Systematisering enmodelgebruikbijhettweedetienjarenplanvandeVEWIN

Voordracht uit de 36e vakantiecursus in drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling 'Systeembenadering en modellering in de waterhuishouding',
gehouden op 5 en 6januari 1984 aan de TH Delft.

1. Inleiding
Het tweede tienjarenplan van de VEWIN* is
het tweede plan in de reeks van voortschrijdende middellange termijnplannen van
en voor de gezamenlijke waterleidingbedrijven inNederland. Het planbestrijkt de
periode van 1984 tot en met 1995(12jaar).
De algemene doelstelling van het tienjarenplan kan alsvolgt worden geformuleerd:
—het bevorderen van een consistente en
tijdige besluitvorming op de diverse
beleidsniveaus in relatie met de openbare
watervoorziening, speciaal op de gebieden
van ruimtelijke ordeningen waterbeheer;

IR. J.H. KOP
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* Zievooreen omschrijving vande indit artikel gebezigde
afkortingen en enkele gehanteerde termen en begrippen
de verklarende lijst in hoofdstuk 9.
TABEL I - Openbare watervoorziening. Programmering
van produktiepunten indeplanperiode (1984-1995).
Oppervlaktewater

Grondwater Totaal

a. Situatie per 1 januari 1984
- aantal
- totale capaciteit
(mlnrtvVj)

24

237

261

677

900

1.577

b. Nieuwe produktiepunten
- aantal
- capaciteit (min m3/j)

3
13

31
105

34
118

60

c. Uit te breiden produktiepunten
-aantal
6
— capaciteit (min m3/j)
20

96

66
1 16

d. Produktiepunten met
produktie vermindering
- aantal
- capaciteit (min m3/j)

2
28

8
21

10
49

e. Op te heffen produktiepunten
- aantal
1
— capaciteit (min mVj)
8

6
8

7
16

26

262

288

674

1.072

1.746

f. Situatie per
31 december 1995
- aantal
— totale capaciteit
(min nWj)

technische doelstelling in enge zinvan het
tienjarenplan, zijnde de capaciteitsplanning
van waterleidingtechnische werken voor
winning en produktie (van drinkwater en
ander water) voor de periode 1984-1995;er
in het bijzonder tot de daarbij toegepaste
systematisering en het modelgebruik.
Ten behoeve van de openbare watervoorziening in circa 180 voorzieningsgebieden
telde Nederland per 1 januari 1984
261 verspreid over het land liggende
produktiepunten voor drinkwater en ander
water, zie afb. I.
Met het oog op de verwachte groei van het
waterverbruik in de planningsperiode, zie
afb. 2,zullen volgens de concept-versie van

het tweede tienjarenplan waarvan de
definitieve versie naarverwachtingeind 1984
uitkomt, 66 van deze 261produktiepunten
worden uitgebreid en zullen ruim 30 nieuwe
produktiepunten moeten worden gesticht;
zie verder tabel I.
Bij het voorbereiden van het tweede
tienjarenplan zijn de voorzieningsgebieden
en produktiepunten niet afzonderlijk
beschouwd, maar inhunsamenhang. Bijdeze
integrale aanpak washet in het licht van het
grote aantal technische mogelijkheden
(plaats en fasering van capaciteitsuitbreidingen bijvoorbeeld) noodzakelijk om
van de planningsinstrumenten 'systematisering' en 'modellering' gebruik te maken.
Onder 'systematisering' wordt in deze
context verstaan: de systematische indeling
en indikking van het planningsmateriaal en
de systematische aanpak van de benodigde

Afb. 1- Produktiepunten vandrinkwater enander waterper 1januari 1984.

—het bieden van een mogelijkheid om
inhoud en strekking van de middellange
termijnplanning van de openbare watervoorziening effectief en harmonieus te
verwerken in de waterhuishoudkundige
plannen van rijk en provincie (met inbegrip
van de waterschappen), in de streekplannen
en inde gemeentelijke bestemmingsplannen;
—het verstrekken van informatie ter
ondersteuning van een tijdige vergunningverlening voor het totstandkomen van de
benodigde waterleidingtechnische werken.
Het onderhavige artikel beperkt zich tot de
problematiek die samenhangt met de

Produktiepunten

'Al isdeplanning nog zo wel'
'De werkelijkheid achterhaalt
haar snel'
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Afb. 2 - Overzicht waterverbruiken 1950 totenmet 1982engeraamde nettowaterbehoeften tot enmet 1995.

bewerkingen van dit (ingedikte) planningsmateriaal.
Onder 'modellering' wordt begrepen het ten
eerste schematiseren van de werkelijke
omstandigheden (infrastructuur bijvoorbeeld) en het vervolgens zo duidelijk
mogelijk zichtbaar maken van aanwezige en
mogelijk optredende problemen en mogelijke
oplossingen daarvoor door middel van het
opstellen en doorrekenen van verschillende
scenario's (varianten en alternatieven).
Met behulp van de instrumenten 'systematisering' en 'modellering' was het mogelijk de
grote hoeveelheid planningsmateriaal op een
efficiënte en overzichtelijke wijze te
bewerken en de resultaten van de
berekeningen op een overzichtelijke wijze te
presenteren en te laten convergeren naar de
voor het tienjarenplan geselecteerde
oplossingen, c.q. voorgestelde maatregelen.
Om het vele rekenwerk snel te kunnen
verrichten en vooral de resultaten snel, en op
een overzichtelijke wijze beschikbaar te
krijgen, was de computer een onontbeerlijk
hulpmiddel. Het benodigde computerprogramma isontwikkeld door het
Waterloopkundig Laboratorium te Delft.
Een en ander konsnelgeschieden, omdat het
programma nauw aansloot op een reeds
ontwikkelde en een inontwikkeling zijnde
gecomputeriseerde aanpak van integrale
planning in den lande; zie onder meer H 2 0
13/84 'Het simulatiemodel DRISIM,
hulpmiddel bijplanvorming' vandehand van
ir. P.J. de Bruijn.
In de hiernavolgende tekstwordt de gevolgde
planningsgang slechts in hoofdlijnen
weergegeven. Tevens worden, mede naar
aanleiding van de opgedane ervaring, enkele

Afb. 3 - Voorbeeld van het effect van koppeling van2pompstations op detotaal
geïnstalleerde capaciteit.

aanbevelingen gedaan voor de systematisering en modellering bij de toekomstige
aanpak van de middellange termijnplanning
van de openbare watervoorziening in
Nederland.
2. Probleemstelling
In haar essentie komt de capaciteitsplanning
van de waterleidingtechnische werken voor
winning en produktie in het kader van de
middellange termijnplanning op het
volgende neer.
Gegeven de groei van dewaterbehoefte in
een voorzieningsgebied kandiegroei worden
gedekt door:
a. gefaseerde uitbreiding van één of meer
bestaande winnings- en produktiemiddelen,
verder projecten genoemd, binnen het
voorzieningsgebied;
b. het stichten van nieuwe projecten binnen
het voorzieningsgebied, alof niet in fasen;
c. het betrekken van water uit projecten
gelegen buiten het voorzieningsgebied
(de zogenaamde en-gros-levering);
d. een combinatie van de mogelijkheden
onder a, b en c.
Een belangrijk aspect bijde capaciteitsplanning isdat degroei incapaciteit altijd met
sprongen gepaard gaat. De grootte van de
sprong bepaalt de lengte van de vollooptijd.
Gedurende de volloopperiode iser dus altijd
sprake van overcapaciteit.
Men kan die overcapaciteit minimaliseren
door degrootte van decapaciteitsprongen zo
klein mogelijk te maken, doch gewaakt moet
worden voor te korte vollooptijden (met een
vergrote kans op het niet bijtijds beschikken
over voldoende capaciteit bij een afwijkend
behocfteverloop in vergelijking tot de

