Uitslag Wieringermeerpolder is te zout voor Noord-Holland

In de waterhuishouding van NoordHolland speelt het IJsselmeer als bron van
'zoet' water een grote rol. Het gemiddelde
chloridegehalte van het IJsselmeer
bedraagt ca. 200 mg/l. Het IJsselmeer
vormt de enige oppervlaktewaterbron
voor de drinkwatervoorziening van
ca. 1miljoen Noordhollanders. In 1986
heeft het rijk in het Rijkswaterkwaliteitsplan aan het IJsselmeer de functie van
ruwwaterbron voor de drinkwatervoorziening toegekend.
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Verder gebruikt het staalbedrijf Hoogovens in het produktieproces een aanzienlijke hoeveelheid water uit het
IJsselmeer. Bovendien heeft het zoutgehalte van het IJsselmeerwater indirect
invloed op natuur- en milieuwaarden,
vooral in de Noordhollandse duinen.
De huidige zoutbelasting van het
IJsselmeerwater is echter zo hoog dat de
genoemde belangen in meer of mindere
mate negatief worden beïnvloed.
De hoge zoutbelasting op het IJsselmeer
wordt vooral veroorzaakt door de uitslag
van overtollig zout polderwater, in het
bijzonder van de Wieringermeer, en de
aanvoer van zout in de Rijn via de IJssel.
Eerder is onderzoek verricht naar de
sanering van de uitslag van de Wieringermeer [lit. 1].Onder meer zijn plannen
ontwikkeld om de uitslag van de
Wieringermeer te concentreren nabij de
Afsluitdijk of rechtstreeks af te voeren
naar de Waddenzee (zie afb. 4).
In de tweede helft van 1989 heeft het
ingenieursbureau Witteveen +Bos in
opdracht van de Dienst Milieu en Water
van de provincie Noord-Holland en de
directie Flevoland van Rijkswaterstaat een
beleidsanalytische studie uitgevoerd.
In deze studie is het onderzoek van de
afgelopen jaren samengevat. Met behulp
van de resultaten moet tot bestuurlijke
besluitvorming worden gekomen over
de sanering van de uitslag van de
Wieringermeer.
Voor verschillende oplossingsvarianten
zijn de invloeden op de betrokken
belangen aangegeven. Voor de beoor-

Samenvatting
Het te hoge zoutgehalte van het IJsselmeer beïnvloedt de drink- en industriewatervoorziening, de landbouw en natuur- en milieuwaarden in Noord-Holland
negatief. Dat hoge zoutgehalte wordt veroorzaakt door een grote zoutbelasting,
waarin de uitslag van overtollig zout polderwater van de Wieringermeerpolder een
substantieel onderdeel vormt (ca. 18%). In een regionaal breed gesteunde studie
zijn met behulp van een multicriteria-analyse en een kosten-baten analyse
oplossingen voor de sanering van de uitslag beoordeeld. Voor alle in het geding
zijnde belangen blijkt dat concentratie van de bemaling van de Wieringermeer bij
de Afsluitdijk (gemaal Leemans) en vervolgens afleiding van het zoute uitslagwater naar de Waddenzee verreweg de beste oplossing biedt. De kosten van deze
oplossing zijn berekend op f34 miljoen. De resultaten van de studie kunnen de
bestuurlijke besluitvorming (door met name de rijksoverheid) over de beste
oplossing steunen en bespoedigen.

deling is gebruik gemaakt van een multicriteria-analyse en is tevens een kosten/
batenanalyse uitgevoerd. Tenslotte is de
beste oplossingsvariant aangegeven.
In dit artikel wordt een toelichting
gegeven op de uitgevoerde beleidsanalytische studie. De studie is begeleid
door een commissie bestaande uit alle
regionale belangenvertegenwoordigende
instanties, alsmede Rijkswaterstaat.
Bronnen van de zoutbelasting
In totaal komt er jaarlijks ca. 4,8 miljoen
ton zout in het IJsselmeer terecht. Voor
deze grote zoutbelasting zijn de volgende
'bronnen' aan te wijzen (zie afb. 1):
- 3 miljoen ton zout via de IJssel uit de
Rijn. De lozing door de Franse kalimijnen
is onder andere verantwoordelijk voor de
hoge zoutvracht in de Rijn.
- 1miljoen ton zout door diffusie vanuit
de Waddenzee en de uitslag van de
Noordoostpolder en enkele andere
polders.
- 0,8 miljoen ton zout door de uitslag van

