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Inleiding

1.1

Vraagstukken Zoetwatervoorziening en IMPREX

De zoetwatervoorziening in Nederland staat regelmatig onder druk door het optreden van
laagwater en droogte. In de toekomst worden vaker knelpunten verwacht op het gebied van de
zoetwatervoorziening doordat de vraag naar zoetwater toeneemt en het klimaat verandert. Het
wordt daarom steeds belangrijker voor watergebruikers om te weten op welke hoeveelheid
water (van welke kwaliteit) ze onder verschillende omstandigheden kunnen rekenen.
Dit vraagt om duidelijke afspraken over wat het Rijk, de regio en de gebruikers van elkaar
mogen verwachten. Het gaat om verwachtingen ten aanzien van de waterbeschikbaarheid en
watervraag en de bijpassende waterverdeling bij verschillende omstandigheden. In het kader
van het Deltaprogramma Zoetwater is daarom afgesproken om in 2021 voorzieningenniveaus
vast te stellen. Recent heeft het Bestuurlijk Platform Zoetwater besloten de naam hiervoor te
wijzigingen in Waterbeschikbaarheid. Afspraken over de Waterbeschikbaarheid maken duidelijk
onder welke omstandigheden hoeveel water beschikbaar is. Deze afspraken worden uitgewerkt
door de provincies en de waterbeheerders met de eindgebruikers van zoetwater (landbouw,
industrie, etc.) voor de regionale watersystemen, door het Rijk voor het hoofdwatersysteem en
door Rijk en regionale waterbeheerders samen voor de koppelpunten tussen de systemen.
Eind 2015 is het onderzoeksprogramma IMPREX - IMproving PRedictions and management of
hydrological EXtremes - gestart. Een deel van het programma bestaat uit het uitvoeren
onderzoek met betrekking tot zoetwater en droogte in Nederland. Het proces om de
beleidslijnen voor zoetwater door te vertalen naar bijvoorbeeld afspraken over de
Waterbeschikbaarheid vraagt om inhoudelijke onderbouwingen en afwegingen. Het
onderzoeksprogramma IMPREX kan daarin als katalysator een rol hebben.
Afspraken met betrekking tot de Waterbeschikbaarheid is één van de onderwerpen waarvoor
IMPREX relevant kan zijn. Zo zouden resultaten van IMPREX bij kunnen dragen aan de
voorgenomen ontwikkeling van het BeslissingsOndersteunend Informatieprofiel (BOI) met
betrekking tot de frequentie van voorkomen van gebeurtenissen, de economische gevolgen en
de economische optimalisatie van de waterverdeling. Ook kan een integrale risicobenadering
voor zoetwater besluiten met betrekking tot maatregelen en verdeling van water van een
economische onderbouwing voorzien door middel van een kosten-baten analyse, waarin
rekening gehouden wordt met de verschillende mate van droogte in verschillende jaren. Dit kan
onder andere bijdragen aan de besluitvorming over de volgende fase van het Deltaprogramma
in 2021.

1.2

Doel van IMPREX

In het voorjaar van 2015 is het onderzoeksprogramma IMPREX in het kader van het subsidieprogramma HORIZON2020 goedgekeurd. Het totale project heeft een omvang van € 8 miljoen.
Bij het project zijn 23 partijen betrokken, afkomstig uit een groot aantal Europese landen. Het
betreft deelnemende partijen vanuit de overheid, de onderzoekswereld en het bedrijfsleven. Het
KNMI is trekker van het IMPREX-consortium. Centraal in IMPREX staat het verbeteren van voorspellingen van meteorologische en hydrologische extremen en hun impact én het ontwikkelen
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en toepassen van concepten om de risico’s gerelateerd aan droogte en hoogwater te kwantificeren en te beheersen. Het project is gestart in het najaar van 2015.
Het onderzoeksprogramma IMPREX is onderverdeeld in een aantal deelprojecten (zie Figuur
1.1). Het achterliggende doel van het onderzoeksprogramma IMPREX is om korte en
middellange hydro-meteorologische voorspellingen te verbeteren en een goede doorvertaling te
maken naar de invloed hiervan voor watergerelateerde natuurrampen, zoals overstromingen en
droogte. IMPREX focust daarbij op het definiëren van gebruikers relevante klimaat-projecties,
m.a.w. men richt zich op het leveren van maatwerk van klimaatvoorspellingen. Dit betekent dat
er wisselwerking nodig is tussen de verschillende werkpakketten, en er vanuit de toepassingen
aangegeven wordt welke informatie nodig is om de juiste doorvertaling te maken van
klimaatverandering. Dit moet resulteren in een verbeterde ‘klimaatservice’ door partijen als het
KNMI.

Figuur 1.1: Werkpakketten in het onderzoeksprogramma IMPREX.

Binnen IMPREX werken Deltares en HKV samen aan een integrale risicobenadering voor
droogte. Dit onderdeel van IMPREX beoogt kennis en producten te ontwikkelen voor het
vaststellen van de afspraken over de Waterbeschikbaarheid en van de afweging van
droogtemaatregelen en waterverdeling in Nederland. Conform het werkplan van IMPREX zal een
generieke tool voor het toepassen van de risicobenadering op droogte worden ontwikkeld en zal
deze toegepast worden op tenminste één case studie in het stroomgebied van de Rijn. De
voornaamste samenwerkingspartner binnen IMPREX op dit gebied is de Polytechnical University
of Valencia, die werkt aan een casestudie voor het Jucár stroomgebied in Spanje. Via kennis- en
informatie-uitwisseling kunnen we leren van de wijze waarop zij invulling geven aan de
risicobenadering voor droogte voor het Jucár stroomgebied. Ook zullen we synergievoordelen
proberen te benutten indien deze zich voordoen.
Vanuit het droogteonderdeel van IMPREX werken we samen in de werkpakketten WP5
(ontwikkeling van innovatieve concepten voor impactanalyses en risicobeoordelingen), WP 11
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(droogte en landbouw) en WP13 (sectorale integratie en klimaatservices). Via het
samenwerkingsverband zullen we zorgen voor een goede afstemming tussen deze en andere
werkpakketten, en met de verschillende deelnemende partijen. We zullen terugkoppelingen
geven indien er informatie beschikbaar komt (via bijeenkomsten, oplevering, projectplannen,
artikelen) waarvan we kunnen leren binnen het droogteonderdeel van IMPREX.

1.3

Scope van droogtedeel IMPREX

IMPREX staat niet op zich; de onderzoeksactiviteiten voor het Nederlandse droogtedeel staan in
het teken van de zoetwatervoorzieningsvraagstukken in Nederland. Er is sprake van een
veelvoud aan afgeronde en lopende onderzoek rondom de zoetwatervoorziening. Denk op het
beleidsmatige vlak aan onder meer het Deltaprogramma Zoetwater en de uitwerking daarvan
door het Programmabureau Zoetwater, waaronder uitwerking van Waterbeschikbaarheid en het
programma Slim Watermanagement.
Ook op inhoudelijk vlak is sprake van een flink aantal ontwikkelingen, denk aan de ontwikkeling
van de Waterwijzer Landbouw door Stowa en Alterra, de door Stratelligence ontwikkelde
Handreiking Adaptief Deltamanagement, de ontwikkeling van het Landelijk Hydrologisch Model
(LHM) door Deltares en Alterra, tevens onderdeel van het Nationaal Watermodel, effectmodellen
die de effecten van zoetwaterbeschikbaarheid voor de eindgebruikers in kaart brengen,
regionale hydrologische modellen, de Economische analyse van de zoetwatervoorziening in
Nederland van Deltares, Stratelligence en LEI, etc. IMPREX doet deze onderzoeken niet over,
maar maakt daarvan gebruik. IMPREX beoogt een integratie van bestaande onderzoeksresultaten op basis van een risicobenadering. IMPREX werkt daarmee aan een integrale
risicobenadering voor droogte. Op een aantal punten maken we daarbij een inhoudelijke
verdiepingsslag ten opzichte van de tot nu toe gehanteerde methoden en technieken en
ontwikkelen we dus nieuwe kennis.

1.4

Opbouw van droogtedeel IMPREX

Het onderzoek in het kader van het Nederlandse droogtedeel van IMPREX wordt uitgevoerd door
Deltares en HKV als gelijkwaardige partners. Financiering is afkomstig van Horizon2020,
Strategische Onderzoeksmiddelen van Deltares, RWS-WVL, Kernteam Deltaprogramma
Zoetwater, Waterschappen1 en STOWA. De projectorganisatie en de financiering wordt verder
beschreven in Hoofdstuk 6.
IMPREX is gestart op 1 oktober 2015 en loopt vier jaar. Dit Plan van Aanpak beschrijft op
hoofdlijnen de werkzaamheden en producten voor de gehele periode met een meer
gedetailleerde beschrijving voor het jaar 2016. Eind 2016 wordt een meer gedetailleerd plan
voor 2017 opgesteld.
In IMPREX wordt een generieke tool ontwikkeld voor het toepassen van de risicobenadering
voor droogte. In overleg met de financiers van dit project zullen de activiteiten zich richten op
de Waterbeschikbaarheid in het Hoofdwatersysteem (Hoofdstuk 3) en twee case studies :
1.

Regionale Case Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal (Hoofdstuk 4); en

2.

Regionale Case Hoog-Nederland (Hoofdstuk 5).

1

Hoogheemraadschap Rijnland en één of meerdere van de volgende waterschappen: WS Rijn en IJssel, WS Vallei en
Veluwe, WS Vechtstromen, WS Drents Overijsselse Delta).
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De studie Economische analyse van de zoetwatervoorziening in Nederland en IMPREX delen
hetzelfde globale lange termijn doel, namelijk het ontwikkelen en toepassen van een integrale
risicobenadering voor droogte die een economische onderbouwing kan verschaffen aan
besluitvorming met betrekking tot zoetwater.
Bij de uitvoering van het IMPREX onderzoek is daarom samenwerking gezocht met de studie
Economische analyse om zoveel mogelijk synergie te creëren. In de studie Economische analyse
ligt de nadruk vooral op de economische waardering. In het IMPREX onderzoek voor 2016 ligt
de focus meer op de hydrologie, de statistiek, de dosis-effect relaties, de risicoanalyse en de
ontwikkeling van een generieke tool voor het uitvoeren van de risicoanalyse. Focus van IMPREX
ligt op de statistiek van watertekorten voor kleine tot grote herhalingstijden, het vertalen van
fysieke effecten (watertekort) in economische gevolgen, en het combineren van effecten op
sectoren in één totaal beeld van de risico’s. Daarnaast is een belangrijk verschil dat IMPREX
loopt tot 2019 en dus kennisvragen die geagendeerd worden in 2016 in de volgende jaren nog
kunnen worden opgepakt.
Beide studies maken gebruik van dezelfde regionale case studies om hun bevindingen en
ontwikkelde kennis toe te passen. In 2016 wordt gewerkt aan een case studie voor het
Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal (ARK-NZK, Hoofdstuk 4) en een case studie voor
Hoog-Nederland (Hoofdstuk 5). Het doel van het uitvoeren van de case studies is meer ervaring
op te doen met de voorgestelde methodiek en deze toe te passen op nieuwe sectoren en
gebieden. De ambitie is om beleidsrelevante uitspraken te doen op basis van de
risicobenadering.
De twee regionale case studies worden opgezet volgens hetzelfde proces en uitgevoerd in
samenwerking met de studie Economische analyse. In hoofdstuk 4 en 5 wordt beschreven hoe
dit proces met betrekking tot samenwerking in de case studies wordt ingevuld.
Naast de studie Economische analyse is IMPREX sterk gerelateerd aan de studie
Waterbeschikbaarheid Hoofdwatersysteem (Wabes). Zo zal de statistiek van de
waterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem in de studie Wabes worden afgeleid. We zullen
voor dit aspect dus aansluiten bij de studie Wabes. Binnen IMPREX zal een methode worden
uitgewerkt om de onzekerheidsbanden in uitvoer op basis van invoer, model en statistiek van
de waterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem te bepalen. Deze uitwerking kan in de
studie Wabes worden gebruikt om onzekerheidsbanden te presenteren. Belangrijk
aandachtspunt is dat we in IMPREX aansluiten bij de software die binnen Wabes wordt
ontwikkeld. Uitkomsten uit de studie Wabes zelf zullen pas na toestemming door RWS gebruikt
worden.
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2

Economische onderbouwing op basis van
een risicobenadering

2.1

Methodiek voor integrale risicobenadering droogte

Deltares, Stratelligence en LEI (2016) hebben vorig jaar in hun studie Economische analyse van
de zoetwatervoorziening in Nederland de integrale risicobenadering als volgt uitgewerkt (pagina
3 -6).
Begin citaat Deltares, Stratelligence en LEI (2016): De kern van de ontwikkelde methodiek is
een risicobenadering voor de droogteproblematiek, vergelijkbaar met de aanpak bij
waterveiligheid gebaseerd op de vergelijking: ‘risico is kans maal gevolg’ (Figuur 2.1).

Figuur 2.1: De risicobenadering toegepast op droogte (Deltares, Stratelligence en LEI, 2016).

Figuur 2.2 laat schematisch zien op welke wijze het risico van watertekort kan worden
gekwantificeerd rekening houdend met de kans van voorkomen van een watertekort en de
gevolgen/consequenties ervan (HKV & Deltares, 2014). De gevolgen/consequenties kunnen
vaak worden uitgedrukt in economische waarden. Soms betreft het gevolgen/consequenties die
moeilijk uit te drukken zijn in economische waarden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan de effecten van watertekorten voor natuur. Het effect op natuur zal niet gemonetariseerd
worden en zal uitgedrukt worden in een maat voor de natuurwaarde, afhankelijk van de
beschikbare gegevens en modelresultaten2.
De toepassing van de methodiek (zie Figuur 2.3) resulteert in de jaarlijkse verwachtingswaarde
van het economisch effect van watertekorten per gebruiksfunctie door het combineren van de
informatie over:


de frequentie van voorkomen van verschillende situaties van watertekort (meestal op basis
van de resultaten van een hydrologisch model voor een groot aantal jaren);



de fysieke effecten van het watertekort;



het welvaartseffect van de fysieke effecten.