prognose) en oneconomisch construeren.
Door het koppelen van projecten in een
voorzieningsgebied kan het ene project
profiteren van detijdelijke overcapaciteit van
het andere. Daarmee kan een uitbreidingvan
de capaciteit worden uitgesteld. Dit is
vanzelfsprekend alleen economisch
interessant alsde kosten van de
transportmiddelen en het transport zelf
(energie) voor de benodigde koppeling ten
minste worden gedekt door de 'winst', die
een gevolg isvan het uitstellen van de
investeringen voorde capaciteitsuitbreiding.
Aan de hand van een zeer eenvoudig
voorbeeld isin afb. 3 te zien hoe door het
koppelen van 2 identieke pompstations, met
een identiek waterbehoefteverloop de
maximale overcapaciteit vande gezamenlijke
pompstations tot de helft wordt
teruggebracht.
In afb. 3 verschuift de behoefte aan een
capaciteit van 21 min m 3 per jaar van 1982
naar 1987 en die van 31 min m 3 perjaar van
1991naar 1995.Het belangvanhet uitstellen
van capaciteitsuitbreidingen wordt groter
naarmate de groei van de waterbehoefte
onzekerder wordt.
Analoog aan het koppelen van projecten
binnen een voorzieningsgebied bestaat de
mogelijkheid voorzieningsgebieden te
koppelen, in de wandeling technische
integratie van voorzieningsgebieden
genoemd.
3. Systematisering
De systematische bewerking van het
planningsmateriaal heeft plaatsgevonden in
twee stappen.
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3.1. Eerste stap: indeling van het
planningsmateriaal inintegratie- en
niet-integratieregio's
Het aantal graden van vrijheid bij de
capaciteitsplanning isin principe zeer groot,
namelijk:
—stapgrootte en vollooptijd van de
capaciteitsuitbreiding per project;
—het uitbreiden van bestaande en/of het
stichten van nieuwe projecten*;
—het koppelen van projecten binnen een
voorzieningsgebied;
—het koppelen van voorzieningsgebieden,
de zogenaamde technische integratie van
voorzieningsgebieden (het creëren van
en-gros-leveringen).
Bij koppeling van alle voorzieningsgebieden
in Nederland ishet theoretisch mogelijk door
'overheveling' van water uit het ene
voorzieningsgebied naarhetandereper saldo
water door het gehele land te transporteren.
De zinnigheid van het theoretisch ensceneren
en bestuderen van dit soort (extreme)
mogelijkheden moet in twijfel worden
getrokken.
Koppelingvanvoorzieningsgebieden komtin
Nederland reeds veelvuldig voor. Meestal
* Amovering ofreductie van bestaande projecten isalleen
in beschouwing genomen, waar dat op grond van de
feitelijke situatie realistisch kon worden geacht (in geval
van kortlopende tijdelijke vergunningen bijvoorbeeld).

Aß. 4 - Integratieregio's.
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Criteria voor regio's met substantiële
technische integratie van voorzieningsgebieden, zogenaamde 'integratie-regio's
a. Het aantal betrokken verschillende
voorzieningsgebieden c.q. waterleidingbedrijven, moet substantieel zijn (> 2).
b. Het aantal te ensceneren zinnige
varianten moet niet te klein zijn (> 3).
c. De mogelijkheid tot aanvoer en gebruik
van al of niet voorbehandelde verschillende
soorten grondstof (grondwater, oppervlaktewater e t c ) .
d. De aanwezigheid van een grote langdurige overcapaciteit in één van de voorzieningsgebieden c.q. produktiemiddelen.

betreft dit slechts de koppeling van twee
bedrijven.
Dergelijke koppelingen zijn een vorm van
technische integratie. In de terminologie van
het tienjarenplan van de VEWIN en van dit
artikel wordt echter pasover technische
integratie gesproken, indien er sprake isvan
een mogelijke koppeling van meer dan twee
voorzieningsgebieden, waarbij zoveel
projecten betrokken zijn, dat er een groot
aantal keuzemogelijkheden uit ontstaat.
Ook kan een grote overcapaciteit in één
voorzieningsgebied, die kan worden
aangewend in diverse aangrenzende
voorzieningsgebieden, leiden tot technische
integratie in de zin van dit artikel.
Teneinde overbodige inspanningen, tijd en
kosten te vermijden betrof de eerste stapin
de systematisering dan ook het indelen van
het land in regio's waarbinnen het opstellen
van scenario's voor technische integratie van
voorzieningsgebieden en het bestuderen van
de effecten daarvan (met behulp van
computermodellen) zinnigen effectief zou
zijn.

Criteria voor regio's zonder, of zonder
substantiële, integratie van voorzieningsgebieden, zogenaamde 'niet-integratieregio's'
a. Koppeling van voorzieningsgebieden
komt reeds bijeen eerste verkenning niet in
aanmerking.
b. Koppeling van voorzieningsgebieden in
de regio iseenvoudig en ondubbelzinning
(bijvoorbeeld koppeling van slechts
2 bedrijven, één evidente oplossing etc).

De urgentie van een eventuele technische
integratie speelde hierbij ook een rol.
De volgende criteria zijn voor de indelingskeuze gehanteerd. Soms bleek één enkel
keuzecriterium voldoende, meestal een
combinatie van criteria.

Een en ander heeft geresulteerd indeselectie
van 5 integratieregio's, namelijk:
'Noord-West/West', 'Zuid-West/Noord',
'Zuid-West/Zuid', 'Midden-Gelderland' en
'Twente', zie ook afb. 4.

Afb. 5 - Voorbeeld van capaciteitsplanning
integratieregio.

voor een voorzieningsgebied in een niet-
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uit te breiden en nieuwe
projecten

Waterbehoefte en capaciteit
in min m3/j

1

RIJNS

40-

Keuze projecten aan de hand
Per voorzieningsgebied

van 5 hoofdaspecten

*
Geselecteerde
verzameling
potentiële uit te breiden en
nieuwe winnings- en produktiemiddelen als input voor
technische integratie

Capaciteitsplanning
geselecteerde
projecten
aan de hana van
de voorkeursoplossing
i

i

36

32

28

24

1r

20-

.

Opstellen
scenario's

1

Kwantificeren en
kwalificeren scenario's
m.b.v, „VEWIN-model"
Totale regio <

16-

_ _ - —"
12Leveringdoor LEID
8-

7.0

__J

1f
Evaluatie van de
scenario's

i

Keuze voorkeursoplossing

3.2. Tweede stap: werkwijze per typeregio
De tweede stapbetrof hetsystematiseren van
de werkwijze, die leidt tot de selectie van één
oplossing voor de capaciteitsplanning, de
voorkeuroplossing, in het tienjarenplan.
3.2.1. Werkwijze in niet-integratieregio's
In de niet-integratieregio's kon de selectie
van de voorkeuroplossing beperkt blijven tot
één procedure perafzonderlijk voorzieningsgebied.
Deze selectieprocedure geschiedde in
2 stappen. Als eerste werden uit het
potentieel van mogelijk uit te breiden
bestaande projecten en mogelijke nieuwe
projecten de voor de benodigde capaciteitsuitbreiding in aanmerking komende
projecten geselecteerd.
Vervolgens werd de capaciteitsuitbreiding
gespreid over de geselecteerde projecten,
zowel naar plaats alsinde tijd. In principe is
een iteratieprocedure (terugkoppeling)
tussen de twee stappen (stadia) mogelijk.
De stappen zijn evenwel meestal gescheiden
en in de aangegeven volgorde uitgevoerd.
De bij deze capaciteitsplanning te maken
keuzen zijn steeds getoetst aan 5 hoofdaspecten (zie verder hoofdstuk 4).
Afb. 5 toont het resultaat van de capaciteitsplanning voor een voorzieningsgebied in een
niet-integratieregio. De capaciteitsuitbreiding
vindt plaats door een gefaseerde uitbreiding
van het bestaande pompstation 'Gilzerbaan',
gevolgd door de stichting van een nieuw
pompstation 'Klooster'.
3.2.2. Werkwijze in integratieregio's,
zie afb. 6
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Afb. 7 - Voorbeeld van de dekking vande waterbehoefte van een voorzieningsgebied
in een integratieregio.