de Wieringermeer. De twee gemalen Lely
en Leemans slaan het overtollige zoute
polderwater uit op het IJsselmeer.
Van de genoemde 'bronnen' is de uitslag
van de Wieringermeer het eenvoudigst
aan te pakken.
Belangen
Diverse (boven)regionale belangen in
Noord-Holland zijn gebaat bij een
vermindering van de zoutbelasting op het
IJsselmeer, in het bijzonder voor zover die
veroorzaakt wordt door de uitslag van de
Wieringermeerpolder. In het navolgende
wordt op deze diverse belangen ingegaan.
Drinkwatervoorziening
Het Provinciaal Waterleidingbedrijf
van Noord-Holland (PWN) is voor de
drinkwaterproduktie vrijwel geheel
aangewezen op het IJsselmeerwater.
Te Andijk neemt het PWN IJsselmeerwater in om dit direct te zuiveren tot
drinkwater. Het gaat om een jaarlijkse
produktie van ca. 20 miljoen m3.

Afb. 1-Schematische voorstellingvan detotalejaarlijksezoutbelastingophet IJsselmeer.
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Hveneens te Andijk neemt de N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) IJsselmeerwater in om dit
te bewerken tot een zogenaamd halffabrikaat. Hiervan krijgt het PWN jaarlijks
34 miljoen m 3 aangeleverd.
Het PWN infiltreert dit water in de
Noordhollandse duinen tussen het Noordzeekanaal en Bergen. Dit water wordt
weer opgepompt en, mede in verband met
het zoutgehalte, bijgemengd met natuurlijk
(zoet) grondwater om tenslotte tol drinkwater te worden gezuiverd.
Het PWN voorziet zo ruim 1 miljoen
mensen ten noorden van het Noordzeekanaal van drinkwater. Naar verwachting
zal het PWN de komende jaren meer
IJsselmeerwater gaan gebruiken voor de
produktie van drinkwater.
De Waterleidingwet vermeldt voor het te
distribueren drinkwater een chloridenorm
van 150 mg/l, dat wil zeggen het jaargemiddelde mag deze waarde niet
overschrijden. Voor natrium vermeldt
deze wet als norm dat een maximale
waarde van 120 mg/l niet mag worden
overschreden.
Hen te hoog natriumgehalte in het
drinkwater is schadelijk voor de volksgezondheid; met name moet hierbij
gedacht worden aan de verhogende
werking op de bloeddruk. Pen te hoog
chloridegehalte versnelt roestvorming en
aantasting van leidingen en binnenhuisinstallaties, waardoor de waterkwaliteit
weer negatief kan worden beïnvloed.
In afb. 2 is voor de periode vanaf 1968 het
verloop van zowel het chloride- als het
natriumgehalte van het ingelaten water te
Andijk weergegeven. Uit deze afbeelding
blijkt dat de wettelijke normen voor zowel
natrium als chloride, vooral gedurende de

Aß. 3 - Ligging van de
Zuiderhaven en de
inlaatvande
Amsteltneerboezem.

periode tot 1978, vergaand en langdurig
overschreden zijn. De periode 1978-1988
met klimatologisch natte tot zeer natte
jaren, laten een minder kritiek beeld zien.
In een komende periode met drogere
jaren kan opnieuw een ernstige situatie
ontstaan.
Door het hoge zoutgehalte van het
IJsselmeerwater heeft het PWN voorlopig