De methodiek wordt geïllustreerd aan de hand van een grafiek met vier kwadranten (Figuur
2.4). Met de kans op watertekorten (Q1), dosis-effect relaties (Q2) en het economische effect
(Q3) kan de jaarlijkse verwachtingswaarde van het welvaartseffect (Q4) worden berekend als
het oppervlak onder de frequentieverdeling.

2

Bij de economische waardering van watertekorten zal gebruik worden gemaakt van kennis en ervaring van Alterra en
KWR. Zij hebben o.a. een Waterwijzer voor landbouw en natuur ontwikkeld. Met deze partijen zal worden afgestemd om
te bespreken op welke wijze de bestaande instrumenten gebruikt kunnen worden in IMPREX.
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Hieronder wordt de betekenis van ieder van de kwadranten nader beschreven:
1.

Kwadrant 1 (Q1): frequentieanalyse van aanbod per gebruiksfunctie gebaseerd op
historische hydrologische tijdreeksen of modelresultaten, zoals die van bijvoorbeeld het
NHI (nu LHM) en eventueel bewerkt voor klimaatscenario’s.

2.

Kwadrant 2 (Q2): fysieke effect van een beperking van het wateraanbod per
gebruiksfunctie. Per gebruiksfunctie kan ook sprake zijn van één of meerdere beperkingen
in het wateraanbod (bijvoorbeeld temperatuur, chloridegehalte en volume). Ook kan het
effect afhankelijk zijn van meerdere parameters. De dosis-effect relaties drukken per
gebruiksfunctie de grootte van het effect van een bepaalde mate van droogte op de
betreffende gebruiksfunctie uit. Droogte levert niet bij elke gebruiksfunctie een fysiek effect
op dat direct kan door worden vertaald in een welvaartseffect. Soms is hiervoor een aantal
tussenstappen nodig. Bijvoorbeeld voor de drinkwatervoorziening is het chloridegehalte in
combinatie met de afvoer en waterstand belangrijk om een vertaalslag te kunnen maken
naar het economisch effect.

3.

Kwadrant 3 (Q3): welvaartscurve per gebruiksfunctie voor de fysieke effecten. Deze curve
drukt per gebruiksfunctie het welvaartseffect uit ten opzichte van de fysieke effecten.
Daarmee is de welvaartscurve indirect gerelateerd aan de mate van beperking van het
wateraanbod (de ‘dosis’). Voor de berekening van deze welvaartscurve worden meerdere
deelstappen uitgevoerd:
a.

de waardering van het directe fysieke effect bij gelijkblijvende prijzen;

b.

de bepaling van het prijseffect; Dit is een correctie van het welvaartseffect door
prijsaanpassing. Bij een lager aanbod landbouwproducten zullen prijzen doorgaans
stijgen, afhankelijk van de marktomstandigheden. Voor de producenten/de boeren kan
het verlies onder 3a deels goedgemaakt worden door hogere prijzen, maar
consumenten zullen meer gaan betalen en een nadeel ondervinden.

c.

de correctie van het welvaarteffect voor grensoverschrijdende effecten. Als
bijvoorbeeld een deel van de landbouwproducten voor de export bedoeld is, dan valt
niet het hele nadeel onder de nationale welvaartseffecten. Bij een 50-50 verdeling
hoeft de helft van het verlies aan consumentensurplus niet meegeteld te worden.

d.

tot slot wordt gekeken naar een correctie voor indirecte effecten, indien deze en
additioneel zijn (in geval sprake is van marktimperfecties op deze markten die worden
verminderd; dit lijkt niet echt voor de hand te liggen) en indien deze met enige
zekerheid kunnen worden bepaald.

4.

Kwadrant 4 (Q4): jaarlijkse verwachtingswaarde van de economische schade (gemiddeld
welvaartseffect). De frequentie van watertekorten en het economisch welvaartseffect
komen samen in dit kwadrant. Alle correcties voor prijs-, grensoverschrijdende en indirecte
effecten zijn hierin verwerkt. De jaarlijkse verwachtingswaarde is het oppervlak onder de
curve. Hiervoor zijn genoeg punten op de schadefrequentie-curve nodig. Meestal zal de
curve opgesteld worden op basis van modelresultaten voor een langere periode van
bijvoorbeeld 50 jaar. Deze curve is als volgt geconstrueerd.
a.

Eerst zijn voor verschillende aanbodsituaties of doses de bijbehorende kans van

b.

Voor de verschillende fysieke effecten bestaat stap 2 uit het bepalen van de

optreden bepaald in Q1 en het fysieke effect in Q2.
economische schade en het trekken van curves door de punten in Q1, Q2 en Q3.
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Voor de verschillende combinaties van punten stellen we het overeenkomstige punt in
Q4 vast en schatten we de curve. Punten die op de curve in Q4 moeten liggen, volgen
uit het kruispunt van de lijnen uit Q1 en Q3.

De totale jaarlijkse verwachtingswaarde van het economisch effect is een maat voor het risico
van watertekorten en kan gebruikt worden om:


Het welvaartseffect van een andere waterverdeling te bepalen;



Baten van maatregelen in te schatten;



Het welvaartseffect van klimaatverandering en autonome adaptatie te kwantificeren.

Op de geschetste manier zal de ontwikkelde methodologie op een consistente en transparante
wijze inzicht verschaffen in de nationale welvaartseffecten van beperkingen in het wateraanbod
en in de verdeling van deze effecten over verschillende sectoren en consumenten. Nationaal en
internationaal lijkt de methodiek nog niet eerder op deze wijze toegepast ter ondersteuning van
beleidskeuzes. De methodiek is besproken in een klankbordgroep bestaande uit materiedeskundige instanties, zoals het Centraal Plan Bureau (CPB), Kernteam Deltaprogramma Zoetwater,
Planbureau voor de Leefomgeving en Rijkswaterstaat. Er is draagvlak bij het Kernteam
Deltaprogramma Zoetwater als opdrachtgever voor het toepassen en verder ontwikkelen van de
methodiek. Einde citaat Deltares, Stratelligence en LEI (2016).

2.2

Ontwikkeling van een generieke tool

Eén van de producten van het droogtedeel van het IMPREX project is een generieke tool voor
een integrale risicobenadering. Generiek betekent in dit geval dat de tool aan de volgende eisen
moet voldoen:


Toepasbaar in verschillende landen en klimaatzones;



Toepasbaar op verschillende schaalniveaus, van het beheersgebied van één waterschap tot
het hele Rijn stroomgebied;



Toepasbaar op alle voorkomende gebruiksfuncties die afhankelijk zijn van de
zoetwatervoorziening;



Onafhankelijk van de bron van de hydrologische informatie, bijvoorbeeld metingen of
modellen als LHM en regionale hydrologische modellen (zoals MIPWA, Azure, etc.).

De tool zal in een aantal cycli ontwikkeld worden. In 2016 is voorzien dat er in eerste instantie
een tool wordt ontwikkeld voor een kwalitatieve risicoanalyse die gebruikt zal worden in de
eerste sessies van de case studies. In deze tool worden kansen op droogte, gevolgen en risico
uitgedrukt op een kwalitatieve schaal van laag tot hoog. Hiermee kan geen verwachtingswaarde
van het totale risico berekend worden, maar kan wel inzicht verkregen worden welke gebeurtenissen en welke sectoren de grootste bijdrage leveren aan het totale risico. Deze informatie kan
dan weer gebruikt worden om het belang te schatten van de noodzakelijke gegevens, informatie
en kennis om het risico voor verschillende gebeurtenissen en sectoren te kwantificeren. De
kwalitatieve tool draagt bij aan het verkrijgen van inzicht in de opbouw van het droogterisico en
het prioriteren van acties voor de kwantitatieve analyse.
In 2016 zal ook een eerste versie van een kwantitatieve tool ontwikkeld worden, waarin de
volledige berekening van de verwachtingswaarde zoals beschreven in Hoofdstuk 2.1 mogelijk is.
Hierin zit echter geen automatische koppeling met de resultaten van hydrologische en andere
modellen. Deze informatie moet ad-hoc ingevoerd worden. Wel is in deze versie al de
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mogelijkheid opgenomen een gevoeligheidsanalyse uit te voeren op het effect van verschillende
aannames en de onzekerheid in gebruikte gegevens, informatie en kennis. De onzekerheidsanalyse wordt gebaseerd op een Monte-Carlo analyse met als invoer de door experts ingeschatte onzekerheid in de invoerparameters van de risicoanalyse.
De versies van de tools in 2016 worden gebouwd in een omgeving die op simpele wijze toegang
geeft tot invoer en uitvoer zonder dat er een speciale gebruikersschil ontwikkeld wordt, zoals in
MS Excel. In de volgende jaren zal de kwantitatieve tool verder uitgewerkt worden. Hierbij valt
te denken aan de volgende punten:


Berekeningen niet in MS Excel, maar in apart daarvoor gecodeerd script of programma,
bijvoorbeeld in R, MatLAB of Python;



Een gebruikersschil die op eenvoudige wijze toegang geeft tot de invoer en uitvoer;



Een versie die gekoppeld is aan een ‘map table’ voor interactieve sessies met verschillende
belanghebbenden;



Automatische koppeling aan de uitvoer van verschillende hydrologische modellen en effect
modellen;



Bepalen van de frequentieverdeling van verschillende indicatoren met betrekking tot de
hydrologie (kwadrant 1), de fysieke schade (kwadrant 2) en de economische schade
(kwadrant 3);



Het beschrijven van verschillende “illustratiepunten“: verschillende droogtegebeurtenissen
die leiden tot dezelfde schade in een bepaald gebied of voor een bepaalde sector;



Het bepalen van de verdeling van de welvaartseffecten over verschillende sectoren
(consumenten en verschillende typen producenten) en over verschillende gebieden.

Ten aanzien van bovenstaande maken we waar mogelijk gebruik van bestaande kennis en
informatie (methodiek integrale risicobenadering, statistiek waterbeschikbaarheid,
gevolgbepaling, etc.). Op een aantal punten verwachten we dat een inhoudelijke
verdiepingsslag ten opzichte van de tot nu toe gehanteerde methoden en technieken nodig is en
ontwikkelen we dus nieuwe kennis.
De tool voor het toepassen van de risicobenadering voor droogte moet generiek toepasbaar zijn.
De invulling en toepassing kunnen wel case-specifiek zijn. We passen een iteratieve aanpak toe,
waarbij we vanuit de toepassing weer richting geven aan de doorontwikkeling van de tool.
Belangrijk aandachtspunt is om de bevindingen in de regionale case studies te vertalen naar
generieke conclusies met betrekking tot de toepasbaarheid van de methodiek in de rest van
Nederland.
De programmering voor 2017 wordt eind 2016 besloten in overleg met alle financiers (zie
Hoofdstuk 6).

2.3

Besluitvorming onder onzekerheid

Een kwantitatieve benadering van zoetwatervoorzieningsvraagstukken is om velerlei redenen
gecompliceerd van karakter:


Er zijn diverse sectoren afhankelijk van de beschikbaarheid van zoetwater. Denk aan de
landbouw (beregeningsbehoefte), de industrie (koel- en proceswater), de elektriciteitssector (koelwater), de scheepvaart (diepgang) en de natuur (waterkwaliteit).
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De bescherming tegen overstromingen is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van zoetwater in verband met uitdroging van veenkaden. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van
bebouwing die gefundeerd is op houten palen welke gaan rotten bij dalende grondwaterstanden als gevolg van droogte. Alleen al voor de landbouw is de afhankelijkheid tussen de
opbrengst en de waterbeschikbaarheid complex. Een extreme droogte gedurende een paar
weken in het vroege voorjaar, wanneer de planten nog moeten ontkiemen, is bijvoorbeeld
veel schadelijker dan in de late zomer, wanneer de oogst nabij is. Het ene gewas reageert
daarbij heel anders op droogte dan het andere gewas. Aardappelen reageren daarbij ook op
extreme warmte. Het ene gewas reageert sterker op verhoogde chlorideconcentraties dan
het andere gewas. Een heel ander verschijnsel betreft de prijselasticiteit. In droge zomers
is de kans dat elders in Europa ook droogte heerst duidelijk groter. In geval van droge
zomers in heel Europa is Nederland relatief goed af, door de mate waarin nog water kan
worden aangevoerd vanuit de rivieren en het IJsselmeer. Door de droogte in Europa
kunnen prijzen van bijvoorbeeld landbouwproducten sterk stijgen, waarvan de Nederlandse
sector zelfs bij een lagere opbrengst in kilo’s toch kan profiteren in de vorm van een hogere
opbrengst in Euro’s. Voor de sector is dat misschien voordelig, maar de maatschappij als
geheel draait wel op voor de meerkosten. Hoe dient met deze verschijnselen in een
economische waardering te worden omgegaan is dan de vraag. We kunnen een heel
boekwerk schrijven over de complexiteit van de relatie tussen waterbeschikbaarheid en de
opbrengst van de sectoren die van water afhankelijk zijn. Dat doen we hier niet, maar
duidelijk is dat de resultaten van de beschikbare effectmodellen, die de impact van
watertekorten op de van zoetwater afhankelijke sectoren berekenen, een hoge mate van
onzekerheid kennen.