Door de samenhang van de voorzieningsgebieden ligt het voor de hand alle mogelijke
uitbreidingen van bestaande en alle (zinnig)
mogelijke nieuwe projecten ten behoeve van
de regio in hun totaliteit te beschouwen.
Om het werk te beperken isuit pragmatische
overwegingen de volgende procedure
gekozen.
Allereerst wordtper voorzieningsgebied uit
de populatie van bestaande en potentieel te
stichten projecten een beperkte verzameling
van uit te breiden en nieuwe projecten
geselecteerd, die als 'zo realistisch mogelijk'
kan worden gekenschetst. Het toetsenaan de
5 hoofdaspecten (zie hoofdstuk 4) is hierbij
een belangrijk hulpmiddel.
Deze verzameling van projecten dient
vervolgens alsinput voorde modelleringsfase
ten behoeve van de gehele regio. In de
modelleringsfase wordt de produktie, die
voor de dekking van de geraamde behoefte
noodzakelijk geacht wordt, volgens
verschillende scenario's verdeeld over de
beschikbare projecten. In hoofdstuk 6 wordt
op deze fase nader ingegaan. Het vervolgens
evalueren van de scenario's vindt wederom
plaats aan de hand van voornoemde
5 hoofdaspecten.
Hieruit volgt een voorkeuroplossing voor de
toedeling (allocatie) van de capaciteitsuitbreiding voor degehele regio,
gespecificeerd per project. Tenslotte wordt
hieruit per voorzieningsgebied de geplande
dekking van de waterbehoefte afgeleid.
In afb. 7wordt eenvoorbeeld gegevenvande
dekking van de waterbehoefte van een

voorzieningsgebied in een integratieregio.
N.B. Door de preselectie van 'realistische'
potentiële projecten in de eerste fase bestaat
de kans dat een eventueel veelbelovende
oplossing met een of meer niet geselecteerde
projecten niet in beschouwing wordt
genomen. Met het oog op de beperking van
de hoeveelheid werk isdit risico genomen;
vooral omdat de kans op een dergelijke
gebeurtenis bijzonder klein wordt geacht.
4. lootsings- c.q. beoordelingsaspecten
Bij de keuze van (locaties van) nieuwe
projecten en bijde toedeling van de
capaciteitsuitbreiding van bestaande en
nieuwe projecten zijn steeds dezelfde
toetsings- en beoordelingsaspecten van
belang.
Ter wille van de overzichtelijkheid en
hanteerbaarheid zijn die aspecten ondergebracht in 5 hoofdgroepen, hoofdaspecten
genoemd, te weten:
—bedrijfstechniek en bedrijfsvoering;
—belemmeringen voor de waterwinning;
— kosten;
—beïnvloeding van de landbouw;
—beïnvloeding van het milieu.
De eerste 3 hoofdaspecten bepalen zich tot
en zijn typisch gericht op het interne
bedrijfsgebeuren, management en beleid van
een betrokken waterleidingbedrijf; de laatste
2hoofdaspecten dragen het karakter vaneen
effect-rapportage. Deze laatste 2 hoofdaspecten hebben tevens een extern-informatieve functie; bijvoorbeeld voor de
grondwaterplannen die door de provincies
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worden opgesteld. Die informatie is per
definitie onvolledig, omdat zijvanuit de
optiek van de bedrijfstak isverzameld ten
behoeve van de capaciteitsplanning en niet
ten behoeve van een neutrale effectrapportage.
Voor de hoofdaspecten 'bedrijfstechniek en
bedrijfsvoering', 'belemmeringen voorde
waterwinning' en 'beïnvloeding van het
milieu' geven de tabellen II, IIIen IV een
indicatie van de aspecten per hoofdaspect,
'elementen' genoemd, en de eventueel te
beschouwen informatie per 'element' die aan
de orde komt per uit te breiden en nieuw te
stichten project.
5. Optimalisering
Bijhet selecteren vanprojecten en het komen
tot een voorkeursoplossing voor de
capaciteitsplanning in integratieregio's en
niet-integratieregio's zijn, zoals gesteld,
steeds dezelfde 5 hoofdaspecten als
toetsingscriteria gehanteerd. In hoofdstuk 7
wordt in hoofdlijnen aangegeven hoe dat is
gebeurd.
Het resultaat van een en ander issteeds als
'zo goed mogelijk', 'realistisch', 'zinnig' en
dergelijke gekwalificeerd. Bewust isniet naar
optimalisering van oplossingen gestreefd,

TABEL II - Onderverdeling van hethoofdaspect 'Bedrijfstechniek en bedrijfsuitvoering'.
Element

Tijd. nodigom winplaats te verkrijgen
Tijd. nodig voor verkrijging vergunningen
Tijd, nodig voor realisering winmiddelen

2. Kwaliteit grondstof

Waarden voor kwaliteitsparameters
Overschrijding van gestelde normen
Trendmatige ontwikkelingen van kwaliteitsparameters

3. Kwantiteit grondstof

Behoefte opjaarbasis, bijvoorbeeld gedurende planperiode
Winbare hoeveelheden op jaarbasis
Wateraanbod indroge jaren

4. Technologie

Eenvoud
Kwetsbaarheid
Aansluiting op huidige technologie
Bediening, onderhoud
Produktie afvalstoffen
Energie- en chemicaliënverbruik
Faseringsmogelijkheden

Leveringszekerheid
aan consument

Koppelingsmogelijkheden
Spreiding van winmiddelen
Kwetsbaarheid transportsysteem

N.B. Informatie over de benodigde tijd bij clement Ibiedt een maat voor de moeite die de realisering
van een project vraagt.

met het oog op de volgende onzekerheden:
a. het tijdstip waarop de oplossing optimaal
diende te zijn;
b. ten aanzien van welk hoofdaspect of
combinatie van(hoofd)aspecten de oplossing
optimaal diende te zijn;

TABEL III — Onderverdeling vanhet hoofdaspect 'Belemmeringen voor de waterwinning'.
Element

Eventuele informatie per element

1. Afvalverwerking

-

Vuilstorten, vuilverbranding
Composteerbedrijven
Afvalverwerkingsbedrijven
Afvalwaterzuiveringsinstallaties
Ondergrondse opslagchemisch en radio-actief afval
Vloeivelden
Autokerkhoven
Begraafplaatsen

2. Transport en overslag

-

Auto-, spoor- en vaarwegen
Pijpleidingen van derden
Benzinestations
Burgervliegvelden

3. Niet-industriële
bebouwing

- Stedelijke bebouwing
- Extensieve bebouwing voor onder meer de onderdelen
• riolering
• opslag van olieprodukten
• benzinestations en dergelijke
• ziekenhuizen, sanatoria

4. Industrieterreinen

-

5. Recreatie

- Verblijfsrecreatie (campings, bungalowparken)
- Intensieve dagrecreatie (pretparken, zwembaden en dergelijke)
- Extensieve dagrecreatie (wandelgebieden en dergelijke)

6. Landbouw

- Intensieve veehouderij
- Tuinbouw, inclusief bloembollenteelt
- Akkerbouw, veeteelt, bosbouw

7. Militaire terreinen

- Kazernes
- Oefenterreinen
- Vliegvelden

8. Doorboringen
en afgravingen

-

Chemische en metaalindustrie
Voedingsmiddelen- en veevoerindustrie
Hout-, cellulose- en papierindustrie
Laboratoria
Andere nutsbedrijven