Afb. 2 - Helverloop van hetchloride- enhetnatriumgehalte van heltenbehoeve van de drinkwatervoorziening
ingelaten IJsselmeerwater teAndijk.
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moeten afzien van de maatschappelijk zo
gewenste ontharding van het drinkwater.
Om te kunnen ontharden zou het PWN
genoodzaakt zijn natronloog toe te voegen.
Hierdoor zou het natriumgehalte van het
drinkwater nog hoger zijn.
Landbouw
Via de Zuiderhaven wordt ten behoeve
van het peilbeheer IJsselmeerwater
ingelaten op de Amstclmeerboezem
(zie afb. 3). Aangezien in de Amstelmeerboezem chloridegehalten optreden die
variëren tussen 400 en 850 mg/l, werkt de
inlaat met het relatief veel zoetere
IJsselmeerwater verlagend op het
zoutgehalte van deze boezem.
Ten behoeve van aanvullende watervoorziening in de landbouw wordt vanuit de
Amstelmeerboezem water ingelaten in een
gedeelte van de Wieringermeer zelf en
enkele andere polders. Op deze wijze
wordt in totaal ruim 8.000 ha landbouwgrond via beregening of infiltratie in het
groeiseizoen van extra water voorzien.
Pen deel van deze landbouw is zeer
kapitaalintensief, zoals de teelt van
bloembollen.
De gewasopbrengst en ook de teeltkeuze
zijn mede afhankelijk van het zoutgehalte
van het via de Amstelmeerboezem aangevoerde water. Wanneer bij de genoem-
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schap. Aangegeven wordt dat de aanpak
van dit probleem in het provinciale beleid
(met name te verwoorden in de provinciale waterhuishoudingsplannen)
gestalte dient te krijgen. Het grondwaterbeleid in de provincie Noord-Holland,
zoals reeds in het grondwaterplan in 1986
is verwoord, is erop gericht om de
winning van de hoeveelheid natuurlijk
grondwater uil de duinen terug te dringen.

AJb. 4 - Liggingvan
Jepolder
Je K'ienngermeer.

Een lager zouigehalte van het IJsselmeerwater maakt het realiseren van deze
landelijke en provinciale beleidsdoelstellingen eerder mogelijk.

de aanvullende watervoorziening sprake is
van een te hoog zoutgehalte onstaat bij
gebruik van dit water schade aan de
landbouwgewassen. Deze gewasschade
kan leiden tot opbrengstderving.
In de Zuiderhaven vindt de uitslag van
een van de twee gemalen (gemaal
Leemans) van de Wieringermeer plaats.
Deze uitslag werkt verhogend op het
zoutgehalte van de Amstelmeerboezem,
waardoor in de huidige situatie in het
8.000 ha grote landbouwareaal de gewasopbrengst niet geheel optimaal is en er
beperkingen zijn in de teeltkeuze.
Natuur
Ten behoeve van de drinkwaterproduktic
wordt van het IJsselmeer afkomstig water
in de Noordhollandse duinen geïnfiltreerd. Om aan de gewenste kwaliteit
(waaronder het gewenste zoutgehalte) van
het te leveren drinkwater te voldoen
wordt natuurlijk (zoet) grondwater aan de
duinen onttrokken. Dit water wordt gemengd met het opgepomte geïnfiltreerde
water. Het bijmengen gebeurt in een
verhouding van ongeveer 1 volumedeel
natuurlijk grondwater op 6 volumedelen
geïnfiltreerd water. Naarmate het geïnfiltreerde, van het IJsselmeer afkomstige,
water een lager zoutgehalte heeft neemt
de afhankelijkheid van natuurlijk grondwater uil de duinen af.
Ken vermindering van de winning van
natuurlijk grondwater is gewenst om de
verdroging in de Noordhollandse duinen
verder terug te dringen. Bij een ver-

De chloridegehalten in het oppervlakteminderde onttrekking stijgt de gemiddelde
grondwaterstand in de duinen, waardoor
mogelijk in sommige duinvalleien herstel
optreedt van ecologische waarden (met
name terugkeer van zeldzame vochtminnende vegetatiesoorten). Verder
neemt dan de afstroming naar de aan de
duinen grenzende lager gelegen (poldergebieden toe, waardoor ecologische
waarden in de binnenduinrand positief
worden beïnvloed.
In de derde nota waterhuishouding
onderkent de rijksoverheid het probleem
van de verdroging van natuur en land-

Industriewatervoorziening
Het door de WRK te Andijk ingelaten en
tot halffabrikaat verwerkte IJsselmeerwater wordt ook aan het staalbedrijf
Hoogovens in het IJmondgebied geleverd.
Het gaat om een hoeveelheid van
ongeveer 30 miljoen m 3 per jaar. Dit water
wordt gebruikt als koel- en proceswater.
Hen deel wordt gedemineraliseerd door
middel van ionenwisseling. De kosten van
dit proces nemen sterk toe naarmate het
aangevoerde water (IJsselmeerwater) een
hoger totaal zoutgehalte heeft.
De Wieringermeer
De Wieringermeer is een diepliggende
polder in het noordoosten van de provincie Noord-Holland. Deze polder die in
1930 is ontstaan, heeft een oppervlakte
van ca. 20.000 ha. De polder kent voornamelijk agrarisch landgebruik.
Waterstaalkundig is de Wieringermeer
opgedeeld in 4 polderafdclingen, waarvan
de slootpeilcn uiteenlopen van 4,40 tot
zelfs 6,60 m -NAP.