Door de complexiteit van de relatie tussen waterbeschikbaarheid en de opbrengst van de
sectoren die daarvan afhankelijk zijn, is de relatie tussen de optredende watertekorten en
de statistiek daarvan niet eenvoudig te leggen. Daar komt bij dat in delen van Nederland
de statistiek van voorkomende watertekorten alleen wordt bepaald door de statistiek van
neerslag en verdamping (namelijk in de gebieden waar geen water kan worden aangevoerd), terwijl in andere delen van Nederland de statistiek van de waterbeschikbaarheid
ook wordt bepaald door de aanvoer van water via de rivieren. In de peilgereguleerde
gebieden in Nederland speelt daarnaast menselijk handelen, in de sturing van water, een
complicerende rol. Een ander complicerend verschijnsel betreft de regionale spreiding in
droogte. Zelfs in een extreem droog jaar als 1976 loopt de ernst van de droogte regionaal
sterk uiteen. De statistische duiding van een optredende droogte kent dus ook een
onzekerheid.



Om een doorvertaling te kunnen maken van de beschikbaarheid van water in termen van
neerslag, verdamping en rivieraanvoeren, naar de hoeveelheid water die op een
willekeurige plek in Nederland beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van hydrologische
modellen (LHM, regionale hydrologische modellen). Deze modelresultaten kennen een
onzekerheidsmarge. Rekentijden zijn vaak lang, waardoor het niet eenvoudig is de
onzekerheden te kwantificeren met extra berekeningen en gevoeligheidsanalyses.



Duidelijk is dat het niet eenvoudig is om handen en voeten te geven aan de onzekerheden
die gepaard gaan met analyses naar de effecten van klimaatverandering en maatregelen op
de zoetwaterbeschikbaarheid en daarmee de opbrengst van de daarvan afhankelijke
sectoren. De casus van de noodoverloopgebieden toont heel mooi aan waarom het wel
belangrijk is om onzekerheden door te vertalen naar kwantitatieve gegevens waar
bestuurders iets mee kunnen (zie kader volgende pagina).
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Over het belang van onzekerheden, casus noodoverloopgebieden grote rivieren
Op vraag van de regering heeft de commissie Noodoverloopgebieden (commissie Luteijn) in 2002 geconcludeerd dat de aanwijzing van noodoverloopgebieden langs de grote rivieren nuttig is voor de bescherming
tegen overstromingen. De commissie baseerde deze conclusie onder meer op berekeningen van de effecten
van inzet van een noodoverloopgebied op benedenstroomse waterstanden. Uit de berekeningen bleek dat
de inzet van een noodoverloopgebied een reductie van het benedenstroomse overstromingsgevaar opleverde en dat de baten daarvan groter waren dan de kosten van het noodoverloopgebied. In de deterministische
analyse van de commissie was geen rekening gehouden met onzekerheden. Rijkswaterstaat en HKV
hebben, aanvullend op de door de commissie gevolgde deterministische werkwijze, een probabilistische
onzekerheidsanalyse naar de effectiviteit van noodoverloopgebieden uitgevoerd. Een voorbeeld van een
onzekerheidsbron is de verdeling van de afvoer over de splitsingspunten in de Rijn. Als deze anders verloopt
dan voorzien kan de effectiviteit van noodoverloop sterk afnemen, doordat bijvoorbeeld benedenstrooms
onvoorzien het water over de dijken gaat en de hoogwatergolf het bovenstrooms gelegen noodoverloopgebied al is gepasseerd. Door alle bronnen van onzekerheden mee te nemen in de analyse en deze uit te
kwantificeren tot een verwachtingswaarde van de effectiviteit van noodoverloopgebieden, ontstond een veel
somberder beeld van de (kosten)effectiviteit van noodoverloopgebieden. Dat heeft er mede toe geleid dat
de voor de noodoverloopgebieden gereserveerde middelen door de minister zijn overgeheveld naar het
budget voor Ruimte voor de Rivier. De Noodoverloopgebieden zijn, tegen het advies van de commissie, er
dus niet gekomen.

In dit project beogen we om voor het eerst een expliciete doorvertaling van onzekerheden in de
zoetwatervoorziening naar voor bestuurders relevante informatie op te leveren. We richten ons
op voor de bestuurders relevante informatie over de kosten-baten verhouding van maatregelen.
Hoe we dat doen beschrijven we in de volgende paragrafen.
De doorvertaling van onzekerheden naar voor bestuurders relevante informatie vindt in de
volgende stappen plaats:
Stap 1: Inschatten onzekerheden;
Stap 2: Ontwikkelen methode doorvertaling onzekerheden;
Stap 3: Toepassen van de methode op maatregelen in de cases.
Stap 3 wordt in de hoofdstukken over de case studies beschreven. De onderzoeksactiviteiten bij
stap 1 t/m 2 worden hier beschreven.
Het is belangrijk om de begrippen onzekerheid en (on)nauwkeurigheid niet met elkaar te
verwarren. Wij gaan ervanuit dat onzekerheid kan ontstaan door onnauwkeurigheid. Het
makkelijkst is dat te koppelen aan metingen. Omdat metingen onnauwkeurig zijn, ontstaat
onzekerheid in de meetwaarden. Deze meetwaarden worden gebruikt in modellen, waardoor
onzekerheid in de modelinvoer en modeluitkomsten ontstaat. Behalve door onnauwkeurigheid
kan onzekerheid ontstaan door verschillende zaken: door te korte meetreeksen, door gebrek
aan kennis (bijvoorbeeld kennis over de werking van het systeem en de wijze waarop het
systeem gemodelleerd kan worden), door toekomstige ontwikkelingen (technologisch, sociaaleconomisch, natuurlijk etc.), maar ook gewoon door natuurlijke variatie.
Als eerste worden de diverse onzekerheidsbronnen in kaart gebracht, op de volgende wijze:


Korte literatuurstudie en inhoudelijke beschrijving van de onzekerheden in de resultaten
van:
‐

De beschikbare hydrologische modellen (hierbij zullen we onder andere gebruik maken
van overzichten die in het kader van Wabes zijn gemaakt) (kwadrant 1);
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De beschikbare effectmodellen (kwadrant 2, zoals Waterwijzer van Stowa en
effectmodellen ontwikkeld in het kader van het Deltaprogramma: BIVAS, Drink- &
Industriewater, Koelwater, HABITAT, KOSWAT (waterverdeling), DEMNAT, AGRICOM,
Watersport (recreatie), Gebouwen & Infrastructuur).

‐

De vertaling van fysieke schade naar welvaartseffect (kwadrant 3, zoals de door LEI in
ontwikkelde tool voor het prijseffect van landbouwschade)

‐

De manier waarop de statistiek van watertekorten en fysieke en economische schade
wordt bepaald op basis van een altijd beperkte gemeten of gesimuleerde steekproef
(kwadrant 4).



Eerste beschrijving van de onzekerheden, inclusief de statistische verdeling daarvan, van
bovenvermelde onderdelen op basis van:



‐

De resultaten van de literatuurstudie;

‐

Gerichte interviews met specialisten.

Rapportage van de resultaten. Belangrijk te vermelden is dat de inschatting van de
onzekerheden een eerste best guess is, die goed genoeg moet zijn om de kwaliteit van
resultaten van het verdere verloop van de studie niet fundamenteel aan te tasten, maar
nog niet een hoge mate van detail en wetenschappelijke onderbouwing bevat. Pas als het
resultaat van IMPREX daartoe aanleiding geeft kan in de volgende jaren waar nodig de
onzekerheden verder worden gekwantificeerd en onderbouwd. Dit is een beslismoment met
alle betrokkenen (RWS, DGRW, STOWA en Waterschappen). De rapportage zal ter review
worden aangeboden aan de geraadpleegde specialisten.

Om onzekerheden door te kunnen vertalen naar de verhouding tussen de kosten en baten van
maatregelen is het mogelijk nodig om een groot aantal berekeningen uit te voeren. Vooraf is al
duidelijk dat de rekensnelheden van hydrologische modellen zoals het LHM het niet mogelijk
maken om duizenden berekeningen uit te voeren.
Om toch een onzekerheidsanalyse uit te voeren, waarbij we ook rekening kunnen houden met
de hiervoor genoemde onzekerheidsbronnen en de doorwerking ervan in het risicobeeld, zullen
we op verantwoorde wijze vereenvoudigingen moeten aan brengen. Het zou kunnen dat een
goede kwantificering van onzekerheid in de waterbeschikbaarheid hoofdwatersysteem en het
uiteindelijke risicobeeld voor zoetwater, uiteindelijk vraagt om lange reeksen die met bestaande
modellen doorgerekend kunnen worden of dat er modelversimpelingen nodig zijn, om de
inspanning/doorlooptijd behapbaar te maken. Mogelijkheden zijn:


Het beperken van de rekentijden van een te gebruiken hydrologisch model door het model
te verkleinen (in oppervlakte of in de diepte).



Het beperken van het aantal berekeningen (niet de volledige set van duizenden sommen,
maar een aantal representatieve berekeningen).



Het vervangen van de gebruikelijke hydrologische modellen door een model dat de
belangrijkste processen op vereenvoudigde wijze beschrijft (zie bijvoorbeeld het
parametrisch model dat ARCADIS in het kader van de studie Wabes heeft ontwikkeld).



Het vervangen van de hydrologische modellen en de effectmodellen door vergelijkingen die
de relaties tussen de uitkomsten van de hydrologische modellen en effectmodellen
beschrijven op basis van de uitkomsten van eerder gemaakte berekeningen die begin 2016
door Rijkswaterstaat zullen worden gepubliceerd en ontsloten via het Nationaal Data en
Modellen Centrum (NMDC). Bij het vereenvoudigen aan de hand van deze vergelijking zal
goed aangegeven moeten worden wat dit betekent voor de uitkomsten van de methode.



Het beperken van de analyse tot de sectoren waarvan de verwachting is dat die dominant
zijn in een kosten-baten analyse.
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Het gebruiken van inschattingen van de onzekerheden in modelresultaten door experts.

Op voorhand is nog niet precies te zeggen welke vereenvoudiging het best toepasbaar is, het
onderzoek zelf zal daartoe uitsluitsel moeten geven. In 2016 zal begonnen worden met een
inschatting van experts van de onzekerheden in de invoer van de kwantitatieve tool voor de
verschillende kwadranten, en het maken van een plan (met o.a. aandacht voor bovengenoemde
mogelijkheden) om onzekerheden nader te kwantificeren. Op grond van de uitkomsten hiervan
zal eind 2016 in overleg met de financiers besloten worden hoe in 2017 en in de daarop
volgende jaren verder gewerkt zal worden aan de analyse en presentatie van onzekerheden in
de uitkomsten.
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3

Case studie 1: Waterbeschikbaarheid
hoofdwatersysteem

3.1

Probleemstelling

De komende jaren worden de adviezen en besluiten die voortvloeien uit het Deltaprogramma
Zoetwater uitgewerkt door het programmabureau Zoetwater. Als onderdeel hiervan is een beter
inzicht benodigd in de waterbeschikbaarheid van Nederland: hoeveel water is er wanneer en
waar beschikbaar. Het project Wabes van RWS-WVL heeft hiervoor een aantal studies
uitgevoerd en laten uitvoeren. In deze studies is gebruik gemaakt van rekenresultaten van het
Landelijk Hydrologisch Model (LHM), het Landelijk Sobek Model (Sobek-LSM) en het Sobek
Noordelijk Deltabekken Model (Sobek-NDB). De invoer bestaat uit een tijdreeks van neerslag en
verdamping en rivierafvoeren met een lengte van 35 jaar (1961-1995). Deze berekeningen zijn
in 2013 en 2014 door Deltares uitgevoerd in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater en
VONK. In IMPREX gebruiken we de reeks die intern bekend staat als [Deltamodel versie 1.1 modules SVN 47], en komt overeen met de reeks die in Wabes is gebruikt.
In de 35-jarige reeks is wel het meest extreem droge jaar van de afgelopen eeuw (1976)
inbegrepen, maar andere belangrijke jaren die inzicht geven in situaties met watertekorten
ontbreken, bijvoorbeeld 1959 (extreem droge zomer) en 1949 (extreem lage rivierafvoeren).
Bovendien kan met een reeks lengte van 35 jaar geen goede onderbouwing worden geleverd
voor gebeurtenissen die gemiddeld eens per 100 jaar voorkomen. In een andere opdracht van
RWS-WVL werken Deltares en het KNMI in 2016 aan het uitbreiden van deze reeks tot 100 jaar.
Er wordt echter niet verwacht dat de resultaten hiervan dit jaar nog als invoer voor analyses in
dit project gebruikt kunnen worden. We zullen wel rekening houden met het feit dat er nieuwe
reeksen worden en ontwikkeld, en bepalen met RWS het moment waarop we overstappen op de
nieuwe reeks.
RWS-WVL heeft als medefinancier van IMPREX gevraagd om met betrekking tot de volgende
kennisvragen aanvullende kennis te ontwikkelen:


Bepalen nauwkeurigheid waterbeschikbaarheid (o.a. modelinvoer en
modelinstrumentarium).



Hoe kunnen de extreme, minder vaak voorkomende situaties in beeld worden gebracht?



Hoe kunnen Chloride en temperatuur worden meegenomen?