Mijnbouw
Gas- en olieboringen
Zoutwinning
Zand- en grindwinning

Eventuele informatie per element

1. Beschikbaarheid
winplaats

c. de gebruikswaarde en realiteitswaarde
van een optimaliseringsmodel bij de
aanwezigheid van meer dan één
optimaliseringscriterium, c.q. (hoofd)aspect.
Om toch naar een voorkeuroplossing te
kunnen convergeren aan de hand van de 5
hoofdaspecten en deze oplossing 'zo goed
mogelijk', 'realistisch' en 'zinnig'tedoen zijn,
was veel informatie met betrekking tot de
hoofdaspecten in diverse situaties noodzakelijk. Deswege isgekozen voor de
methode, waarbij een verzameling is
gecreëerd van een voldoend aantal
verschillende oplossingen vooreen voldoend
ruim gesteld probleemgebied op basis van
een groot aantal verschillende behoeftedekkingsscenario's.
6. Modellering
6.1. Algemeen
Zoals gesteld in hoofdstuk 1 wordt in dit
verband onder modellering begrepen het
allereerst schematiseren van de werkelijke
omstandigheden en het vervolgens zo
duidelijk mogelijk zichtbaar maken van
aanwezige en mogelijke problemen en
mogelijke oplossingen daarvoor door middel
van het opstellen en doorrekenen van
verschillende scenario's.
Aan de hand van de gevolgde procedure in
integratieregio's, zie afb. 6,zaldit in
hoofdlijnen worden verduidelijkt. Verondersteld isdat de preselectie van potentiële
projecten, per afzonderlijk voorzieningsgebied of deelvoorzieningsgebied, aan de
hand van de 5 hoofdaspecten reeds heeft
plaatsgevonden.
De schematisering van de werkelijke
omstandigheden, zie afb. 8, houdt in, dat
—per (deel)voorzieningsgebied de afname
van drinkwater inéén vraagpunt wordt
geconcentreerd.
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—de afnamepunten van ander water in het
algemeen op de werkelijke locaties worden
gehandhaafd,
—de projecten op de bestaande, c.q. op de
meest gerede nieuwe, locaties zijn
aangegeven,
—alleen die transportvoorzieningen worden
opgenomen, die dienen voor het transport
van water van projecten naarvraagpunten en
van projecten naar projecten.
Het gebeuren in de distributienetten in de
voorzieningsgebieden, voor zover het geen
transportfunctie heeft als in bovengenoemde
zin, isbuiten beschouwing gelaten.
Scenario's kunnen voor diverse variabele
condities worden opgesteld, zoals:
—voorrang vangebruik vanzoet grondwater
boven oppervlaktewater alsgrondstof bij
toename van de drinkwaterbehoefte in de
regio (uit een oogpunt van volksgezondheid,
gelijkmatige kwaliteit, kosten, etc.);
—'bevriezing' van de grondwateronttrekkingen (met het oog op natuurbeheer en
natuurbehoud, beïnvloeding van de
landbouw);
—introductie van diepinfiltratie op
technische schaal;
—limitering van capaciteiten van projecten
(op bepaalde tijdstippen);
—voorrangvolgorde in de levering van
projecten naar vraagpunten,
— etc.
De scenario's zijn sterk gebonden aan de
specifieke problemen van de regio.
Om een goed overzicht van het problemenveld perregio teverkrijgen, issteeds getracht
scenario's te genereren, die ruim uiteenliggen. Anderzijds ismet het oogop de
presentatie (overzichtelijkheid), evaluatie en
interpretatie van de 'input'en 'output' vande

TABEL IV — Onderverdeling vanhethoofdaspect 'Beïnvloeding vanhet milieu.
Element

Eventuele informatie per element

Natuur

Flora/vegetatie
• verspreiding vegetatietypen
• verspreiding relevante plantensoorten
• aanwezigheid natuurgebieden
• potentiële vegetatie
Eauna
• verspreiding regionaal relevante diersoorten
Landschapsecologische relaties

Milieuhygiëne

Spoelwaterlozing
Slibproduktie
Bodembelasting bij infiltratie
Transport en gebruik van chemicaliën

Landschap

Schaal
Structuur
Karakteristieke elementen

4. Cultuurhistorische waarden

scenario's gestreefd naar een beperking van
het aantal scenario's. Vaak geschiedde dit in
stappen door eerst een groot aantal scenario's
op basis van enkele hoofdkenmerken en nog
globale gegevens, te genereren en na kennisneming van deze eerste resultaten verder te
gaan met een kleiner aantal. Voor dit
beperkte aantal scenario's werden dan
vervolgens, aan de hand van meer
gedetailleerde gegevens en aanvullende
kenmerken, bewerkingen en berekeningen
uitgevoerd en aldus in het algemeen ook
meer gedetailleerde resultaten verkregen dan
tijdens de eerste stap.
Afb. 9 toont één scenario, voor zover het de
volgorde van leveringen van drinkwater
betreft, in de regio Zuid-West/Zuid. (Voor
de goede orde wordt inherinnering gebracht,
dat een scenarioook gekenmerkt kan worden
door andere variabelen, alstijdstippen van
uitbreiding en dergelijke.)
Het eerste cijfer in een kolom toont de

Afb. 8 - Kaart van de integratieregio ZW-Zuid met onderscheiden vraagpunten en projecten.

voorkeurvolgorde vaneen vraagpunt voorde
levering uit een project (drinkwatervraagpunt BOZI, kolom 5,heeft een
voorkeursvolgorde van levering uit de
projecten MOND, ALTE*, HUSO*, BOZZ
en ZEVE); het tweede cijfer toont de
voorkeursvolgorde van een project voor
levering aan een vraagpunt (project BOZZ,
rij 7, heeft een voorkeursvolgorde van
levering aan de vraagpunten BOZI, ZEVL,
MIDZ, THOL en BOZD), zie ook afb. 8.
Het eigenlijke kwantificeren en kwalificeren
van de scenario's, dat wilzeggen het
respectievelijk uitdrukken van de scenario's
in concrete gegevens en gegevensin
beschrijvende zin,gebeurde voor zover
mogelijk met behulpvan het VEWIN-model.
6.2. Het VEWIN-model, zie afb. 10
6.2.1. Algemeen
Met behulp van het VEWIN-model is
getracht de verkregen informatie per
scenario onder te brengen in,en te verdelen
over, 5 rubrieken, modulen genaamd.
Om eenheid in de wijze van beschrijving van
omstandigheden, berekeningen en selectie
van oplossingen te brengen zijn de modulen
qua inhoud op dezelfde manier gerubriceerd
en ingedeeld alsde reeds genoemde
'hoofdaspecten' (zie hoofdstuk 4).
De deelontwerpen van de modulen zijn,
conform de onderverdeling van hoofdaspecten in elementen, moduul-elementen
genoemd.
De huidige kennis ten aanzien van feiten
(ervaringsmateriaal) en ten aanzien van het
toepassen van de methode opzich maakte
het slechts mogelijk de resultaten van de
bewerkingen in de modulen 'Kosten' en
'Beïnvloeding van de landbouw door de
waterwinning' in concrete eenheden uit te
drukken (te kwantificeren).' Evident isdat
naarmate de uitgangsgegevens (input)
minder nauwkeurig zijn, de uitkomsten
* Het programma laat gelijkwaardige levering uit
maximaal 2 projecten toe.
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THOL

3
ZEVL

BOZD

5
BOZI

6
ROOS

7
BRED

1XI

3 WRAN

2X1

1X2

4 STJA

1xl

5 BRAD

2x1

6. MOND

2x3

7. BOZZ

3X4

3x3

3X2

2X4

2x6

9
10
MOER ZUID

OOST

*
VERWERKING EN BEWERKING
INPUT-GEGEVENS IN MODULEN

3X3

2X5

V

1X1

1X2

3X5

3X1

8 BORT

1 Xl

10 GINN
2X4

12. SEPP

3X3
4 X3

13 PAWN
4X3

3X3

3X3

4x3

4x2

Moduul

Moduul

Moduul

Moduul

Bedrijfsvoering

Belemmeringen
voor
de
waterwinning

Kosten

Beïnvloeding
van de
landbouw
(door de
waterwinning)

Milieu

Kwalitatief

Kwantitatief

Kwantitatief

Kwalitatief

2X2

Bedrijfstechniek

1X1
2X2

2X5

Moduul

en
1X1

9. DORS

14 ZEVE

8
WEST

1X1

2. HUSO

11 ALTE

INPUT-GEGEVENS
GERANGSCHIKT VOLGENS SCENARIO'S

DRINKWATERVRAAGPUNTEN
2
MIDZ

5X3

1X1
1X1

1 X2

2X1

4X2

4X3

Kwalitatief

1x1

^ ^ ^ ^ ^ E f c ^ ^ " '

15 GILZ

1X1

16. PRIN

1X1

EVALUATIE SCENARIO'S AAN DE HAND VAN MODUUL
3X2

17. HOUT

1 XI

16 GEND

1 XI

RESULTATEN

,

"
VOORKEURS OPLOSSING

Afb. 9 - Scenario voor de levering van drinkwater inde integratieregio /.W-Zuid.