Aß. 5- Verhoudingvan hetivater- enchlonJebezwaartussen Jegemalen Leemans enLeb) m Jeperiode 1975t/m
1985in procenten.
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water variëren van 900 tot ca. 5.000 mg/l
in de diepst ontwaterde polderafdeling.
In de Wieringermeer (tot 1930 Zuiderzcebodem) komt ondiep zout grondwater
voor dat onder invloed van een verschil in
grondwaterpotentiaal met de omringende
hoger gelegen gebieden opkwelt en
uiteindelijk in de poldersloten terechtkomt.
Door een dieselgemaal in het noordelijk
gedeelte (gemaal Leemans) wordt het
overtollige polderwater uitgeslagen op de
Zuiderhaven die in open verbinding staat
met het IJsselmeer. Een elektrisch gemaal
in het zuidelijk gedeelte (gemaal Lely)
slaat het water rechtstreeks uit op het
IJsselmeer. De bemalingscapaciteiten zijn
9,3 resp. 23,9 mVsec.
De verhouding tussen water- en chloridevracht, welke door de beide gemalen op
het IJsselmeer wordt gebracht wijkt af van
de capaciteitsverhoudingen hiervan (zie
afb. 5). Deze afwijking wordt veroorzaakt
door het in verschillende mate inzetten
van de gemalen (bemalingsregime), maar
ook door de verschillende chloridegehalten van het oppervlaktewater in de
diverse polderafdelingen. Van belang voor
het gevoerde bemalingsregime zijn de
energiekosten; door de lagere elektriciteitskosten is het gemaal Lely de
laatste jaren relatief meer ingezet. Verder
blijkt uit afb. 5 de invloed van de in 1979
uitgevoerde polderpeilverlaging in de
diepst ontwaterde polderafdeling. Deze
polderpeilverlaging was overigens reeds
bij de drooglegging van de Wieringermeer, in verband met bodemdaling, voorzien en heeft een toename veroorzaakt
van de kwel die bovendien zouter is
geworden. Aangezien de bemaling van
deze afdeling geheel voor rekening komt
van gemaal Lely is het waterbezwaar,
maar vooral hel chloridebezwaar bij dit
gemaal extra toegenomen.
Bij volledige menging verhoogt de totale
uitslag van de Wieringermeer het gemiddelde chloride-en natriumgehalte van
het IJsselmeer met 25 resp. 17 mg/l [lit. 1],
De uitslag vormt daarmee ca. 18% van de
totale zoutbelasting op het IJsselmeer.
De twee genoemde innamepunten voor
de drink-en industriewatervoorziening te
Andijk liggen in de directe nabijheid, op
een afstand van ca. 10 km, van het
lozingspunt van het gemaal Lely
(zie afb. 2). De grote hoeveelheid zout
uitslagwater van dit gemaal werkt, naast
de gemiddelde verhoging door de totale
uitslag van de Wieringermeer (25 mg/l
chloride) extra verhogend op het zoutgehalte van het hier in te laten water. Het
gaat bij het huidige bemalingsregime om
een extra verhoging van minimaal 10 mg/l
chloride of 7 mg/l natrium ten opzichte