3.2

Nauwkeurigheid van waterbeschikbaarheid

RWS-WVL wil inzicht krijgen in de nauwkeurigheid van de resultaten uit de toepassing van de
statistische methode. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in onzekerheid gerelateerd aan de
modelinvoer, het model zelf en de statistische nabewerking. van de uitspraken over de
waterbeschikbaarheid, zoals die nu verkregen wordt op basis van de 35-jarige reeksen, straks
op basis van de 100-jarige reeksen en in de toekomst mogelijk op basis van andere reeksen.
Uitspraken over waterbeschikbaarheid worden gedaan in de vorm van een hoeveelheid water
(m3/s) gekoppeld aan een frequentie (“er is een kans van 1/a per jaar dat er (minder dan) x
m3/s water beschikbaar is op een bepaald moment op een bepaalde plaats”).
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Onzekerheid in de berekening van de waterbeschikbaarheid zorgt ervoor dat dit beter uitgedrukt
kan worden als een bandbreedte met een bepaald betrouwbaarheidsniveau (“Bij een
herhalingstijd van a jaar is met 95% betrouwbaarheid (minder dan) x-y m3/s water beschikbaar
op een bepaald moment op een bepaalde plaats”).
Het lange termijn doel is het ontwikkelen van een generieke methode voor het schatten van de
onzekerheid in waterbeschikbaarheid, zoals beschreven in Hoofdstuk 2.3. In 2016 zal een eerste
indicatie van de bandbreedte bepaald worden op basis van de bestaande 35-jarige reeks,
conform de volgende werkwijze:


Inventarisatie van studies in het verleden naar gevoeligheden en onzekerheden in invoer,
modellen en statistische nabewerking;



Via consultatieronde van deskundigen tot een eerste inschatting komen van bandbreedte in
de modelresultaten en de berekende herhalingstijden;



Waar mogelijk dit te ondersteunen met kwantitatieve berekeningen en analyses.

Uiterlijk in mei 2016 zullen in overleg met RWS-WVL vijf representatieve locaties gekozen
worden waarvoor de onzekerheidsanalyse wordt uitgevoerd. De manier waarop
‘waterbeschikbaarheid’ precies wordt weergegeven staat nog ter discussie. Hierover komt naar
verwachting in juni duidelijkheid, wanneer een ingenieurs/adviesbureau voor Wabes het eerste
resultaat van een vervolgstudie oplevert. Er zijn verschillende/meer opties mogelijk, waaronder
het aantal dagen onder/overschrijding van een grenswaarde uitgezet tegen de herhalingstijd
(gelijk aan de HKV-studie voor Wabes) en de waterhoeveelheid uitgezet tegen de duur, voor
verschillende herhalingstijden (gelijk aan de Witteveen+Bos studie voor Wabes). Een voorbeeld
van deze twee opties met onzekerheidsbanden is weergegeven in figuur 3.1. Na de zomer
starten we met het kwantificeren van de onzekerheden voor de vijf representatieve locaties
volgens de manier die Wabes dan hanteert.

“Bij een herhalingstijd van 10 jaar wordt een grenswaarde
van 1200 m3/s in totaal 100-125 dagen per jaar
onderschreden.”

Figuur 3.1:

“Bij een herhalingstijd van 10 jaar wordt een afvoer van
80-100 m3/s gedurende 30 dagen onderschreden.”

Twee opties om waterbeschikbaarheid weer te geven (HKV, 2015 en Witteveen+Bos, 2015)
met voorbeeld van een bandbreedte en bijbehorende tekst om dit te interpreteren

Bij het ontwikkelen van de methode voor kwantitatieve berekeningen zal er rekening mee
gehouden worden dat deze in 2017 op de 100-jarige reeks (of later in de toekomst op andere
tijdreeksen) uitgevoerd kan worden, zoals die nu in ontwikkeling is. Daarnaast zorgen we voor
afstemming met het ingenieurs/adviesbureau dat voor Wabes de software maakt om de
statistische analyse voor de waterbeschikbaarheid uit te voeren (de toolontwikkeling), waarbij
we ervoor zorgen dat de tool en methode goed op elkaar aansluiten.
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Het product dat in 2016 opgeleverd wordt is een rapport dat bestaat uit:


een verslag van de inventarisatie van eerdere studies;



een verslag van de resultaten van de consultatieronde;



een eerste schatting van de bandbreedte van herhalingstijden voor de geselecteerde
locaties en parameters;



aanbeveling voor vervolgstappen in 2017 en verder

3.3

Extremere gebeurtenissen

Met het oog op onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen in klimaat, is het interessant om
een stresstest van het systeem uit te voeren voor extreme omstandigheden die zich voor
kunnen doen, en waarvan de kans klein maar onzeker is. Deze komen niet voor in de 35-jarige
reeks en waarschijnlijk ook niet in de 100-jarige reeks die eind 2016 wordt verwacht. In 2016
verkennen we de mogelijkheden om extreme droogtegebeurtenissen (gebeurtenissen met
herhalingstijden groter dan 100 jaar) te beschrijven en te kwantificeren.
Het doel is om de verschillende opties en de haalbaarheid hiervan in kaart te brengen, waarna
in 2017 één van deze opties zal worden uitgewerkt. We denken o.a. aan (1) het toepassen van
extreme waarden techniek om reeksen te verlengen en uitspraken te kunnen doen over
omstandigheden in het extremere bereik, (2) de mogelijkheid om kunstmatig extreme jaren
samen te stellen, en (3) het verkennen van de bruikbaarheid van resultaten van Global
Circulation Models, in samenwerking met het KNMI, waaruit reeksen van neerslag en
verdamping af te leiden zijn voor het stroomgebied van Rijn en Maas. De vraag is of hier
extreme condities in voorkomen die nog nooit zijn opgetreden. Dit geeft een beeld van de
‘plausibiliteit’. Dit vergelijken we met de condities waarbij de grootste schade te verwachten is,
geredeneerd vanuit de gebruiker.
Door trends in klimaat wordt onzekerheid geïntroduceerd in de statistiek van
waterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem. Op basis van recent onderzoek van HKV en
KNMI in opdracht van STOWA gaan we ervanuit dat dit een belangrijke onzekerheidsbron is bij
het afleiden van statistiek (dit geldt voor extreme en minder extreme gebeurtenissen). Het
recente onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een significante klimaattrend in de
afgelopen 100 jaar voor station De Bilt. Indien er gecorrigeerd wordt voor deze trend kan
onzekerheid in de afgeleide statistiek worden gereduceerd. Bij het afleiden van statistiek en het
gebruik van tijdreeksen is het daarom belangrijk om op een goede manier om te gaan met
trends in het klimaat in de tijd. Om nauwkeurige statistiek voor extreme gebeurtenissen af te
leiden is het noodzakelijk homogene langjarige (bv 100 jaar) meetreeksen te maken door de
metingen te corrigeren voor de trend in het klimaat (“de-trenden”). Homogene reeksen zijn nu
alleen beschikbaar voor De Bilt. In overleg met RWS-WVL zal beoordeeld worden of én op welke
wijze in 2017 wordt omgegaan met het aspect van de-trenden van meetreeksen voor geheel
Nederland en voor de afvoerreeksen van Rijn en Maas.
Resultaat van deze activiteiten is een beschrijving van de opties met een inschatting van de
haalbaarheid en een concreet voorstel. Samen met RWS-WVL zal een keuze worden gemaakt
hoe verder te gaan in 2017. Vervolgens wordt een Plan van Aanpak geschreven voor 2017 en
de volgende jaren. Een belangrijk onderdeel hierin zal de samenwerking zijn met het KNMI.
Natuurlijk zal in het Plan van Aanpak ook aandacht besteed worden aan de analyse van
onzekerheid.

Deltares en HKV

19

IMPREX Zoetwatervoorziening

3.4

Plan van Aanpak

mei 2016

Chloride en temperatuur

Inzicht in de waterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem vereist ook inzicht in andere
parameters, zoals waterkwaliteitsparameters chloride en temperatuur. Veel gebruiksfuncties
stellen een maximum aan de chlorideconcentratie in het inlaatwater. Temperatuur is vooral
beperkend voor het gebruik als koelwater voor elektriciteitsopwekking, in verband met de
warmtelozing in het oppervlaktewater. De temperatuur van het oppervlaktewater bepaalt de
beschikbare koelcapaciteit.
Ten aanzien van chloride en temperatuur lopen er in 2016 veel studies, waaronder:


Het koppelen van het Landelijk Temperatuur Model (LTM) aan het Landelijk Sobek Model
(LSM);



Het integreren van chloridemodellering in Sobek 3 (de opvolger van LSM);



Kennisontwikkelingen over verziltingsprocessen in Rijn-Maasmonding (RWS/Deltares KPP
LT Verzilting)



QuickScan tool voor de LCW (Landelijke Commissie Waterverdeling)

Verder is er een temperatuurmodel beschikbaar dat wordt toegepast bij het aanvragen van
lozingsvergunningen.
In 2016 zal een overzicht worden gemaakt van de ontwikkelingen, inclusief wanneer welk model
wordt opgeleverd. Vervolgens zal in overleg met RWS-WVL worden bekeken wat extra nodig is
om waterhoeveelheden, chloride en temperatuur te combineren zodanig dat de
waterbeschikbaarheid gekwantificeerd kan worden. Dit resulteert in een gedegen Plan van
Aanpak voor 2017.
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4

Case studie 2: Amsterdam-Rijnkanaal en
Noordzeekanaal

4.1

Inleiding

In het project IMPREX wordt een integrale risicobenadering voor droogte en verzilting
ontwikkeld, geoperationaliseerd in een generieke tool. De te ontwikkelen kennis en producten
helpen bij (het onderbouwen van) het vaststellen van de Waterbeschikbaarheid en van de
afweging van droogtemaatregelen en waterverdeling in Nederland.
Rond het watersysteem van het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal (ARK-NZK) wordt in
het kader van het project Slim Watermanagement (SWM) reeds samengewerkt aan het zoeken
naar slimme maatregelen in het operationele waterbeheer tijdens situaties met te veel en te
weinig water. Voor watertekortsituaties ligt er echter nog een duidelijke kennisbehoefte: er is
behoefte aan kaders over wat ‘falen’ is, in de afwezigheid van duidelijke normen. Daarbij is er
inzicht nodig in de frequentie van optreden, en (economische) gevolgen (verwachtingswaarde)
van watertekortsituaties. Tevens is de samenhang tussen hoofdwatersysteem, regionaal
systeem en gebruikers diffuus, zeker gegeven het feit dat er op al deze niveaus wordt
ingespeeld op optredende watertekortsituaties.
Met de beheerders van het ARK-NZK (RWS West-Nederland Noord (RWS-WNN) en RWS MiddenNederland (RWS-MN)) en de waterschappen die voor wateraanvoer afhankelijk zijn van het
ARK-NZK (Hoogheemraadschap Rijnland, Waternet als uitvoeringsorganisatie van
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) en
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als partner in Slim Watermanagement NZK/ARK,
is afgesproken het watersysteem ARK-NZK als case op te nemen in het droogtedeel van
IMPREX. In de case studie wordt daarbij gewerkt aan een faalkans analyse voor watertekort en
verzilting, ten behoeve van de operationele afwegingen om het schaarse zoete water zo
doelmatig mogelijk te benutten. Gegeven de duidelijke afhankelijkheid van wateraanvoer uit het
hoofdwatersysteem is de verbinding met Wabes van belang.
De case studie wordt in samenhang uitgevoerd met het project Economische Analyse Zoetwater,
waarbij in de laatste de nadruk ligt op de economische aspecten (kwadrant 3 uit Figuur 2.4).

4.2

Probleemstelling

In een notitie van 29 januari 2016 heeft RWS-WNN de doelstellingen van de regiopartners
geformuleerd voor de ARK-NZK case studie (zie Bijlage 1). Op basis hiervan zal de case studie
bij het uitvoeren van de integrale risicoanalyse voor droogte aandacht besteden aan de
volgende beheersvraagstukken:
Hoofdvraag:


Bijdrage aan de beslissingsondersteunende informatie voor afspraken over de
Waterbeschikbaarheid en SWM in de vorm van de kans op droogte en verzilting, de
gevolgen van droogte en verzilting en het gecombineerde risico.
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Deelvragen:


Afbakening van falen bij droogte, zowel veroorzaakt door te weinig water als daar aan
gerelateerd een te hoge zoutconcentratie van het water.



Het bepalen van gevolgen van droogte en verzilting voor drinkwater (inlaatpunt
Nieuwersluis aan het ARK), koelwater, agrarische sector en natuur (inlaat voor Natura 2000
gebieden zoals de Noordelijke Vechtplassen inclusief Naardermeer, Loosdrechtse Plassen en
de Vinkeveense Plassen).



Afleiden van droogtestatistiek met aandacht voor de grote invloed van menselijk handelen
op het systeem en de verschillende interacties tussen het hoofwatersysteem, het regionale
watersysteem en lokale gebruikers.



Tegengaan van verzilting en het bepalen van verziltingsstatistiek, hierbij wordt naar voor
verschillende waterbeheerders relevante parameters gezocht.



Inzicht geven in het effect van mogelijke klimaatverandering op de droogte- en
verziltingsstatistiek.



Inzicht geven in de noodzaak en mogelijke effectiviteit van verschillende inlaten, zoals de
Bypass Irenesluizen, Oranjesluizen, Zeesluis Muiden, Ipenslotersluis, Prinses Beatrixsluizen
en de inlaat vanuit de Hollandse IJssel.



Het identificeren van kansen voor structurele maatregelen en operationele maatregelen voor
SWM.

Bij een deel van bovengenoemde vragen kan gebruik worden gemaakt van uitkomsten van de
studie Wabes of de systeemanalyse Verzilting.