globaler worden, c.q. een grotere onzekerheidsmarge vertonen.
Dit probleem deed zich vooral voor met
betrekking tot 'beïnvloeding van de
landbouw door waterwinning' bij waterwinlocaties die nog slechts globaal konden
worden gesitueerd. In dergelijke gevallen
moest noodgedwongen teruggevallen worden
op kwalitatieve beschrijvingen, of een zeer
globale kwantificering. Een en ander heeft
ertoe geleid dat het doorrekenen van de
diverse scenario's met behulp van de
computer (voorlopig) beperkt moest blijven
tot de moduul 'Kosten'.
Ten aanzien vandemodulen 'Bedrijfsvoering
en bedrijfstechniek' (waarbinnen het aspect
van de kwaliteit van de grondstof een rol
speelt), 'Belemmeringen voor de waterwinning' en 'Milieu' moest voorshands
geheel worden volstaan met een zeer globale
presentatie van resultaten in beschrijvende
en beschouwende zin.
Ter illustratie van een kwantitatieve
presentatie worden van het 'kostenmoduul'
de berekeningsgrondslagen en enkele
berekeningsresultaten ervan voor de
integratieregio Twente getoond.
6.2.2. Het kostenmoduul
De belangrijkste grondslag voor het
kostenmoduul is,dat reeds gemaakte kosten
(in het verleden) niet van belang zijn voor de
uitkomsten —die kosten zijn nu eenmaal
gemaakt enworden opdeeenofandere wijze
gedragen c.q. verdisconteerd - en dat alleen
nog te maken kosten meetellen.
Ter vergelijking van berekeningsuitkomsten
is gekozen voor de presentatie aan de hand
van gedisconteerde kosten. Aldus worden
alleen als kosten gepresenteerd:

Aß. 10- Werken met het VEWIN-modeL

'gedisconteerde marginale investeringskosten
en integrale exploitatiekosten'.
Beschouwde objecten met betrekking tot het
kostenmoduul zijn:
—projecten en
— hoofdtransportvoorzieningen.
Distributievoorzieningen blijven dus buiten
beschouwing!
Als investeringen zijn beschouwd:
— terreinkosten;
—civieltechnische en bouwkundige werken;
—werktuigbouwkundige en elektrotechnische voorzieningen;
—bijkomende kosten alsbouwrente (8%)en
voorbereiding + directie (15%).
Niet zijn bijvoorbeeld opgevoerd:
— WIR, SIR e t c ;
— BTW;
—vervangingsinvesteringen van reeds
bestaande, dat wil zeggen op 1 januari 1980
aanwezige, voorzieningen;
—een post onvoorzien.
Exploitatiekosten zijn in aanmerking
genomen voor:
— chemicaliënverbruik;
— energie;
—onderhoud (inclusief personeelskosten);
—bediening (inclusief personeelskosten).
Wat de discontering betreft is aangehouden:
rekenperiode
- 30 jaar
peildatum
- 1 januari 1980
disconteringsvoet
-8%
inflatie
- 0%
afschrijving (ter bepaling
van de restwaarde van
investeringen
lineair
economische levensduur
van terreinen
oneindig

economische levensduur
van civieltechnische en
bouwkundige werken
- 30 jaar
economische levensduur
van werktuigbouwkundige
en elektrotechnische
voorzieningen
- 10jaar
N.B. In enkele gevallen zijn, bijwijze van
gevoeligheidsanalyse, de aangehouden
getallen gevarieerd. Zo isin enkele regio's
het effect van een rekenperiode van 15jaar
en/of een disconteringsvoet van 4% en 12%
nagegaan.
6.2.3. Enkele berekeningsresultaten voor
de integratieregio Twente
Voor de aangehouden schematisering
(projecten en vraagpunten) wordt verwezen
naar afb. 11.
Uit een groot aantal scenario's werden er
4 geselecteerd om tot de voorkeursoplossing
voor het gebied te komen, zie tabel V. Bij de
varianten 3en 4 werd in de capaciteitsuitbreidingen voorzien door grondwater.
Bij de varianten 5en 7zijn de grondwaterhoeveelheden gelimiteerd en is uitgeweken
naar oppervlaktewater door middel van
voorraadvorming in spaarbekkens.
De verschillen tussen de varianten in één
categorie (3 en 4, 5en 7) kwamen voornamelijk voort uit een variatie in het patroon
van leveringen van projecten naar
vraagpunten.
TABEL V - Berekende kosten inmin Hfl. voor vier
geselecteerde scenario's inde integratieregio Twente.
Scenario

Investering

Exploitatie

Totaal

variant 3
variant 4
variant 5
variant 7

30.5
30,5
56.9
54.0

113,9
109,6
111.8
114,2

144,4
140.1
168.7
168.2
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De kostenverschillen tussen de grondwatervarianten (3 en 4) en de oppervlaktewatervarianten (5 en 7) zijn hoofdzakelijk
veroorzaakt door het verschil in de
gedisconteerde investeringskosten.
Bij de raming van kosten is,zoalsook bij de
overige integratieregio's, uitgegaan van
specifieke ramingen perproject en transportvoorziening en niet van gegeneraliseerde
kostenfuncties. Dit brengt wel extra werk
met zich mee, maar een en ander sluit beter
aan bij de werkelijkheid. Ter besparing van
werk zijn enkele uitzonderingen gemaakt,
bijvoorbeeld voor met elkaar overeenkomende transportvoorzieningen in praktisch
gelijkluidende situaties en condities.
De resultaten van de kostenmoduul bleken
uiteindelijk sterk bepalend voordekeuzevan
de voorkeursoplossing voor de integratieregioTwente,omdat ermet betrekkingtot de
overige modulen geen overwegende
verschillen vielen te constateren tussen de
varianten.
7. Evaluatie vanmoduulresultaten, keuze
van de voorkeursoplossing
Het evalueren vandescenario'senhet kiezen
van de voorkeuroplossing aan dehand vande
kwantitatieve en kwalitatieve moduulresultaten dientopeenwijze plaatstevinden,
die gestructureerd en acceptabel voor de
opstellers (de bedrijfstak) en begrijpelijk en
acceptabel voor de goedkeurende instanties
(de overheid) is.
Wil een directe bepalingsmethode aan deze
voorwaarden voldoen, dan moeten de
moduulresultaten door middel van een

systeem van objectieve waarderingseenheden vertaald kunnen worden in
absolute getallen. Daardoor wordt het
namelijk mogelijk om aan de scenario's
(c.q. variantoplossingen) direct vergelijkbare
'scores' (puntenaantallen) toe te kennen.
De aanpak volgens deze methode, dat wil
zeggen het toekennen van absolute waarden
en scores, stuit op de volgende moeilijkheden:
—Slechts de resultaten van twee van de vijf
modulen zijn in kwantitatieve zin beschikbaar. De resultaten van drie van de vijf
modulen zijn slechts in kwalitatieve zin
beschikbaar. Bovendien behoeft 'kwantitatief' niet synoniem te zijn met 'objectief
interpreteerbaar', zie afb. 12.
—De belangrijkheid, c.q. het 'gewicht', van
de modulen isniet gelijk in het kader van de
evaluatie en de keuze van de voorkeuroplossing. De bedrijfstak kent bepaalde
grotere gewichten toe aan de'intern gerichte'
modulen 'Bedrijfsvoering en bedrijfstechniek'. 'Kosten' en 'Belemmeringen voor
de waterwinning' toe dan aan de 'extern
gerichte' modulen 'Milieu' en 'Beïnvloeding
van de landbouw'.
Om aan deze moeilijkheden het hoofd te
bieden bestaan er indirecte methoden,
waarmede kwalitatieve gegevens (c.q.
gekwalificeerde kwantitatieve gegevens)
kunnen worden omgezet in getalsmatige
waarden. Een van deze methoden isdie van
het paarsgewijze vergelijken, geënt op
hiërarchische verwerking, zoals geïntroduceerd door Saaty.
Hierbij kunnen zowel aan moduulelementen

Afb. 11 - Kaart van de integratieregio Twente met onderscheiden vraagpunten en
projecten.