van het gemiddelde gehalte in het IJsselmeer [lit. 2). In totaal verhoogt de uitslag
van de Wieringermeer het gemiddelde
zoutgehalte van hel IJsselmeer dat bij
Andijk wordt ingelaten met 35 mg/l
chloride of 25 mg/l natrium.
Mogelijke oplossingen
Op basis van eerder onderzoek [lit. 1] zijn
in de beleidsanalytische studie de volgende twee oplossingen bestudeerd:
1. Volledige concentratie van de bemaling
van de Wieringermeer bij het gemaal
Leemans die uitslaat op de Zuiderhaven
in open verbinding mei het IJsselmeer.
2. Volledige concentratie van de bemaling
van de Wieringermeer bij het gemaal
Leemans waarna al het uitslagwater
afgeleid wordt naar de Waddenzee.
Van deze twee oplossingen zijn in totaal
9 uitvoeringsvarianten beschreven.
Van elk van de twee oplossingen zijn de
twee meest reële uitvoeringsvarianten
nader beschouwd. Het gaat om de
volgende 4 varianten:
la. Concentratie van de uitslag bij het
gemaal Leemans,
lb. Idem als la maar nu met een
wateraanvoermogelijkheid ten behoeve
van de landbouw vanuit de Schermerboezem.
2a. Idem als la maar nu met afleiding van
de uitslag naar de Waddenzee via de
constructie van een bergboezem in de
Zuiderhaven.
2b. Idem als la maar nu met afleiding van
de uitslag naar de Waddenzee via de
constructie van een persleiding in de
bodem van de Zuiderhaven.
Variant la.
Door een concentratie van de bemaling
van de Wieringermeer bij het gemaal
Leemans wordt al het uitslagwater geloosd
in de Zuiderhaven. Uit onderzoek [lit.1]
blijkt dat in verband met de nabije ligging
van de spuisluizen in de Afsluitdijk
ca. 50% van het uitslagwater van gemaal
Leemans via het spuien direct op de
Waddenzee geloosd zal worden.
Om al het overtollige polderwater te
concentreren bij het noordelijke gemaal
Leemans zijn vooral waterstaatkundige
infrastructurele voorzieningen in de
Wieringermeerpolder zelf nodig.
Het water dat in de huidige situatie via het
gemaal Lely wordt uitgeslagen moet dan
naar het gemaal Leemans worden afgevoerd. Het gemaal Lely wordt intact
gehouden als noodvoorziening.
De zoute uitslag van de gehele Wieringermeer draagt bij deze oplossing slechts
gedeeltelijk bij aan de verhoging van het
zoutgehalte van het IJsselmeer. Door de
concentraiie bij het gemaal Leemans is er