4.3

Aanpak

In eerste instantie zal de case studie zich richten op de integratie van bestaande kennis en
informatie. Op basis van het resultaat hiervan zullen kennisleemten geïdentificeerd worden en
zal het relatieve belang van ontbrekende kennis benoemd worden om onderzoek te prioriteren.
Er zal gewerkt worden volgens een iteratieve aanpak, waarbij steeds nauwkeuriger het hele
traject van de risicobenadering doorlopen wordt.
De eerste stap is een inventarisatie van bestaande gegevens, modellen, kennis en rapporten. In
een eerste workshop op 10 mei 2016 wordt op basis hiervan met de regionale betrokkenen een
kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd, die duidelijk moet maken wat de belangrijkste
droogterisico’s zijn, welke beleidsvragen de case studie gaat beantwoorden en welke
kennisvragen er daarvoor beantwoord moeten worden. Voor deze workshop worden
vertegenwoordigers uitgenodigd van de regionale waterbeheerder(s), provincie(s), eventueel
gemeente(n), het Kernteam Zoetwater en van RWS-WVL. Ter voorbereiding zullen de
deelnemers van tevoren een vragenlijst ontvangen.
Op basis van de resultaten van deze eerste workshop wordt een concreet actieplan opgesteld,
om geprioriteerde kennisvragen te beantwoorden en om te komen tot een eerste kwantitatieve
risicoanalyse, inclusief gevoeligheidsanalyse. De risicoanalyse wordt uitgevoerd met behulp van
de kwantitatieve tool voor risicoanalyse van droogte beschreven in Hoofdstuk 2.2.
Betrokkenheid van de regionale waterbeheerder(s) is vereist bij het uitvoeren van het actieplan.
Die betrokkenheid kan bestaan uit het deelnemen aan discussies en interviews, het aanleveren
van gegevens en/of modelresultaten en het reflecteren op tussentijdse resultaten.
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Als basis voor de hydrologie en de fysieke effecten voor landbouw en natuur kunnen de 35jarige reeksen dienen die in 2014 voor het Deltaprogramma Zoetwater in het Deltamodel (nu
Nationaal Water Model) doorgerekend zijn met het NHI (nu LHM). Indien mogelijk worden
AGRICOM resultaten aangepast op basis van de resultaten van de Waterwijzer Landbouw. Voor
natuur kunnen de bestaande resultaten van DEMNAT gebruikt worden. Deze drukken de
natuurwaarde uit als een fractie van het maximaal haalbare, gebaseerd op zeldzaamheid en
omvang van ecosysteemtypen. Als er regionale hydrologische modellen of effectmodellen
bestaan die een beter inzicht kunnen verschaffen voor een vergelijkbare of langere tijdsperiode,
zullen de resultaten van deze modellen gebruikt worden. In dat geval zullen deze resultaten
aangeleverd moeten worden door de regionale waterbeheerder(s). Speciale aandacht verdient
het onderkennen van de rol van menselijk handelen in de faalkansenanalyse. Als eerste stap
wordt in 2016 in kaart gebracht hoe operationele beslissingen in de kwantitatieve analyse
(eventueel impliciet) worden meegenomen, en hoe deze uitwerken in de berekende
herhalingstijden.
In een tweede workshop in september/oktober 2016 zullen de resultaten van het actieplan, de
beantwoording van de geselecteerde kennisvragen en de resultaten van de kwantitatieve
risicoanalyse inclusief gevoeligheidsanalyse (Monte Carlo analyse met name op basis van
expert-inschattingen) gepresenteerd worden aan de regionale betrokkenen. Gezamenlijk zal
besproken worden op welke onderdelen de analyse voldoet aan de verwachtingen en waar deze
afwijkt. Resultaat van deze workshop is een kleiner actieplan voor het afronden van de
activiteiten in 2016. Uitvoering van dit actieplan leidt in oktober 2016 tot de conceptrapportage.
Het eindresultaat wordt in november 2016 gepresenteerd en besproken in een laatste
workshop.
Het product dat eind 2016 opgeleverd zal worden bestaat uit een rapport met een beschrijving
van de resultaten van de eerste kwalitatieve en de eerste kwantitatieve risicoanalyse voor
droogte in het ARK-NZK systeem gebaseerd op de resultaten van de workshops en het uitvoeren
van het actieplan. Daarnaast zal het rapport een gedetailleerd werkplan voor 2017 bevatten en
een doorkijk op grote lijnen voor 2018 en 2019.
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Case studie 3: Hoog Nederland

In het project IMPREX wordt een integrale risicobenadering voor droogte en verzilting
ontwikkeld, geoperationaliseerd in een generieke tool. De te ontwikkelen kennis en producten
helpen bij (het onderbouwen van) het vaststellen van de Waterbeschikbaarheid en van de
afweging van droogtemaatregelen en waterverdeling in Nederland. In samenwerking met ZON
(samenwerkingsverband Zoetwatervoorziening Oost-Nederland) is ook een casestudie
geformuleerd die representatief wordt geacht voor Hoog Nederland.
De case studie wordt in samenhang uitgevoerd met het project Economische Analyse Zoetwater,
waarbij in de laatste studie de nadruk ligt op de economische aspecten (kwadrant 3 uit Figuur
2.4).

5.1

Inleiding

In het overleg op 22 maart in Apeldoorn is een aantal opties voor een case in hoog-Nederland in
aanwezigheid van vertegenwoordigers van de STOWA, waterschap Vallei en Veluwe, waterschap
Rijn en IJssel, HKV en Deltares besproken. Voor een drietal opties zijn hierna door de
waterbeheerders factsheets uitgewerkt (zie de bijlage 2 en 3): Berkel, Barneveldse beek en
Noordelijk IJsselvallei.
De factsheets zijn vervolgens nagelopen op de volgende punten:


mate waarin de case geschikt is om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van de
integrale risicobenadering;



mate waarin de case kan helpen om de meerwaarde van een integrale risicobenadering bij
een economische onderbouwing van afwegingen en besluitvorming kan worden geduid;



mate van concreetheid;



mate van urgentie die door betrokken in het projectgebied al ervaren en gedeeld wordt;



aantal functies dat in de case een rol speelt;



mate waarin de case representatief is om lessen te trekken en goede keuzes m.b.t.
doorontwikkeling te maken, zodat dit uiteindelijk resulteert in een generiek toepasbare
methode die ook voor andere toepassingen/cases gebruikt kan worden.

Vooropgesteld dat de drie cases allen op een aantal van bovenstaande punten goed scoren,
hebben Deltares en HKV voorgesteld om na het lezen van de factsheets te kiezen voor de case
de Berkel.
We denken dat deze case de meeste potentie heeft om goed inzichtelijk te maken hoe een
goede economische onderbouwing via integrale risicobenadering kan bijdragen aan afwegingen
en besluitvorming over maatregelen die we in vrijafwaterende gebieden kunnen nemen en
‘waterbeschikbaarheid’. We denken verder dat deze case het meest concreet is van de drie, en
ook de mate waarin de urgentie of behoefte al gevoeld wordt (de kennisvraag/motivatie is heel
duidelijk: men wil huidig beleid onderbouwen en mogelijk kosten besparen). Alleen
benedenstrooms wordt water vanuit de Twentekanalen ingelaten, bovenstrooms niet. Dit
betekent dat een deel niet volledig vrij afwaterend is en een koppeling heeft met het
Hoofdwatersysteem. Een deel is wel vrij afwaterend. Wij schatten daarom in dat het gebied
voldoende representatief is om ook lessen te kunnen trekken voor andere gebieden op de Hoge
Zandgronden. De variëteit in sectoren is ook goed: stedelijk, drinkwater, veedrenking, natuur.
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Maatregelen die beschouwd kunnen worden zijn bijvoorbeeld strategieën voor het inlaten van
water onder huidige en toekomstige omstandigheden. Voor wat betreft het wel of niet inlaten
van water vanuit de Berkel ligt er een belangrijke relatie met de KRW doelen en de maatregelen
voor de Berkel. Daarnaast zullen we ook kijken naar lokale maatregelen in de haarvaten of zelfs
buiten het oppervlaktewatersysteem. Dit geeft de mogelijkheid om de kosten en baten van
diverse maatregelen met een risicobenadering (een belangrijke wens vanuit het kernteam
Deltaprogramma Zoetwater) te kwantificeren.
Bij Barneveldse beek lijkt de nadruk te liggen op de waterbergingsgebieden. HKV en Deltares
hebben op basis van de factsheet de indruk gekregen dat we dan vooral een systeemanalyse
uitvoeren en kijken naar fysieke effecten. Het aantal functies is beperkt tot landbouw en
watergebruik in stedelijk gebied. Er is geen link met HWS. Verschillende maatregelen zouden
onderzocht worden: maaibeheer, beregeningsverbod, water vasthouden.
Bij Noordelijke IJsselvallei ligt de nadruk erg op waterkwaliteit. Het is de vraag hoever we hierin
kunnen komen met het economisch kwantificeren van effecten. Landbouw lijkt geen problemen
te hebben nu, dus is het aantal sectoren beperkt.
De waterschappen en de STOWA hebben per email aangegeven zich te kunnen vinden in de
keuze voor de Berkel. Desalniettemin zouden we een case van Vallei en Veluwe niet helemaal
los willen laten, want ook deze case is volgens ons zeker interessant en waardevol. Daarom
zullen WS Vallei en Veluwe, Deltares en HKV samen kijken of we hier een MSc student voor
enthousiast kunnen maken, die meedoet in het traject van case Berkel, maar zelf een
vergelijkbaar traject doorloopt voor bijvoorbeeld de case Barneveldse beek. Het eindproduct zou
kunnen helpen de ‘latente behoefte’ explicieter te maken.
Een andere wijze waarop we de betrokkenheid van de waterschappen van ZON willen
vergroten/verdelen is dat we onderscheid maken tussen inhoudelijk aanspreekpunt en lid van
de projectgroep. Iemand van een waterschap anders dan de betreffende case zit namens ZON
in de projectgroep voor IMPREX droogtedeel, terwijl voor de inhoudelijke ontwikkeling van de
risicobenadering wel iemand van het waterschap van de betreffende case eerste aanspreekpunt
is. Daarnaast zullen we de workshops (zie paragraaf 5.3) met betrekking tot de uitwerking van
de case in breder verband organiseren, zodat alle vier de waterschappen van ZON erbij
aanwezig zijn en meedenken.
Tot slot zullen we nadrukkelijk aandacht besteden aan generieke lessen die we kunnen trekken
vooral met oog op toepasbaarheid op andere cases. Het gaat namelijk niet alleen om de casus
sec, maar juist ook om de toepasbaarheid van de risicobenadering voor en door andere
waterschappen. Het is dus belangrijk om uit de toepassing op de case lessen te trekken en
goede keuzes te maken met betrekking tot de doorontwikkeling. Dit moet uiteindelijk resulteren
in een generiek toepasbare methode die ook voor andere toepassingen/cases gebruikt kan
worden. De generieke toepasbaarheid staat daarom centraal op de agenda. De waterschappen
kunnen daaraan een goede bijdrage leveren.
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zuivering Haarlo zijn efffluent loost op de Berke
el richting Bo
orculo. Daarn
naast wordt ter plaatse
van Lochem
m water inge
elaten vanuitt het Twente
ekanaal ten behoeve
b
van
n de watervo
oorziening va
an
het stedelijke water in Zutphen.
Aanleiding v
voor WRIJ om
o de waterinlaat en wattervoorziening onder de loep te nem
men zijn:


Opstelllen van stroo
omgebiedsperspectieven
n, waar wille
en we als WR
RIJ heen, wa
at is ons
wenkende perspec
ctief voor de langere term
mijn. Hierin is de vraag hoe we om w
willen gaan
met de
e waterinlaatt gebieden.



Optima
alisatie van het
h beheer en
e onderhou d. Vanwege kostenbesparing kijken we kritisch
naar ons watersystteem en pro
oberen dit op
ptimaliseren qua werking
g maar ook q
qua kosten en
e
baten.



Klimaa
atsveranderin
ngen zowel in
i stedelijk a
als landelijk gebied.

Het is een v
vrij afwatere
end gebied waar
w
op versschillende pla
aatsen sprak
ke is van inla
aten vanuit de
d
Berkel en de Groenlose
e Slinge in de
eelstroomge bieden, ooit aangelegd onder
o
anderre ten behoe
eve
s nu de vraag of dit nog van deze tijjd is en of de
e kosten teg en de baten
van veedrenking, het is
opwegen. D
Daarnaast ka
an door mind
der water aff te laten mo
ogelijk de eco
ologische fun
nctie van de
e
Berkel en G
Groenlose Sliinge beter be
ediend word
den (langere watervoerendheid/mee r stroming in
de zomer). Zie ook de kaarten
k
in de bijlage ove
er wateraanv
voer in het Berkel
B
stroom
mgebied en de
droogval in het Berkelstroomgebied
d.

Figuur 5.2:

De Berkel tussen Borc
culo en Loche
em ter plaattse van Zwie
ep met links naast de
Berkel een
n watergang die op peil wordt gehou
uden voor wa
ater uit de B
Berkel

Onderzochtt kan worden
n wat de kos
sten/baten z ijn van:


Situaties met wate
erinlaat jaarrrond (via de naastgelege
en Twenteka
anaal)(in dit geval minde
er
relevan
nt);



Situaties met wate
erinlaat zolan
ng er voldoe
ende water in
n de Berkel staat;
s



Situaties zonder waterinlaat;
w



Situaties zonder waterinlaat
w
waarbij maatrregelen word
den genomen in de deta
ailontwaterin
ng.
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Binnen dit gebied kan voor verschillende schaalniveau gekozen worden:


Lokaal/perceel niveau: hoe effectief is waterinlaat bij verschillende bodemsoorten en
bodem opbouw en/of andere gebiedskenmerken;



Deelstroom gebied: wat zijn de kosten en baten en zijn er andere mogelijkheden om de
functies te bedienen;



Stroomgebied: wat zijn de kosten en baten en zijn er andere mogelijkheden om de functies
te bedienen of om het water op stroomgebiedsniveau beter te benutten.