Aß

als modulen gewichten worden toegekend en
tenslotte aan ieder scenario (variantoplossing) een score. Deze werkwijze berust
op de methode dat bij de paarsgewijze
vergelijking van zaken (moduulelementen
onderling, modulen onderling, scenario's
onderling aan de hand van de resultaten per
moduulelement) steeds een waarde-oordeel
gegeven wordt in de vorm van scores, zie
tabel VI.
Een vereiste hierbij is,dat dit vergelijken
geschiedt door een panel van deskundigen.
Het panel dient voldoendegroottezijnom de
mate van concordantie endiscordantie bijhet
toekennen van de scores, in casu een maat
voor de waarde vandescores,opeen redelijk
betrouwbare wijze tot uiting te laten komen.
In de afbeeldingen 13t/m 15worden aan de
hand van fictieve resultaten voor gewichten
en scores de achtereenvolgende stappen
getoond om met behulp van een panel of
panels te komen toteen scoreter vergelijking
van 2 scenario's.
In het voorbeeld worden de twee scenario's,
ondanks de verschillen in kosten,
belemmeringen voor de waterwinning, etc.
TABEL VI — Voorbeeld van het toedienen van 'scores' bij
paarsgewijs vergelijken (ontleend aan Saaty).
Beoordeling

Score

praktisch gelijk
Iets (in lichte mate) gunstiger/belangrijker
Duidelijk (in behoorlijke mate)
gunstiger/belangrijker
Veel (in sterke mate) gunstiger/belangrijker
Zeer veel (in zeer sterke mate)
gunstiger/belangrijker

1 ? - Interpretatie van de kwantificeerbare resultaten vaneen

moduul

1
3
5
7
9

(kosten)

Resultaten in hoeveelheden (kosten)
T
Objectieve interpretatie

•

Rangschikken volgens
bruto hoeveelheden
(totale gedisc. marginale kosten}

1f
Netto hoeveelheden bruto hoeveelheden minus
steeds gelijkblijvende posten
per variant

T
Subiectieve interpretatie

*

Klassensysteem opzetten
t.b.v. indeling
(subjectief)

1r
Waarderingsmaat
toekennen aan klassen

ir
1f
Rangschikken volgens
netto hoeveelheden
(netto gedisc. totale marg. kosten
c.q. netto gedisc. marg. investeringen
c.q. netto gedisc. exploitatiekosten)

if
Waarde-rangorde
' VRAAGPUNTEN
I PRODUKTIEI-'IDDEI.EN
" TRANSPORTLEIDINGEN
• TRANSPORT MOGELUK ZONDER MEER
K O S T E N t . o . v HUIDIGE

SITUATE

1f
Resultaten
onderbrengen in
de klassen
en vervolgens
waarderen

1

Waarde-rangorde

549

H 2 0 ( 1 7 ) 1984,nr. 23

MODUUL

MODUUL-ELËMENTEN
MODUUL

Omschrijving

Gewicht

MODUUL-ELEMENTEN

Gewicht

Omschrijving

Omschrijving
Bedrijfsvoering
en
bedrijfstechniek

Belemmeringen
voor de
waterwinning

0,30

0,20

Beschikbaarheid van de winplaats
Kwaliteit van de grondstof
Kwantiteit van de grondstof
Technologie
Leveringszekerheid

0,30
0,25
0,25
0.10
0,10

Afvalverwerking
Transport en overslag
Niet industriële bebouwing
Industrieterreinen
Recreatie
Landbouw
Militaire terreinen
Doorboringen en afgravingen

0,20
0,125
0.075
0,15
0.075
0,20
0,125
0,05

Kosten

0,30

Gedisconteerde marginale kosten

1,00

Beïnvloeding
van de
landbouw
(door de
waterwinning)

0,05

Resultante van positieve
en negatieve beïnvloeding
in oogstresultaten

1,00

Milieu

0,15

Natuur
Miiieuhygiëne
Landschap
Cultuurhistorische waarden

0,40
0,30
0,20
0,10

en

Afb. 15 - Voorbeeld van het afwegen van2scenario's op
basis van de resultaten voor 5 modulen.

SCENARIO 1

Score

Omschrijving

Score

Bedrijfsvoering en
bedrijfstechniek

0,145 •

Bedrijfsvoering en
bednitstechniek

0,155"

Belemmeringen voor
de waterwinning

0,115

Belemmeringen voor
de waterwinning

0.085

Gewicht x

Vs
3
1
7
VÏ

0,167
0,75
0,50
0.875
0.333

Sub-moduul

absolute score

Rela- Abso- Gewicht x
tieve lute
absolute score
score score
Moduulelement

Moduul
Winplaats
Kwaliteit gr.
Kwantiteit gr.
Technologie
Leveringszekerheid

0,050
0.188
0,125
0,088
0,033

0,483

0,833
0,25
0,50
0.125
0,667

0,145

Moduul

0,25
0,063
0,125
0,013
0,067

0,517

0,155

Afb. 14 - Voorbeelden van het afwegen van2scenario's op basis van deresultaten voor
het moduul 'bedrijfsvoering en bedrijfstechniek'.

(goed) mogelijk doordat met betrekking tot
bepaalde moduulelementen:
a. bepaalde (feiten)kennis ontbrak;
b. er onzekerheid heerste over de interpretatie van de resultaten, een onzekerheid
die ook door studie en beraad niet op korte
termijn kon worden weggenomen.
Het punt a.goldbijvoorbeeld met betrekking
tot het moduulelement 'Leveringszekerheid'
in het moduul 'Bedrijfsvoering en bedrijfstechniek'.
Afb. 16illustreert deonderdelen, inde keten
van grondstof tot en met distributie, die van
belang zijn voor de leveringszekerheid. Het
probleem valt te splitsen ineen deterministisch deel en een stochastisch deel.
De noodzakelijke toetsing aan 'de praktijk'
van het stochastische deel bleek duidelijk in
het gedrang te komen door gebrek aan
voldoende statistische gegevens.
Het punt b. manifesteerde zich bijvoorbeeld
bij het moduulelement 'Kwaliteit grondstof
bij de vergelijking van scenario's, alsde
grondstof in de betrokken gevallen
(ruimschoots) aan de normen voldeed.
Gewichtstoedeling aan de componenten,
waardering van de componentengrootten
(concentraties en dergelijke), te volgen

handelwijze in de praktijk (ten aanzien van
de planning) bijgeconstateerde verschillen in
grondstoffen, diealleaandenormen voldoen
etc. e t c , zijn punten die aanleiding gaven en
nog geven tot onzekerheid. Afb. 17tracht
een en ander te illustreren.
3. De schijn van exactheid van de scores.
Scoreszijn in het algemeen het resultaat van
een subjectieve meningsvorming, uitgedrukt
in kwantitatieve eenheden (punten).
Dit geldt inhet bijzonder ten aanzien van het
vergelijken van resultaten van kwalitatief
beschreven moduulelementen. Ook alzou bij
iedere score tevens de mate van de
opgetreden discordantie of concordantie
worden opgegeven, dan nog ishet moeilijk,
zo niet ondoenlijk om per score de negatieve
afwijking en de positieve afwijking ten
opzichte van de vermelde score te bepalen in
relatie tot een vooraf aangenomen c.q.
vastgestelde 'band- of intervalsgrens'
(scorewaarde nog voor 90% reëel, bruikbaar
of betrouwbaar bijvoorbeeld).
4. Het optreden van het verschijnsel van
nivellering in de eindscores.
Onder eindscores wordt in dit verband
verstaan: de resulterende score per scenario.
Naarmate het aantal tevergelijken scenario's

Kosten

0,135

Afb. 16 - Onderdelen van belang voor de leveringszekerheid in deketen vangrondstof totenmet distributie.

Transport

Kosten

0,165

Beïnvloeding v a n
de landbouw

0,020

Beïnvloeding v a n
de landbouw

0,030

Milieu

0,085

Milieu

0,065

0,500

0,500

Oppervlakte- Stroomwater
1gebieden

Ondergronds

DISTRIBUTIE

ZUIVERING

VOORRAADVORMING

GRONDSTOF

2 i e figuur 14

SCENARIO II

Moduuletement
Winplaats
Kwaliteit gr
Kwantiteit gr.
Technologie
Leveringszekerheid

0,30
0,25
0,25
0,10
0,10

MODUUL

MODUUL

-

Rela- Absotieve lute
score score

SCENARIO II

SCENARIO

Omschrijving

0,30

bedrijfstechniek

Moduulelement

Gewicht

Omschrijving
Beschikbaarheid
winplaats
Kwaliteit grondstof
Kwantiteit grondstof
Technologie
Leveringszekerheid

Bedrijfsvoering

Afb. 13 • Voorbeeld vangewichtstoedeling aanmodulen (doorpanels) tenbehoeve van
waardering van varianten (scenario's) ineen bepaalde regio.

op basis van de resultaten van de 5 modulen
tenslotte alsgelijkwaardig beoordeeld.
Met betrekking tot het evalueren van de
scenario's en het doen van de keuze van de
voorkeuroplossing ten behoeve van het
tienjarenplan leverde de gevolgde methode
van het paarsgewijze vergelijken, met de
daaraanverbonden methode van 'scoren', de
volgende bezwaren op:
1. Ten einde redelijk betrouwbaar,
realistisch te kunnen scoren bij het
vergelijken van scenario's op basis van de
resultaten permoduulelement,waseen grote
mate van gedetailleerdheid van gegevens
nodig, in het algemeen veel groter dan
overeenkwam met de globaliteit van
projecten in het kader van de middellange
termijnplanning. Dit gold in het bijzonder
voor projecten, geprojecteerd aan het eind
van de planperiode en projectonderdelen als
waterwinlocaties.
2. Toetsing en vergelijking op het niveau
van moduulelementen bleek nog niet altijd
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WELK WATER IS BETER ROCKANJE 1 OF II EN WAT DOEN WE WETDIE UITSPRAAK"?