ook geen extra zoutbelasting meer als
gevolg van de uitslag door het gemaal
Lely op de twee inlaatpunten voor de
drink- en industriewatervoorziening te
Andijk. Bij deze oplossing loopt het
zoutgehalte van het water in de Zuiderhaven echter zo hoog op dat het van
hieruit, via de Amstelmeerboezem
aangevoerde, water voor de aanvullende
watervoorziening in de landbouw
onbruikbaar wordt.
De investeringskosten voor deze variant
bedragen f 11miljoen (inclusief btw).
Variant lb.
Om in de situatie van variant la de
wateraanvoer naar de Amstelmeerboezem
ten behoeve van de landbouw te garanderen dient van elders water aangevoerd
te worden. Vanuit de Amstelmeerboezem
wordt dan geen water meer ingelaten
vanuit de Zuiderhaven. Voldoende wateraanvoer van elders kan dan gerealiseerd
worden door onder meer vanuit de
Schermerboezem water naar de Amstelmeerboezem te leiden. Deze variant
behelst in feite een voor de landbouw
compenserende aanvullende maatregel.
Het zoutgehalte zal naar verwachting niet
veel lager zijn dan in de huidige situatie.
Met deze variant zijn hoge investeringskosten gemoeid. Tezamen met de investeringskosten voor variant la bedragen
de totale investeringskosten voor deze
variant f32 miljoen (inclusief btw).
Variant 2a.
Het creëren van een bergboezem in de
Zuiderhaven biedt de mogelijkheid de bij
het gemaal Leemans geconcentreerde
uitslag te isoleren van het IJsselmeer.
Met behulp van een sifon wordt het
uitslagwater in de bergboezem gebracht.
Vervolgens wordt het verzamelde water
vanuit de bergboezem via een spuisluis in
de Voorhaven geloosd, die in open
verbinding staat met de Waddenzee
(zie afb. 6).
Op deze wijze wordt de Amstelmeerboezem niet meer beïnvloed door de
uitslag. Dit betekent dat er voor de
landbouw, die afhankelijk is van de
wateraanvoer via de Amstelmeerboezem,
water met een lager zoutgehalte dan in de
huidige situatie beschikbaar is. Uitvoering
van deze variant levert een vermindering
van de zoutbelasting op het IJsselmeer
gelijk aan de totale zoutvracht van de
Wieringermeer. Hel gemiddeld zoutgehalte van het IJsselmeer wordt substantieel verlaagd; gemeten naar chloride
ca. 25 mg/l. Een nadeel bij het realiseren
van deze variant is het feit dat door de
aanleg van de benodigde werken in de
Zuiderhaven de potentiële ontwikkelingen
van de recreatie hier worden belemmerd.
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De bergboezem neemt ca. 30% ruimtebeslag in van de Zuiderhaven. De totale
investeringskosten voor deze variant
bedragen f 31 miljoen (inclusief btw).
Variant 2b.
Het in de bodem van de Zuiderhaven
aanleggen van een persleiding maakt het
creëren van een bergboezem overbodig.
Bij deze oplossing wordt de bij het gemaal
Leemans geconcentreerde uitslag door
een persleiding, die met een hevel in de
Voorhaven uitmondt, naar de Waddenzee
afgeleid.
Deze variant leidt in dezelfde mate tot een
verlaging van het zoutgehalte in het
IJsselmeer als bij variant 2a. Bovendien
ondervinden de mogelijke infrastructurele
werken voor de recreatie bij deze variant
geen hinder van de met de realisering van
de variant gepaard gaande werken.
De totale investeringskosten voor het
realiseren van deze variant bedragen
f34 miljoen (inclusief btw).
In afb. 6 is de situatie in en rond de
Zuiderhaven schematisch weergegeven
na uitvoering van de werken bij variant
2a en 2b.
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Beoordeling
In tabel I zijn alle in de beleidsanalytische
studie onderkende effecten van de oplossingsvarianten, alsmede de huidige
situatie, op de in het geding zijnde
belangen schematisch samengevat.
Om de genoemde oplossingsvarianten
voor de drinkwatervoorziening, de
industriewatervoorziening, de landbouw,
de natuur en de in de Zuiderhaven
voorkomende recreatie op een eenduidige
wijze te beoordelen is een multicriteriaanalyse uitgevoerd. De 5 belangen zijn
door middel van 16 kenmerken (criteria)
nader omschreven. In tabel II zijn deze
kenmerken weergegeven.
Per criterium is steeds het effect van één
van de vier oplossingsvarianten, alsmede
van de huidige situatie, beoordeeld.
In totaal zijn er dus vijf varianten.
Uit de multicritcria-analyse is gebleken
dat variant 2b voor alle belangen de meest
optimale oplossing biedt. Slechts deze
variant 'scoort' voor alle 16 criteria van de
vijf belangen het hoogst. Het toekennen
van gewichten aan de criteria verandert
daar niets meer aan.
Volgens een kosten-baten analyse is
verder onderzocht welke variant 'macroeconomisch' het hoogste jaarlijkse
positieve saldo te zien geeft. Deze kostenbaten analyse heeft zich beperkt tot die
belangen waarvan de lasten en baten in
gelden zijn uit te drukken, te weten: de
landbouw, de drinkwatervoorziening en
de industriewatervoorziening. De jaarlijkse

IJsselmeer

Bergboezem
ca. 20 ha.
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Afb. 6- De situatie inenrondde Zuiderhaven bijuitvoering van variant2aen 2b.
Afb. 7-Artistsimpression van devarianten2aen 2b.
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TABEL I - Schematische samenvatting van de effecten van de varianten op de in hel geding zijnde belangen. De
waarden 'van de effecten lopen uiteen van zeer negatief (- -) tot zeer positie/ (+ V).
Huidige situatie

Variant/belang

lh

Landbouw
Drinkwatervoorziening
Industriewatervoorziening
Natuur
Recreatie

2a

2b

++
+
+
++
-

++
+
+
++
+

Natuurwaardebelang
' waterkwaliteit van de Amstelmeerboezem
* waterkwaliteit van het IJsselmecr
* waterkwaliteit van de Schermerboezem
* ecologische waarden in het Amstelmeer
* invloed van het infiltratiewater op de duinen
* verdroging in de duinen