Waarbij verschillende functies betrokken kunnen worden:


Stedelijk water o.a. Borculo, Lochem en Zutphen;



Natuur: o.a. Stelkampsveld (N2000 gebied), Haaksbergerveen (N2000) (brongebied van
onder andere de Berkel) Hagenbeek en diverse landgoederen;



De Berkel, Groenlose Slinge en diverse zijbeken hebben een ecologische doelstelling
(KRW/EVZ/HEN/SED);



Landbouw;



Drinkwaterwinning: onder andere winning Olde Eibergen en Lochemseweg.

Is het generiek/toepasbaar voor andere gebieden?
Ja omdat:


Het een hellend zandgebied is;



Verschillende schaal niveaus en functies bediend worden;



Wat we leren van de Berkel toepasbaar is voor in ieder geval de andere stroomgebied van
WRIJ, onder andere de Schipbeek , Baaksebeek en Oude IJssel, maar naar ons idee ook
breder.

5.3

Aanpak

De aanpak voor case Hoge Zandgronden is nagenoeg gelijk aan die voor de case ARK/NZK. Dit
komt de vergelijkbaarheid ten goede en vergemakkelijkt het trekken van generieke lessen.
In eerste instantie zal de casestudie zich richten op de integratie van bestaande kennis en
informatie. Op basis van het resultaat hiervan zullen kennisleemten geïdentificeerd worden en
zal het relatieve belang van ontbrekende kennis benoemd worden om onderzoek te prioriteren.
Er zal gewerkt worden volgens een iteratieve aanpak, waarbij steeds nauwkeuriger het hele
traject van de risicobenadering doorlopen wordt.
De eerste stap is een inventarisatie van bestaande gegevens, modellen, kennis en rapporten. In
een eerste workshop in mei (precieze datum nog in te plannen) wordt op basis hiervan met de
regionale betrokkenen een kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd, die duidelijk moet maken wat
de belangrijkste droogterisico’s zijn, welke beleidsvragen de case studie gaat beantwoorden en
welke kennisvragen er daarvoor beantwoord moeten worden. Voor deze workshop worden
vertegenwoordigers uitgenodigd van de waterbeheerders van ZON, provincie Gelderland,
eventueel gemeente(n), het Kernteam Zoetwater, RWS-WVL en RWS-oost. Ter voorbereiding
zullen de deelnemers van tevoren een vragenlijst ontvangen.
Op basis van de resultaten van deze eerste workshop wordt een concreet actieplan opgesteld,
om geprioriteerde kennisvragen te beantwoorden en om te komen tot een eerste kwantitatieve
risicoanalyse, inclusief gevoeligheidsanalyse. De risicoanalyse wordt uitgevoerd met behulp van
de kwantitatieve tool voor risicoanalyse van droogte beschreven in Hoofdstuk 2.2.
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Betrokkenheid van de regionale waterbeheerder(s) is vereist bij het uitvoeren van het actieplan.
Die betrokkenheid kan bestaan uit het deelnemen aan discussies en interviews, het aanleveren
van gegevens en/of modelresultaten en het reflecteren op tussentijdse resultaten.
Als basis voor de hydrologie en de fysieke effecten voor landbouw en natuur kunnen de 35jarige reeksen dienen die in 2014 voor het Deltaprogramma Zoetwater in het Deltamodel (nu
Nationaal Water Model) doorgerekend zijn met het NHI (nu LHM). Indien mogelijk worden
AGRICOM resultaten aangepast op basis van de resultaten van de Waterwijzer Landbouw (die
op dit moment nog in ontwikkeling is). Voor natuur kunnen mogelijk de bestaande resultaten
van DEMNAT gebruikt worden. Deze drukken de natuurwaarde uit als een fractie van het
maximaal haalbare, gebaseerd op zeldzaamheid en omvang van ecosysteemtypen. Als er
regionale hydrologische modellen of effectmodellen bestaan die een beter inzicht kunnen
verschaffen voor een vergelijkbare of langere tijdsperiode, zullen de resultaten van deze
modellen gebruikt worden. In dat geval zullen deze resultaten aangeleverd moeten worden door
de regionale waterbeheerder(s).
In een tweede workshop in september/oktober 2016 zullen de resultaten van het actieplan, de
beantwoording van de geselecteerde kennisvragen en de resultaten van de kwantitatieve
risicoanalyse inclusief gevoeligheidsanalyse (Monte Carlo analyse met name op basis van
expert-inschattingen) gepresenteerd worden aan de regionale betrokkenen. Gezamenlijk zal
besproken worden op welke onderdelen de analyse voldoet aan de verwachtingen en waar deze
afwijkt. Resultaat van deze workshop is een kleiner actieplan voor het afronden van de
activiteiten in 2016. Uitvoering van dit actieplan leidt in oktober 2016 tot de conceptrapportage.
Het eindresultaat wordt in november 2016 gepresenteerd en besproken in een laatste
workshop.
Het product dat eind 2016 opgeleverd zal worden bestaat uit een rapport met een beschrijving
van de resultaten van de eerste kwalitatieve en de eerste kwantitatieve risicoanalyse voor
droogte in het Berkel systeem gebaseerd op de resultaten van de workshops en het uitvoeren
van het actieplan. Daarnaast zal het rapport een gedetailleerd werkplan voor 2017 bevatten en
een doorkijk op grote lijnen voor 2018 en 2019.
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Projectorganisatie

6.1

Projectteam Deltares en HKV

IMPREX Zoetwatervoorziening

HKV en Deltares zullen het in dit Plan van Aanpak beschreven droogtedeel van IMPREX
gezamenlijk uitvoeren als gelijkwaardige partners. Het projectteam zal vanuit Deltares
aangestuurd worden door Marnix van der Vat en vanuit HKV door Saskia van Vuren. Aan ieder
onderdeel van het project, zoals de tools en de case studies, zal gewerkt worden door
gezamenlijke teams. De samenstelling van het projectteam is als volgt:


Deltares: Marnix van der Vat, Judith ter Maat, Ferdinand Diermanse, Joost Delsman,
Marjolein Mens en Femke Schasfoort.



HKV: Saskia van Vuren, Joost van der Zwet, Carolien Wegman en Rudolf Versteeg.

Afstemming tussen de teamleden vindt plaats in een maandelijks voortgangsoverleg (als
videoconferentie), ontwerpsessies voor de methodiek en de tool en workshops voor de drie
cases.

6.2

Financiering

Het project heeft een aantal financiers die als opdrachtgever een belangrijke rol spelen in de
aansturing van de werkzaamheden:
Opdrachtgever/financier

Bedrag 2016-2019
Incl. BTW

Excl. BTW

Horizon2020 project IMPREX*

€ 363.000

€ 300.000

Deltares Strategisch Onderzoek programma’s

€ 242.000

€ 200.000

RWS-WVL project WABES**

€ 240.000

€ 198.347,11

Kernteam Deltaprogramma Zoetwater**

€ 100.000

€ 82.644,63

STOWA**

€ 80.000

€ 66.115,70

Hoogheemraadschap van Rijnland**

€ 40.000

€ 33.057,85

Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn

€ 40.000

€ 33.057,85

€ 1.105.000

€ 913.223,14

Water, energy, food nexus en Information
systems for water security*

en IJssel, Waterschap Vechtstromen,
Waterschap Drents Overijsselse Delta ***
Totaal
*
**
***

harde afspraak voor de gehele periode van 2016 t/m 2019
harde afspraak voor een kwart van het budget voor 2016 en een toezegging voor driekwart van het budget voor
de periode 2017-2019
harde afspraak voor een kwart van het budget voor 2016 en een toezegging voor driekwart van het budget voor
de periode 2017-2019. Er moet nog een definitieve keuze gemaakt worden of één waterschap of de
waterschappen gezamenlijk voor de financiering zorgen

Dit betekent dat er in totaal de komende vier jaar een groot bedrag beschikbaar komt voor het
onderzoek naar de integrale risicobenadering voor droogte in Nederland in het kader van
IMPREX.
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Aansturing en samenwerking

Aansturing door Projectgroep
De aansturing van de werkzaamheden zal plaatsvinden door een projectgroep met een
vertegenwoordiger van de volgende partijen, te weten:


Geert Lenderink van het KNMI namens IMPREX



Rinus Vis en Timo Kroon van Deltares



Durk Klopstra van HKV



Francien van Luijn en Bas de Jong van RWS WVL



Tom van der Wekken van RWS WVL namens Deltaprogramma Zoetwater



Rob Ruijtenberg namens STOWA



Dolf Kern van Hoogheemraadschap Rijnland namens betrokkenen Case AmsterdamRijnkanaal –Noordzeekanaal)



Lisette van de Bos van waterschap Vallei en Veluwe namens de vier waterschappen uit het
samenwerkingsverband Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en betrokkenen in de Case
Hoog Nederland.

Aan het eind van 2016, 2017 en 2018 zal een jaarrapportage opgeleverd worden met een
beschrijving van de resultaten van het betreffende jaar, een Plan van Aanpak voor het volgend
jaar en een doorkijk voor de jaren daarna tot en met 2019. Het Plan van Aanpak zal in de
projectgroep besproken worden in januari van ieder jaar, waarna Deltares en HKV het
definitieve Plan opstellen en ter accordering aan alle leden van de projectgroep voorleggen.
Voor 2016 is een conceptversie van het Plan van Aanpak in februari rond gestuurd en bilateraal
besproken met alle financiers. In april/mei 2016 zal een eerste bijeenkomst van de projectgroep
worden georganiseerd.
Uitvoering door Werkgroep
Voor de uitvoering van de werkzaamheden formeren we voor elk onderdeel een werkgroep met
medewerkers van Deltares en HKV en vertegenwoordigers vanuit regio en Rijk.
Vanuit Deltares en HKV zijn voor elk onderdeel van het project twee trekkers aangewezen:


Methodiek en tool: Marnix en Saskia



Case Waterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem: Marjolein en Joost van der Zwet



Case ARK-NZK: Joost Delsman en Joost van der Zwet



Case Hoog-Nederland: Judith en Saskia

Vanuit de regio en het Rijk is ook voor elk onderdeel een (of meerdere) trekker aangewezen:


Methodiek en tool: Tom van der Wekken (RWS-WVL)



Case Waterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem: Francien van Luijn (RWS-WVL) en
Bas de Jong (RWS-WVL)




Case ARK-NZK: Dolf Kern (Hoogheemraadschap van Rijnland)
Case Hoog-Nederland: afhankelijk van de gekozen case of vertegenwoordigers van de
werkgroep Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Daarnaast kan per case gekozen worden om in breder verband partijen te betrekken bij de
uitvoering van de werkzaamheden. Zo zijn voor de regionale case ARK-NZK voor een eerste
workshop in mei vertegenwoordigers van Hoogheemraadschap van Rijnland,
Hoogheemraadschap Hollandsch Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waternet, RWS-WVL en RWS-
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WNN uitgenodigd. Naast afstemming in workshops kan er ook gewerkt worden met een
afstemgroep, waarin een aantal betrokkenen per case meer frequent worden geconsulteerd.

6.4

Producten, planning en tijdbesteding

De producten voor de verschillende onderdelen in 2016 bestaan op hoofdlijnen uit:
Methodiek en tool
Eerste prototypes van een kwalitatieve en een kwantitatieve tool voor risicoanalyse van
droogte inclusief een eerste versie van de onzekerheidsanalyse
Case Waterbeschikbaarheid hoofdwatersysteem
Een rapport dat bestaat uit:


een verslag van de resultaten van de consultatieronde;



een verslag van de inventarisatie van eerdere studies;



een eerste schatting van de bandbreedte van herhalingstijden voor de geselecteerde
locaties en parameters;



beschrijving van de opties met een inschatting van de haalbaarheid en een voorstel
voor het in beeld brengen van extreme gebeurtenissen;



overzicht van de ontwikkelingen rondom Cl en temperatuur, inclusief wanneer welk
model wordt opgeleverd;



Plan van Aanpak voor 2017 met een doorkijk naar 2018 en 2019 voor de onderdelen
nauwkeurigheid, extremere gebeurtenissen en chloride en temperatuur.

