdatde70mensendie
zijn geïnterviewd, representatiefwarenvoor
259 bezoekers.Ditisruim dehelft vanhet
maximum aantal mensen datderecreatieplasroen dagelijks bezocht.

Dewaardering voordehelderheid van
her warer kreegeenniprevoldoende (gemiddeld5,98),goedvooreen riendeplaats.Dit
hangt waarschijnlijk samen met hetfeir dar
tijdens deenquêteperiode het doorzicht
bepetkt was(minder dan 30cm).Helder
waterblijkt belangrijk tezijn (gemiddeld
3,78opeenschaalvan 1 -5) enishet vierde
belangrijksre aspect.
Vanallegeïnterviewden was87procenr
bereid omeenhogere toegangsprijs rebetalen alsbijdrage indekosrenom het water
helderder tekrijgen. Vande61 personen die
een hogereenrreeprijs wilden beralen,
konden viergeenbedrag noemen. Zij
vonden dat degemeenschap moet meebetalen,waarnazij bereid waren omook hun
bijdrage televeren.Hergemiddelde bedrag
waar het hier overgaat, ligt tussen 80cent
en 1 gulden 40.Dit isduidelijk lagerdan wat
isgevondenin andere srudies naarde
waardevanveranderingen in waterkwaliteit.Demeestevandezestudies bepalen
echter een bedragperjaar voorhet implementeren vannationaal beleid.Daarnaasr
nemen dezestudies niet alleen(meer)
gebruikswaarden mee,maar ooknietgebruikswaarden (dewaardediemen hecht
aan het bestaan vaneenmooie natuur
zonder dat menerdaadwerkelijk gebruik
van maakt)en kijken dezestudies naar een
heelscalaaan waterkwaliteitsvariabelen in
plaats vanalleendoorzicht. Hierdoor ishet
moeilijk omeenduidelijke vergelijking re
maken.
Mensen mereenhogere opleiding
alsmedezijdielanger blijven ofmeerdere
jaren komen,zijn bereid om meer tebetalen
voorhelder water.Het oordeelomrrent de
helderheid vanher warer blijkt niet significant van invloed tezijn opdebetalingsbereidheid.Ditzelfde geldt voorhet inkomen.

DerecrecitieplcuZwemlustbijBreukelen.

Met behulp vanregressieanalyseis
bepaald waarhet aantal bezoeken naar
Zwemlust vanafhankelijk is(per persoon
perjaar).Hieruit bleekdat lager opgeleiden
enjongeren vakernaarZwemlusr gaan dan
ouderen en hoger opgeleiden (leeftijd is
significant bij tien procenr onbetrouwbaarheid).Dit isinovereenstemming met de
Nedetlandsetecreatiestatistieken.Ookhet
feit dat het opleidingsniveau meer bepalend
isvoorhet aantal bezoeken dan het inkomensniveau isin overeenstemming metde
Nederlandse recreariestatistieken waarin
geenrelatiewordrgevonden tussen inkomen enrecreatieopofbij het watet.
Dewaardering vooren herbelangvan
dehelderheid van herwater blijken beide
niet significant vaninvloed tezijn op het
aantal maaldat men perjaar Zwemlusr
bezoekt.Dit isniet verwonderlijk, omdat
slechtsdiemensen zijn geënquêteerd die
naarZwemlust gaan en dedaar aanwezige
helderheid accepteren.
Om heteffecr vandehelderheid van
zwemwater opdebezoekersaanrallen te
bepalen,zou men eenonderzoek kunnen
doennaareenaantalmerendieonderling
alleenverschillen in het doorzicht. Omdat
meren veelalin meerdere opzichten van
elkaar verschillen, isdir echter nietgoed
mogelijk.Alsalternatiefkan gekeken
worden naar debezoekersaantallen in het
verleden.Inhoeverre waren deze afhankelijk
van remperaruur,weersgesteldheid ende
helderheid.Zwemlust heeftjatenlang deze
gegevensbijgehouden vooriederedagdat
hetopenwas(mei-september).Opbasis
vangegevensvoordejaren 1986-151851 kon
een vergelijking worden gemaakr, waaruit
bleekdatdevariabele helder water (doorzichr meerdan één meter)positiefis,maar
nietveelbetekenend.Alshet water helderis

neemt het aantal bezoekers toemetongeveer20personen.Dir komt overeen met
eenvijfde van hetgemiddeld aantal bezoekersperdag indebetreffende periode(100
per dag), f
ir.R. vander Veeren,
Vrije Universiteit van Amsterdam,
Instituut voor Milieuvraagstukken
VERSLAG

Intensievere
samenwerking op
terrein van
habitatmodellen
Desamenwerking tussende institutendie
betrokkenzijn bijdeontwikkelingvanhabitatmodellenvoorhetwaterbeheer(WL Delft
Hydraulics,Alterra,RIKZenRIZA)wordt
geïntensiveerd. Dit isajgesproken tijdenseen
workshopoverdezemodellenop26aprilj.l.
Tijdens debijeenkomst iseengoedoverzicht ontstaan vanderecente ontwikkelingenvanzowelhabitat-, alsecotoop-en
netwerkmodellen.Aanbod kwamen ookde
lacunes indehuidige modellering,zoals het
gebrekaandynamiek en ontwikkeling inde
tijd en het nagenoegontbreken vaninteractietussen soorten enandere tetugkoppelingsmechanismen. Deaanwezigen stonden
verder stil bij onderwerpen die betrekking
hebben opdekalibratie envalidatievande
modellen.
Omdegenoemde samenwetking daadwerkelijk teintensiveren, iseen werkgroep
habiratmodellenopgericht.Dezemoet
onder meerdesamenhang tussen bestaande
modelinstrumenten sterkgaan verbeteren.
Debetrokken instituten zullen nadrukkelijkeralspartners ophetgebied van habitatmodellen naar buiren treden.Verder worden
deinspanningen om tot eenverdere ontwikkelingvanhabitatmodellen tekomen, betet
opelkaar afgestemd.
Tezijnertijd stellen deorganisatieseen
platform in omeffecriever incontact te
raken met(nieuwe)gebruikers van habitatmodellen.f"
Voormeerinformatieoverdewerkgroepkan
contactopgenomenwordenmetHarmDuelvan
WL Delft Hydraulics,RogierPouwelsvan
Alterra,DickdejongvanRIKZenDiederikvan
derMolenvanRIZA.
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