ROCKANJE 1

Temperatuur

: constant 10 'C

Chloride gehalte: constant 1 50 mg Cl
Kleur

: 2 mg/l Pt

Smaak

: 1,2

Overige componenten als bij
Rochange II

ROCKANJE II

Temperatuur

^

•

: wisselend tussen
1 5 ' C en 20 "C

Chloride gehalte: constant 50 mg Cl
Kleur

: 7mg/l Pt

Smaak

: 0,5

Overige componenten als bi|
RochangeI

Afb. 17 - Kwaliteitswaarderinpprobleem bij waterendie (ruimchoots) aandenormen voldoen.

stijgt en het aantal moduulelementen aan de
hand waarvan de scenario's vergeleken
worden, moet dezelfde beoordelingsruimte
(het scoreveld) voor een steeds groter aantal
scores worden gebruikt. De ruimte voor
verschillen tussen de scores,de ruimte voor
de beoordeling vanhet onderscheid tussen de
scenario's wordt daardoor tevens kleiner.
Er treedt alshet ware een nivellering opin
scoreresultaten. Het middel om met behulp
van scores te onderscheiden wordt hierdoor
minder effectief.
Ten behoeve van het tweede tienjarenplan
van de VEWIN isvoor de evaluatie van de
scenario's en de keuze van de voorkeuroplossingen volstaan met een vergelijking en
selectie op een hoog aggregatieniveau: in het
algemeen niet lager dan het moduulniveau.
Voor een zoconsistent mogelijk en realistisch
resultaat hebben toetsing en meningsvorming plaatsgevonden in grote
werkgroepen van deskundigen van de waterleidingbedrijven, ondersteund en aangevuld
door ambtelijke meningsvorming in de
Regionale Werkgroepen.
De gepresenteerde scenarioresultaten zijn zo
goed mogelijk afgestemd op en in overeenstemming gebracht met de gewenste mate
van gedetailleerdheid enerzijds en globaliteit
anderzijds voor de middellange termijnplanning.
Het grote nut vanhetVEWIN-model (metal
zijn nog aanwezige onvolkomenheden en
tekortkomingen) lagvooral in het snel,
overzichtelijk en op een gestructureerde
wijze genereren en presenteren van
scenario's. De integratieproblematiek per
regio werd hierdoor op een zo duidelijk
mogelijke en objectieve manier zichtbaar
gemaakt.
8. Conclusies en aanbevelingen
Het VEWIN-model iseen bruikbaar
hulpmiddel gebleken bij de planvorming
voor de middellange termijn. Het toepassen
van modulen als hulpelementen voor het
beschrijven en vergelijken van scenario's
bleek een goede werkmethode.
Evenwel, inhoudelijk bezien en wat de
verwerking op de computer betreft, isnog
slechts het moduul 'Kosten' redelijk
ontwikkeld en praktisch bruikbaar.

Indien het VEWIN-model wederom gebruikt
wordt voor volgende middellange termijnplannen, ishet opportuun de modulen
'Bedrijfsvoering en bedrijfstechniek' en
'Belemmeringen voor de waterwinning' te
ontwikkelen en uit te diepen. Dit geldt in het
bijzonder voor het moduul 'Belemmeringen
voor de waterwinning'.
De drie modulen 'Bedrijfsvoering en
bedrijfstechniek', 'Belemmeringen voorde
waterwinning' en 'Kosten' zijn intern gericht
(zie ook hoofdstuk 4). Het verdient
aanbeveling, aangezien het tienjarenplan een
plan van de bedrijfstak is,voorkeuroplossingen in hoofdzaak op deze modulen,
c.q. hoofdaspecten te baseren. Dit sluit niet
uit, dat aandacht moet worden besteed door
de bedrijfstak aan de 'extern gerichte'
modulen, c.q. hoofdaspecten, 'Milieu' en
'Beïnvloeding van de landbouw'.
Methoden, om vanuit de optiek van de
bedrijfstak effecten van de waterwinning en
waterproduktie opde natuurlijke en
gecultiveerde flora en fauna op een zo
concreet mogelijke wijze te vertalen, dienen
nader bestudeerd en uitgewerkt te worden.
De verantwoordelijkheid voor de beoordeling van degeplande projecten opbasisvan
'Milieu' en 'Beïnvloeding van de landbouw'
ligt bijdeoverheid. Dit komt bijvoorbeeld tot
uitdrukking in de grondwaterplannen, die
door de provincies worden opgesteld.
Evenzo verdient hetaldusaanbevelingom de
effecten van waterwinning en -produktie op
'Milieu' en 'Landbouw' zoconcreet mogelijk
aan te geven en tewaarderen. (Dit zou
overigens ook voor andere vormen van
waterwinning, dan alleen die voor de
openbare watervoorziening, moeten
gebeuren.)
Vooral het opstellen en uitwerken van 'tradeoff'-functies tussen:
—'Milieu' en 'Waterwinning en -produktie
ten behoeve van de openbare watervoorziening',
—'Milieu' en de 'Waterwinning ten behoeve
van de industrie',
—'Milieu' en 'Waterwinning ten behoeve
van de landbouw',
is hierbij onontbeerlijk.