Case ARK-NZK
Een rapport met een beschrijving van de resultaten van de eerste kwalitatieve en de eerste
kwantitatieve risicoanalyse voor droogte gebaseerd op de resultaten van de sprintsessies, de
workshops en het uitvoeren van het actieplan en een Plan van Aanpak voor 2017 met een
doorkijk naar 2018 en 2019.
Case Hoog-Nederland
Een rapport met een beschrijving van de resultaten van de eerste kwalitatieve en de eerste
kwantitatieve risicoanalyse voor droogte gebaseerd op de resultaten van de sprintsessies, de
workshops en het uitvoeren van het actieplan en een Plan van Aanpak voor 2017 met een
doorkijk naar 2018 en 2019.
Voor de case Waterbeschikbaarheid Hoofdwatersysteem wordt het concept rapport eind oktober
2016 opgeleverd en een definitieve versie eind november 2016. Voor de cases ARK-NZK en
Hoog-Nederland worden de conceptrapporten eind november 2016 opgeleverd en de definitieve
rapporten eind december 2016. De eindrapporten en het plan van aanpak voor 2017 worden in
januari besproken met de projectgroep. Tussentijds wordt het proces afgestemd met de
contactpersonen van elke casestudie.
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Onderstaande tabel geeft een raming van de globale planning en tijdsbesteding in dagen van de
werkzaamheden voor 2016:
Jaar
Maand

1

2

3

Methodiek en tool

Opzetten kwalitatieve tool
1e versie kwantitatieve tool
2e versie kwantitatieve tool
Case Waterbeschikbaarheid hoofdwatersysteem

4
16
6
10
5

Consultatieronde experts
Inventarisatie eerdere studies
Eerste schatting bandbreedte herhalinsgstijden
Inventarisatie extremere events
Iventarisatie chloride en temperatuur
Rapportage en plan van Aanpak 2017‐2019

5

5

10
5
5

Case ARK-NZK

Eerste sprintsessie
Uitvoeren actieplan
Tweede sprintsessie
Rapportage en plan van Aanpak 2017‐2019
Case Hoog-Nederland

8
8

Eerste sprintsessie
Uitvoeren actieplan
Tweede sprintsessie
Rapportage en plan van Aanpak 2017‐2019
Management en IMPREX activiteiten

10

5

5

Totaal (dagen)

10

5

26

2016
7
8
5
5

6

10

5
4

5
14

14

4

4

4
5
5

4
5
5

8
8

2

2

2

2

9
5

12

1

2

2
2

1
10

2

2

2

2

10

2

2

2

2
8

24

11

2

2

5
18

9

2

8
2
1

2

1

10
13

23

36

6

12

1

1

Totaal
26
6
10
10
59
10
10
16
10
10
3
27
8
8
8
3
27
8
8
8
3

4

39

5

178

De deelprojectleiders (zoals gespecificeerd in paragraaf 6.3) zullen met de contactpersonen
vanuit de regio en het Rijk detailafspraken maken over planning, afstemmomenten en
opleveringen.
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Bijlage 1 Notitie RWS-WNN doelstellingen
regiopartners ARZ-NZK
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Bijlage 2 Notitie Case Berkel Waterschap Rijn en
IJssel
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Bijlage 3 Notitie Case Barneveldse beek en
Noordelijk IJsselvallei Waterschap Vallei en Veluwe
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Toeka
anweg 7
2035 LC Haarlem
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T 088 - 79 74 500
8 - 79 74 501
F 088
www.rijkswaterstaat.n
nl

Doelstellingen reg
giopartners IMPREX-stud
I
die case
NZK/A
ARK

Conta
actpersoon
Thijs Jansen
Advis
seur NOV
T 0653228348
thijs.jjansen@rws.nl

Waar kan de IMP
PREX-case NZK/ARK d
de regio me
ee helpen?

Datum
29 januari 2016

De waarde van de IMPREX-cas
se kan zowe l specifiek voor SWM NZ
ZK/ARK als v
voor
allerleii andere vraagstukken in
n het waterssysteem rele
evant zijn.

ge(n)
Bijlag

1.
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K
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ARK-systeem
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H gaat dan
n met name om
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waarop we mogelijke optimalisaties v
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De analyse moet
m
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b
in de baten van mogelijke
m
SW
WM maatrege
elen.
Deze baten zijn input voo
or de verantw
woording van
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amma SWM.
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nzicht wat de
e analyse op
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n voor
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en. Hoe kan het huidige waterbehee
er worden
ge
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De aanpak van de IMPREX-case is er op gericht om zoveel mogelijk de bestaande
kennis bij elkaar te krijgen en in een aantal iteraties proberen of we hiermee een
risicoanalyse van het NZK/ARK-systeem kunnen maken en verbeteren. Deze
aanpak leidt voor de regio tot een overzicht van wat er aan kennis op dit terrein
beschikbaar is. Doordat daarmee ook duidelijk wordt waar nog duidelijke
kennisvragen zitten ontstaat hiermee tevens een goed beeld van wat ontwikkeld
moet worden om verder te kunnen komen. Binnen de iteratieslagen van IMPREX
kunnen we op basis van gevoeligheidsanalyse kijken welke factoren het meeste
effect op de uitkomsten van de analyse hebben en daarmee ook urgentie aan
onderzoeksvragen toekennen. Sommigen zullen binnen IMPREX opgepakt kunnen
worden, anderen kunnen wellicht in andere programma’s een plek krijgen.

Datum
29 januari 2016

In de bijlage is een klein overzicht opgenomen van een aantal vraagstukken die
momenteel op het gebied van zoetwater in het NZK/ARK-systeem spelen. Dit geeft
een inzicht in waar een risicoanalyse allemaal input voor kan leveren. Met name
de afstemming met ontwikkeling van het Voorzieningenniveau Zoetwater en het
RWS-project Waterbeschikbaarheid HWS moet goed geborgd worden en kan dan
veel wederzijdse meerwaarde bieden.
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Bijlage 1: Beheervraagstukken zoetwater NZK?ARK-systeem gerelateerd
aan risicoanalyse
(in beeld gebracht door RWS en Waternet)

Datum
29 januari 2016

Vraagstukken RWS
Tegengaan verzilting NZK/ARK
De faalkansanalyse kan inzicht geven in:
Welke waterbeheerder beschouwt wat als falen van het systeem wat betreft
verzilting?
Hoe vaak treedt deze situatie op (faalkans)?
Deze inzichten kunnen RWS helpen om het waterbeheer ten behoeve van
verziltingsbestrijding in het NZK/ARK te bepalen. Waar sturen we precies op?
Voorzieningenniveau zoetwater
De faalkansanalyse kan het project Voorzieningenniveau in afstemming van input
voorzien over de faalkansen van dit specifieke systeem. Omgekeerd kan het
project Waterbeschikbaarheidsanalyse HWS de faalkansanalyse mogelijk van input
voorzien voor wat betreft aanvoer HWS.
Bypass Irenesluizen
Vanuit project KWA wordt nagedacht over een bypass voor waterinlaat bij de
Irenesluizen om bovenstaand probleem te voorkomen in de toekomst. Momenteel
loopt een verkenning om inzicht te krijgen in welke opgaven samenhangen met de
bypass. Uiteindelijk moet bepaald worden hoe groot de bypass wordt. Inzicht in de
frequentie van het optreden van watertekort in het NZK/ARK-systeem kan helpen
de scope van deze maatregel te bepalen.
Inzet andere kunstwerken waterinlaat
Behalve de Irenesluizen kunnen ook andere kunstwerken worden ingezet om
water in te laten naar het NZK/ARK-systeem: de Oranjesluizen, Zeesluis Muiden,
Ipenslotersluis. De faalkansanalyse kan inzicht geven in de noodzaak en mogelijk
effectiviteit van deze inlaten.
Waternet: Vraagstukken bij bepalen kans op (zoet) water tekort
Verschillende functies zijn afhankelijk van zoet water. Het drinkwaterinnamepunt
bij Nieuwersluis en een aantal inlaten voor natuurgebieden (Natura 2000) zal ten
alle tijden voorzien moeten kunnen worden met zoet water (uitgangspunten
Deltaprogramma). Daarnaast is zoet water nodig voor de agrarische sector,
koelwater etc. Op dit moment is er geen inzicht in of het voor kan komen dat zoet
water niet meer beschikbaar is en zo ja, hoe lang dat dan kan duren. Zowel voor
de huidige situatie als met de klimaatscenario’s.
Natura 2000 gebieden
De Noordelijke Vechtplassen (inclusief Naardermeer), Loosdrechtse Plassen,
Vinkeveense Plassen en andere zoete Natura 2000 gebiede hebben zoet water
nodig voor het behalen van de vastgestelde natuurdoelen. Voor drinkwaterinname
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punt geldt ook dat Heel concreet dient het inlaatwater o.a. een maximaal chloride
gehalte te hebben van 150 mg Cl-/l.

Datum
29 januari 2016

De vraag is hoe groot de kans is dat het Cl- gehalte van 150 mg/l op een aantal
cruciale punten (inlaatpunten vanuit hoofd- en boezemsysteem naar de kwetsbare
functies) niet wordt gehaald, voor zowel nu als in de toekomst met
klimaatscenario’s. Op basis van deze inzichten kan vervolgens worden bepaald of
er wel of niet (operationele) maatregelen nodig zijn en/of andere verdelingen van
zoet water. De urgentie hiervoor wordt met dit inzicht duidelijker.
Agrarische gebieden, koelwater etc.
Voor de agrarische gebieden (met name veeteelt en akkerbouw), koelwater etc. is
ook zoet water nodig, al zijn de eisen minder streng dan bij drinkwater en Natura
2000 gebieden. Ook hiervoor zou op een aantal punten inzichtelijk moeten worden
gemaakt wanneer er hogere Cl- gehalten kunnen voorkomen en hoe vaak dit kan
plaats vinden. Inzicht in de beschikbaarheid van zoet water is hiervoor nodig. Dit
is belangrijke informatie voor onder andere het nog op te stellen
voorzieningenniveau.
Inzicht zoet water beschikbaarheid en chloride concentraties
Voor bovenstaande vraagstukken is inzicht in de zoet water beschikbaarheid van
belang. In welke omstandigheden zijn de zoet water bronnen niet meer
beschikbaar en hoe vaak komt dat voor? En wat zijn hieruit de consequenties voor
het chloride gehalte?
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gebieden die in aanmerking komen als studiegebied en de specifieke vragen die hier aan
bod komen.

Figuur 1 Wateraanvoergebieden in waterschap Vallei en Veluwe
Generieke kennisvragen
Welke inspanning uitgedrukt in kosten worden nu al geleverd om watertekort te
beperken?
Welke baten hebben functies, maar ook het natuurlijke watersysteem hieraan?
Wat moeten we weten om de belangenafweging te maken?
Op welk niveau(‘s) moet je denken om afwegingen te kunnen maken? (we denken dat
we voornamelijk op stroomgebiedsniveau moeten kijken naar het vraagstruk, maar
betreft het niet vaker locale oplossingen en afspraken?)
Zijn er maatregelen te bedenken die effectief en haalbaar?
Welke informatie hebben we of moeten we genereren om de discussie over
verantwoordelijkheid in het watertekortvraagstuk aan te gaan?

Factsheet case Zuidelijk deel Noordelijke IJsselvallei
Korte beschrijving
Ten zuiden van het Toevoerkanaal ligt een gebied dat gekenmerkt wordt door:
-

Vrije-afwatering

-

Geen wateraanvoer, maar wel interne waterverdeling (Koppelleiding en in de
toekomst effluentwater)

-

Bodem voornamelijk lemig fijnzandige grond

-

Functies
o

Laagwaardige landbouw (weilanden en enkele maisvelden)

o

Stedelijk gebied (Oost-Apeldoorn, Twello)

o

Landgoederenzone (rondom Twello en Woudhuis ten oosten van
Apeldoorn)

o
-

Recreatie (recreatieplan Bussloo)

Samenwerkingpartners
o

Gemeente Voorst

o

Gemeente Apeldoorn

o

VAR (vuilverwerkingsbedrijf)

o

TBO’s (momenteel beperkt contact mee)

o

Recreatieschap Bussloo (momenteel geen medewerking van)

Vanuit de agrarische sector in dit gebied worden (nog) geen geluiden afgegeven van
droogteschade. Er zijn geen initiatieven vanuit samenwerkende agrarische
ondernemingen.
Lopende zaken
Er treedt in het gebied wateroverlast op van beperkte omvang. Nabij de Hondsbeek ligt
een wateroverlastknelpunt die mogelijk binnenkort wordt aangepakt. In het
initiatiefvoorstel voor dit project wordt uitgegaan van een integrale benadering, waarbij
watertekort ook kan meeliften.
Het watersysteem bestaat uit afzonderlijke beken/watergangen die uitmonden in het
Toevoerkanaal. Vanuit dit kanaal kan water worden afgevoerd door gemaal Terwolde,
maar het grootste deel stroomt onder vrij-verval in noordelijke richting via het
weteringen gebied van de Noordelijke IJsselvallei. Dit weteringengebied wordt
gekenmerkt door hoge grondwaterstanden en wateroverlast door inundatie vanuit de
watergangen komt regelmatig voor. Vasthouden bovenstrooms in het gebied ten van
het Toevoerkanaal kan de overlast mogelijk verminderen.
De watergangen in het gebieden kunnen droogvallen en de afvoer stagneert
regelmatig. Met name de bovenloop van de Fliert, die het dichtstbij de IJssel ligt en er
parallel aan loopt, is in dit kader een potentieel knelpunt, omdat het ook een KRWwaterlichaam is. Er zijn meerdere KRW-waterlichamen; het Toevoerkanaal, de Grote
Wetering en het Apeldoorns kanaal.
Het stroomgebied staat vooral bij lage waterstanden in de IJssel onderhevig aan
wegzijging. Ook in Twello worden problemen ervaren met watertekort. Op de
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Twellose beek lozen overstorten (zowel hemelwater als gemengd stelsel) die in zomerse
situaties met weinig afvoer op de beek stankoverlast kunnen veroorzaken. Waterschap
Vallei en Veluwe en gemeente Voorst werken samen aan een plan om dit probleem te
verminderen, bestaande uit een combinatie van afkoppelen en de doorstroom in de
Twellose beek te bevorderen. Een bijdrage aan de watervoerendheid van de Twellose
beek wordt geleverd door het plan het afvalwatergebied van rwzi Terwolde te splitsen en
het effluent van de nieuwe, kleine zuivering bij de VAR op de Twellose beek af te voeren.
Een ander bovenstrooms gebied van het weteringengebied is het oostelijk deel van
Apeldoorn. Het watersysteem in Oost-Apeldoorn is overgedimensioneerd. Grote
vijversystemen met een waterpeil diep onder het maaiveld zorgen voor veel berging en
afvoer van opwellend grondwater. Gewerkt wordt aan de pilot Peilopzet ApeldoornOost waarin getest wordt of peilopzet in enkele vijvers kan bijdrage aan het beperken
van ijzerrijk kwelwater in de vijvers (verkleuringsprobleem) en waarin onderzocht wordt
welke bijdrage peilopzet heeft aan het verdroging van vooral het oostelijk gelegen
landgoed Woudhuis.
Beschikbare data
De grondwaterstroming kan gesimuleerd worden met het grondwaterinstrumentarium
AZURE. Validatie en eventuele verbetering/verfijning van AZURE is nodig.
Alle a-watergangen zijn opgenomen in SOBEK-modellen die geschikt zijn gemaakt om de
situatie met hoogwater te simuleren (NBW-toetsing).
Vooral in Apeldoorn zijn veel peilbuizen aanwezig die de grondwaterstand al jarenlang
monitoren. In de rest van het gebied is de dichtheid aan peilbuizen minder hoog.
Afvoeren worden niet gemeten. Wel zijn van een deel van Oost-Apeldoorn draaiuren van
gemalen bekend.
In de KRW-waterlichamen zijn langjarige meetregelen van waterkwaliteit en ecologie
aanwezig.
Is het gebied representatief?
Ja, omdat
-

Vrij-afwaterend zandgebied

-

Meerdere functies

-

Op verschillende schaalniveaus te benaderen

-

Belangenafwegingen zijn in het verleden gemaakt en kunnen geëvalueerd
worden.