Drinkwaterbelang
* ontzoutingskosten
* kwaliteit van het in te nemen water
* optreden van corrosie in het leidingennet

Recreatiebelang
* zwemwaterkwaliteit in de Zuiderhaven
* s haatsmogclijkheden in de Zuiderhaven
* surf-mogelijkheden in de Zuiderhaven.

lndustriewaterbclang
* ontzoutingskosten
* optreden van corrosie in het leidingennet

TABEL III - Kostcn-baten analyse (in miljoen gld.), 1VTW meegerekend.
Jaarlijkse exploitatie

Huidig
la
lb
2a
2b

Jaarlijkse baten

Jaarlijks

vast

variabel

landbouw

drinkwater

industrie

-

-

-

-

-

-

-

11
32
31
34

1,0
2,8
2,7
3,0

0,2
0,3
0,1
0,3

-1,0
1,0
1,0
1,0

2,4
2,4
8,4
8,4

0,2
0,2
0,5
0,5

0,4
0,5
6,8
6,6

Variant Investering

stof niet thuishoort in het drinkwater werd
onderzoek uitgevoerd naar de herkomst,
kosten van de varianten bestaan uit de
vaste kapitaalslasten (rente en afschrijving
van de investering) en de variabele
exploitatiekosten (onderhoud, energie,
enz). In tabel III zijn de resultaten van de
kosten-baten analyse weergegeven.
De baten die voor de drink- en industriewatervoorziening worden bereikt hangen
samen met besparingen op de ontzoutingskosten. Voor de landbouw treedt
bij variant la een toename van de zoutschade op ten opzichte van de huidige
situatie. Bij de overige varianten treedt
een vermindering van de zoutschade in de
landbouw op. De natuurwaarde in de
duinen en het daaraan gekoppelde
grondwaterbeleid wordt overigens in kwalitatieve zin bij alle vier de varianten in
meer of mindere mate positief beïnvloed.
Uit de kosten-baten analyse blijkt dat
uitvoering van zowel variant 2a als 2b een
groot positief jaarlijks saldo laten zien.
Naar een uitvoering van de beste
oplossing
De beleidsanalytische studie heeft de
effecten van de varianten op de belangen
op overzichtelijke wijze in kaart gebracht.
Met behulp van dit overzicht heeft een
beoordeling van de varianten plaatsgevonden. Uit de beoordeling blijkt
duidelijk dat het concentreren van de

saldo

uitslag van de Wieringermeer bij het
gemaal Leemans en dit vervolgens via een
persleiding afvoeren naar de Waddenzee
verreweg optimaal is voor alle in het
geding zijnde belangen.
Doordat alle regionale betrokken
belangenvertegenwoordigende instanties,
alsmede Rijkswaterstaat de studie hebben
begeleid worden de resultaten zeer breed
ondersteund.
Met behulp van de resultaten van de
studie wordt de bestuurlijke besluitvorming omtrent de maatschappelijk zo
dringend gewenste verlegging van de
lozing van de Wieringermeer buiten het
IJsselmeer op een inzichtelijke wijze
mogelijk.
Gelet op de functietoekenning aan het
IJsselmeer, zoals in het Rijkswaterkwaliteitsplan 1986 is aangegeven, en de
verantwoordelijkheid van het rijk als
beheerder voor het bereiken van de
bijbehorende doelstellingen lijkt het rijk
het aangewezen overheidsniveau om de
gewenste oplossing mogelijk te maken.
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stoffen, die in een woning met het afvalwater verlaten bleek dat het gedrag onder
anaërobe omstandigheden veel minder
goed bekend is dan onder aërobe omstandigheden. In dit verband werd in [1|
aanbevolen een tcstprocedure te ontwikkelen om produkten te beoordelen op
hun invloed op de biologische werking
van septic tanks. Deze ontwikkeling wordt
in de volgende publikatie beschreven.

TABEL II - Overzicht van de 16 criteria voor de 5 in lietgedmg zijnde belangen.
Landbouwbclang
* bedrijfsopbrengst
* bedrijfszekerheid met het oog op de
gewasteeltkeuze

3. Beleidsanalytische notitie afleiding bemaling
Wieringermeer. Witteveen + Bos Raadgevende
ingenieurs Deventer, augustus 1989.
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