9. Omschrijving vanenkele inde tekst
gebruikte termen,begrippen en afkortingen
9.1. Termen en begrippen
alternatief: Als bijlage bij het tienjarenplan
gevoegde oplossing, die afwijkt van de in het
tienjarenplan gepresenteerde voorkeuroplossing. Een alternatief wordt als
minderheidsstandpunt door het desbetreffende bedrijf ingebracht.
ander water: Water, viaeen apart leidingnet
geleverd door de waterleidingbedrijven, dat
niet bestemd isvoor menselijke consumptie.
Het betreft zowelwaterdatminder vergaand
isgezuiverd dan drinkwater (halffabrikaat)
alswater dat een verdergaande zuivering
heeft ondergaan (gedestilleerd, gedemineraliseerd).
bedrijfstak: De gezamenlijke waterleidingbedrijven.
bruto waterbehoefte: Netto waterbehoefte,
vermeerderd met de noodzakelijke reserve.
capaciteit: Produktievermogen van een
produktiemiddel opjaarbasis, bepaald op de
wijze zoals isvastgelegd in de desbetreffende
VEWIN-grondslag.
deelvoorzieningsgebied:
Voor planningsdoeleinden onderscheiden gedeelte van een
voorzieningsgebied. Heeft over het algemeen
geen absolute begrenzing.
drinkwater: Water dat voldoet aan de
kwaliteitseisen die worden gesteld met het
oog op menselijke consumptie.
drink- en industriewatervoorziening:
De leveringen van water viade waterleidingbedrijven en de eigen winningen van
particulieren. De laatste met uitzondering
van de onttrekkingen van zout en brak
grondwater, de onttrekkingen van oppervlaktewater voor koeldoeleinden en de eigen
onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater voor beregening en bevloeiingin de
landbouw.
integratie-regio: Gebied, waarbinnen in het
kader van het tienjarenplan de mogelijkheden van technische integratie zijn
bestudeerd. Er zijn voor het tweede tienjarenplan 5integratie-regio's onderscheiden.
netto-waterbehoefte: Waterbehoefte inenig
jaar, geraamd op basis van de meest waarschijnlijk geachte ontwikkeling.
produktiemiddel:
Installatie voor de
produktie van drinkwater of ander water.
produktiepunt:
Plaats waar drinkwater of
ander water wordt geproduceerd.
Regionale Werkgroep: In ieder van de
5 regio's werkzame VEWIN-werkgroep,
bestaande uit vertegenwoordigers van:
—de waterleidingbedrijven;
—de provinciale planologische diensten en
waterstaatsdiensten;
—de 'Directie D van' het Ministerie van
VROM;
—de Rijkswaterstaat;
—het planbureau van de VEWIN.
reserve: Noodzakelijke ruimte tussen bruto
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en netto waterbehoefte. De reserve dient om
het hoofd tebieden aaneenvraagnaar water,
die op jaarbasis groter isdan werd geraamd.
Oorzaken voor dit hogerejaarverbruik zijn
onder meer extreem droge zomers en
onvoorziene groei van industriële activiteit.
spaarbekken: Al of niet kunstmatig
bovengronds bekken, waarin oppervlaktewater wordt opgeslagen alvorens het een
verdere zuivering ondergaat. Doel van het
spaarbekken ishet overbruggen van perioden
waarin om uiteenlopende redenen geen ruw
oppervlaktewater kan worden ingenomen.
spoelwaterverbruik: Waterverbruik op het
produktiemiddel onder meer ten behoeve
van het schoonspoelen van de filters.
Het vormt het verschil tussen de onttrokken
hoeveelheid en de in het net gebrachte
hoeveelheid.
technische integratie: Koppeling van
voorzieningsgebieden van aanliggende
bedrijven met het doel om door onderlinge
leveringen een meer efficiënte benutting van
bestaande en/of toekomstige produktiemiddelen mogelijk te maken.
tienjarenplan: Instrument van de bedrijfstak
van de openbare watervoorziening voor de
planning van winning en produktie voor de
middellange termijn. Het vormt de voortzetting in de sectorlijn van de planvorming
waarvoor het structuurschema het kader
vormt.
varianten: Oplossingen voor de behoeftedekking in een voorzieningsgebied, die
vooralsnog alsgelijkwaardig worden
beschouwd.
voorzieningsgebied: Gebied, waarbinnen
de openbare watervoorziening door één
waterleidingbedrijf wordt uitgeoefend.
waterwingebied: Het gebied, direct gelegen
rondom de winningsmiddelen en zodanig
groot, dat het toestromende grondwater in
het watervoerende pakket een verblijftijd
van ten minste 60 dagen heeft. Binnen dit
gebied zijn inprincipealleen dedirectmet de
waterwinning verband houdende activiteiten
toelaatbaar.
waterwinplaats: —Bij grondwaterwinning:
de produktiemiddelen en het gebied binnen
de beschermingsgrenzen.
- Bij oevergrondwaterwinningen: voor de
grondwatercomponent de produktiemiddelen
en het gebied tussen de beschermingsgrenzen; voor de oppervlaktewatercomponent de geprojecteerde intrekzone.
- Bij oppervlaktewaterwinningen: de plaats
van onttrekking en opslag (boven- en ondergronds) en het produktiemiddel.
winningsmiddel: Installatie voor de
onttrekking van grond- of oppervlaktewater
ten behoeve van de produktie van drinkwater
of ander water.
winvergunning: Vergunning vereist voor
het onttrekken van grondwater door waterleidingbedrijven. Ze wordt verleend door de
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Minister van VROM op grond van de
Grondwaterwet Waterleidingbedrijven.
Na het volledig van kracht worden van de
Grondwaterwet isdevergunningvereist voor
alle grondwateronttrekkingen boven een
bepaalde hoeveelheid. Ze wordt dan
verleend door de colleges van gedeputeerde
staten.
9.2. Afkortingen
Directie D: Directie Drink- en Industriewatervoorziening van het Ministerie van
VROM.
VEWIN: Vereniging van Exploitanten van
Waterleidingbedrijven in Nederland.
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StudiedaginBrusselover
ontwerp,berekeningen beheer
van rioolstelsels
In het Ministerie van Openbare Werken,
Residence Palace, zaal IARA, Wetstraat 155,
1040 Brussel wordt op 5 december 1984
een studiedag gehouden over
'Ontwerp, berekening en beheervan
rioolstelsels'.
Lezing door prof. C.Thirriot, Instituut
National Polytechnique de Toulouse
(ENSEEIHT) 'L'Hydraulique de 1'Egoutier'.
's-Middagsisereendiscussiein4werkgroepen
1. Metingen en teletransmissie
[J. J. Peters (VUB) -A. Sterling (ULB)]
2. Relatie neerslag-afvoer
[E. Eskenazy (ULg) -A. Van der Beken
(VUB)]
3. Ontwerpmethodes
[Y. Zech (UCL) -F.De Troch (RUG) J. Berlamont (KU Leuven)]
4. Beheer van rioolstelsels
[A. Brüll (OCW) -J.-M. Hiver
(WL, Châtelet) -H. Van Damme (WZK)].
—De inschrijving isgratis.
—De deelnemersworden aangemoedigd een
schriftelijke discussie in te sturen.
—De lezing van prof.Thirriot en de
eindrapporten van de werkgroepen zullen
gepubliceerd worden inde Annalen van het
Ministerie van Openbare Werken vanBelgië.
Contactadres: prof. J. Berlamont
Tel.: 016/23.19.08 - 23.19.09 -23.30.63.

Symposium over
Micro-verontreinigingen in
sediment-water systemen
Ter gelegenheid van het tweede lustrum van
de vestiging Haren van het Waterloopkundig
Laboratorium wordt op 11december 1984
een Symposium georganiseerd: 'Microverontreinigingen in sediment-water
systemen'. Dit ontwerp heeft direct temaken
met actuele problematieken van de berging

van baggerspecie en het beheer van
onderwaterbodems. Het symposium wordt
gehouden in de Colloquium Zaal van het
Waterloopkundig Laboratorium,
Rotterdamseweg 185, 2629 HD Delft.
'Micro-pollutants in lakes', door
Dr. P. Baccini, (EAWAG), Zwitserland
(Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und
Gewässerschutz, Dübendorf); 'Geochemisch gedrag van micro-verontreinigingen in sedimenten', door
Dr. W. Salomons, Hoofd Onderafdeling
Haren van de Afdeling Hydrodynamica &
Morfologie, WL; 'The MERL mesocosm
approach for studying sediment-water
interactions', door Dr. P. H.Santschi,
EAWAG, Zwitserland/University of Rhode
Island, USA; 'Bio-availability of micropollutants', door Drs. J. M. Marquenie,
bioloog, TNO, Delft; 'Modellering van
micro-verontreinigingen', door
Ir. J. G. C. Smits,projektingenieur Afdeling
Milieuhydro-dynamica, WL; 'Beleidsaspecten ten aanzien van de verontreiniging
van onderwaterbodems', door
Ir. C. Venema, Hoofd Distrikt ZW,
Hoofdafdeling Oppervlaktewater, RIZA,
Lelystad.
Deelnemers aan het Symposium, waaraan
voor hen geen kosten verbonden zijn,
ontvangen ca. 1 week vóór het Symposium
een set abstracts van de te houden lezingen,
en na het Symposium een exemplaar van de
volledige lezingen.

Bodemverontreiniging
geconstateerd inMaassluis
Bijbeperkte onderzoeken opdrieplaatsen in
Maassluis isdoor de milieudienst van het
Openbaar Lichaam Rijnmond bodemverontreiniging aangetroffen. Het grondwater aan de glanzerij bevat olie en
aromaten, terwijl ook sulfaat en vetzure
verbindingen zijn aangetroffen. In de bodem
aan de Twijnerij en de Lijnbaan zijn
aromaten en lood gevonden. Het Openbaar
Lichaam Rijnmond heeft dit onlangs bekend
gemaakt.
De omvang van de verontreinigingen aan de
Glanzerij, de Twijnerij en de Lijnbaan isnog
niet precies bekend. Daarnaar zalzo spoedig
mogelijk een nader onderzoek worden
ingesteld. Het drinkwaterleidingbedrijf zalde
kwaliteit van het drinkwater ter plaatse
onderzoeken.
De drie verontreinigde plaatsen bevinden
zich alle op een voormalig industrieterrein,
waarvan ook het onbebouwde gedeelte
Lange Boonestraat/Wagenstraat is
verontreinigd. Hier start het nader
onderzoek alover enkele weken. (ANP)
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