Vragen
Effectiviteit KRW-maatregelen en vooral duurzaamheid bij verhoging dynamiek
IJsselafvoeren
Nut en noodzaak interne waterverdeling oftewel het waterbeheersmaatregelen
Welke maatregelen zijn toepasbaar om ‘water vast te houden’ zowel ten behoeve van het
watertekort in het gebied zelf als ten behoeve van de wateroverlast benedenstrooms. En
bijhorende kosten en baten.
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Relatie met risico’s op wateroverlast door peilopzet vijversystemen Apeldoorn en/of
andere maatregelen als bodemstructuurverbetering.

Factsheet case Barneveldse beek
Korte beschrijving
Op de oostflank van het Veluwemassief liggen stroomgebieden van beken die van oost
naar west aflopen. Een daarvan is het stroomgebied van de Barneveldse beek.
Kenmerken van het gebied zijn:
-

Vrije-afwatering

-

Geen wateraanvoer

-

Bodem voornamelijk lemig fijnzandige grond

-

Functies

-

o

Laagwaardige landbouw (weilanden en enkele maisvelden)

o

Stedelijk gebied (Barneveld)

o

Waterberging (o.a. Asschat en ten oosten van Leusden)

Samenwerkingpartners
o

Gemeente Barneveld

o

Gemeente Leusden

o

Agrarische natuurvereniging

o

Diverse beheerders waterbergingsgebieden (stichting,
natuurverenigingen, waterschap)

In het benedenstroomse deel van het stroomgebied is de agrarische sector deels
verenigd in ANV’s (agrarische natuurvereniging). Deze staan open voor maatregelen die
de duurzame bodem bevorderen, maar er ligt geen concrete vraag.
Lopende zaken
Er treedt in het gebied wateroverlast op van beperkte omvang, vooral in stroken langs
de beken. De knelpunten zijn in het verleden aangepakt door de inrichting van
waterbergingsgebieden. Deze gebieden hebben tevens als doel om de piekafvoeren voor
het benedenstroomse stedelijk gebied van Amersfoort te beperken. Vooralsnog zijn er
geen projecten voor wateroverlastknelpunten gepland.
Bovenstrooms in het gebied loopt de diepte van de grondwaterstand op totdat landbouw
niet mogelijk meer is en er bos voor in de plaats komt. Droogteschade treedt hier zeker
op, maar is niet gekwantificeerd. Daarnaast wordt het ook geaccepteerd. Vasthouden
bovenstrooms kan alleen door neerslag niet af te voeren.
De watergangen bovernstrooms kunnen droogvallen en nabij de monding in het
Valleikanaal vindt regelmatig stagnatie van de afvoer plaats. Bij stagnatie wordt een
beregeningsverbod afgekondigd ten behoeve van de aquatische natuur en om verder
uitzakken te voorkomen. De vraag is of peilhandhaving enig effect heeft op uitzakkende
grondwaterstanden.
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De Barneveldse beek is een KRW-waterlichaam, waar in fase 1 maatregelen zijn voor
zijn uitgevoerd.
Beschikbare data
De grondwaterstroming kan gesimuleerd worden met het grondwaterinstrumentarium
AZURE. Validatie en eventuele verbetering/verfijning van AZURE is nodig.
Alle a-watergangen zijn opgenomen in SOBEK-modellen die geschikt zijn gemaakt om de
situatie met hoogwater te simuleren (NBW-toetsing).
In het gebied zijn peilbuizen aanwezig.
Afvoeren worden gemeten op enkele plaatsen in de hoofdwaterloop van de Barneveldse
beek.
In de KRW-waterlichamen zijn langjarige meetregelen van waterkwaliteit en ecologie
aanwezig.
Is het gebied representatief?
Ja, omdat
-

Vrij-afwaterend zandgebied

-

Op verschillende schaalniveaus te benaderen

Opschaling is mogelijk. Het stroomgebied maakt onderdeel uit van het zuidelijk deel van
de Gelderse Vallei, dat door het Valleikanaal wordt ontwaterd. Op het Valleikanaal vindt
wel wateraanvoer vanuit de Nederrijn plaats tbv van doorspoeling van het stedelijk water
van Veenendaal en Amersfoort.
Vragen
Indien er geen vraag vanuit het gebied is, kan een systeemanalyse dan voor input voor
een discussie zorgen? En kunnen we de juiste kennis opdoen om een gebiedsproces te
starten?
Nut en noodzaak beregeningsverbod en andere waterbeheersmaatregelen, zoals
aangepast maaibeheer.
Welke maatregelen zijn toepasbaar om ‘water vast te houden’ zowel ten behoeve van het
watertekort in het gebied zelf als ten behoeve van de wateroverlast benedenstrooms. En
bijhorende kosten en baten.

Figuur 2 Zuidelijk deel Noordelijke IJsselvallei
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Figuur 3 Barneveldse beek
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Kortom: de cases heeft potentie om lessen te trekken voor situaties in andere gebieden.
Beschikbare data:
- Oppervlaktewatermodel (NBW toetsing model maar ook t.b.v. herinrichtingsprojecten in de
Berkel (droge en natte kant)
- Grondwatermodel (Amigo)
- Diverse KRW meetpunten in zowel de Berkel als de Groenlose Slinge
- Diverse afvoermeetpunten in de hoofdloop van de Berkel op punten waar water verdeeld
wordt (o.a. verdeelwerk Haarlo, Lochem) en bij de grens (Rekken)
- Afgelopen jaar is de aflaat hoeveelheid vanuit de Berkel 2x gemeten(in de zomerperiode) en
dat wordt deze zomer nog een keer gedaan om zo meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid
water die wordt afgelaten vanuit de Berkel
- Enkele aflaten van de Berkel zijn voorzien van telemetrie en hiervan zijn afvoer gegevens
beschikbaar [m3/s]
- Lozingen gegevens van de zuivering Haarlo (deze loost op de Berkel tpv verdeelwerk Haarlo
(splitsing Berkel en Bolksbeek))
- GGOR studies Stelkampsveld (en Haaksbergerveen/ Buurserzand)
Lopende studies
- Herinrichting Berkel tussen Lochem en Zutphen (2016-2021) en Borculo-Lochem (2016-2021)
en Heksenlaak/Visserij (ntb)
- Optimalisatie waterinlaat Zutphen (tbv het stedelijke water)( 2016)
- WRIJ en Vitens zijn samen aan het verkennen hoe verder met winning Olde Eibergen. In het
betreffende deelstroomgebied wordt water ingelaten vanuit de Berkel( rapportage van Vitens
is beschikbaar op aanvraag). Tevens loopt voor dit gebied een DAW project voor gebruik van
maaisel tbv verhoging van het organische stof gehalte in de bodem
- Opstellen stroomgebiedsperspectieven, hierin is de vraag wat willen we met de waterinlaat
gebieden (nog op te pakken, hiervoor moeten echter eerst een aantal inhoudelijke vragen
beantwoord worden)
- Verkenning Groenlose Slinge en Winterswijkse beken, WRIJ heeft de afgelopen jaren flink
geïnvesteerd in de Groenlose Slinge in de vorm van herinriching tbv de gestelde doelen.
Echter de kwaliteit van de beek blijft achter. Om zicht te krijgen op de onderliggende oorzaken
wordt dit onderzocht adhv de “ ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren”. Vanuit
de Groenlose Slinge wordt op diverse plekken water afgelopen op deelstroomgebieden en er
loost een zuivering op de Groenlose Slinge tpv Winterswijk
Is het generiek/toepasbaar voor andere gebieden?
Ja omdat:
- Hellend zandgebied
- Verschillende schaal niveau’s en functies die bediend worden
- Wat we leren van de Berkel is toepasbaar voor i.i.g. de andere stroomgebied van WRIJ, o.a.
de Schipbeek , Baaksebeek en Oude Ijssel, maar naar ons idee ook breder.
Vragen die bij WRIJ spelen
- Nut en noodzaak waterinlaat
- Kosten en baten, voor zowel de functies (optimalisatie waterbeheer) als WRIJ (investeringen,
beheer en onderhoud)
- Alternatieve manieren en de effectiviteit daarvan (bijv. verhoging organische stof gehalte en
watergangen verondiepen en verbreden)
Onderstaande heb ik overgenomen uit de memo die ik je eerder heb opgesteld binnen WRIJ tbv de
waterinlaat vraagstukken. WRIJ is al begonnen met de eerste aanpak van het vraagstuk. Hiervoor zijn
de inlaten in kaart gebracht en zijn al metingen uitgevoerd naar het inlaat debiet van de verschillende
inlaten.(groen gearceerd)

-

-

-

-

Beheergebied:
o Waar laten we allemaal in?
o Hoeveel water wordt er overal ingelaten?
o Wat is het doel van de inlaten, hoe belangrijk zijn ze en welk doel dienen ze:
 Stedelijk/beleving
 Economisch
 Ecologisch
o Waar kan technisch gezien worde ingelaten en zijn er aanvullende wensen op het
vlak van waterinlaat?
o Waar wordt beregend vanuit het oppervlaktewatersysteem?
Beleidsvragen:
o Wat is de onderbouwing van de peilbesluit gebieden die aangewezen zijn door de
provincie?
o Welke afspraken zijn er rand voorwaardelijk: bijv. t.b.v. Vitens en bijvoorbeeld stedelijk
water of anderszins? Waterakkoorden
o Welke belangen spelen er en hoe worden die (ten opzichte van elkaar) gewogen.,
bijv.: stedelijk, landbouw, drinkwater of natuur?
Kennis vragen:
o Kosten voor onderhoud (open houden watergangen kost veel geld) wegen de kosten
op tegen de evt. baten?
o Landbouw: i.v.m. grondwaterpeilen, draagt de waterinlaat echt iets bij? Inhoudelijk
qua grondwaterstanden of grondwateraanvulling?
o Mogen watergangen droogvallen, of is dit een probleem i.v.m. vissterfte of is het juist
gewenst i.v.m. het mineraliseren van de sliblaag?
o Wat winnen we als we niet al het water aflaten qua extra m3 op het hoofwatersysteem
en wat betekend dit voor de stroomsnelheid / ecologie in de beek?
o Is de waterinlaat ook voor Vitens wel wenselijk i.v.m. medicijn resten: afstemmen met
Vitens en intern Annemarie. Algemeen kosten/baten afweging wateraanvoer Vitens:
compensatie effecten landbouw (+) aanvoer medicijnresten (-) kosten aanvoer (-) etc.
o Is beregening vanuit het oppervlaktewatersysteem wel wenselijk en wat is het effect
hiervan op het beschikbare water voor de andere gebruiksfuncties. Er speelt al langer
een discussie in de wateraanvoergebieden of wateraanvoer in tijden van droogte
gebruikt mag worden voor beregening: vanuit de beheerders wordt dit als niet effectief
beschouwd: wij betalen voor wateraanvoer en het wordt meteen door de beregenaars
er uit gepompt. Vanuit het waterakkoord is het echter zo dat de landbouw de
belangrijkste doelgroep is. Hier ligt dus veel meer een verdelingsvraagstuk onder: hoe
zorgen we dat het goed verdeeld wordt (en wat betekend dat dan voor de
beregeningsmogelijkheden) dan een discussie of dit wel of niet mogelijk moet zijn.
o Wat is het effect van de waterinlaat vanuit het hoofdwatersysteem op de doelen die
liggen op het hoofdwatersysteem (o.a. KRW en EVZ)
o Draagt een andere verdeling van het water in het hoofdwatersysteem bij aan de
gestelde doelen(mogelijk als gevolg van een andere waterverdeling richting de
inlaten)
o Wat is het effect van de waterinlaat op de kwaliteit van het grond en oppervlakte
water. Er is met Vitens een onderzoek naar de negatieve effecten van medicijnresten
Bestuurlijke vragen:
o Is het stopzetten van waterinlaat wel te verantwoorden naar buiten ondanks dat het
mss niet bijdraagt aan de zoetwatervoorziening t.b.v. de landbouw of er vaker
watergangen droog gaan vallen met als gevolg dode vis

Case helpt WRIJ bij:
- Gesprek aangaan met partners/gebruikers gebruikers o.b.v. nieuwe inzichten, o.a. rond
waterwingebied Olde Eibergen en het gebiedsperspectief voor de Berkel (hele stroomgebied).
- Ontwikkeling beleid (watervoorziening en klimaat adaptatie)
- Verbetering van het watersysteem
- Feitelijk beheer van het watersysteem

Bijlagen:
- Waterinlaatkaart
- Watervoerenheidkaart

Waterinla
aat kaart

Wate
ervoerendheidka
aart (zomerperiod
de)

