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Samenvatting
Operationele Research (OR)iseen discipline die zichprimair richtop hetverbeterenvandeeffectiviteit endeefficiëntie van beslissingsprocessen. Deze
beslissingsprocessen spelen zichoveral indemaatschappij af: industrie,
banken, landbouw,overheid, politiek, ... .Het kenmerkende vanOR isdater
dikwijlsvanwiskundigeoptimaliseringsmode11en gebruikwordt gemaakt.Dezewordenvanaf het beginvan dejaren tachtig intoenemendemate 'gebruikersvriendelijkverpakt' inzg.Beslissings Ondersteunende Systemen (BOS). Ineerdere
publicaties isdoor deauteurs reedsop hetgrote potentiële belang vandeOR
voordesamenleving gewezen (Referenties 2en3 ) .
Indit artikel wordt geïllustreerd hoeORgebruikt kanworden bijhet beschrijven enoplossenvan milieuvraagstukken.Dit gebeurt aande handvande
beschrijving vaneen aantal milieuvraagstukkenwaarvan bijna dagelijks via de
media kond wordtgedaan.
Hetdoel vandezepublicatie isaan tetonendat OR een belangrijke rol kan gaan
spelen inhet nieuwe top-prioriteitsgebied 'hetmilieu'.

1. INLEIDING
Hetgaat slecht met hetmilieu.Dezealgemeneenmisschien ongenuanceerd aandoende uitspraak geldt bijuitstekvoor een land alsNederland dat zich gaarne
wil profileren als 'Nederland Distributieland', maar tegelijkertijd door de
samenleving endepolitiek eropwordt aangesproken om tochvooral aan de
bescherming van het milieu tedenken.
Het spanningsveld tussen profiteren van deeconomische bedrijvigheid,
terugbrengen van het begrotingstekortvande rijksoverheid,groei vandecollectievesectoren zorgvooreengoed leefklimaat,ookvooronzekinderen en
kleinkinderen,wordt steeds krachtiger. Deneiging bestaat om aande economische
groei de hoogste prioriteit toetekennen.Hierdoor wordt het steeds
belangrijker omdeeffectiviteit vanmilieumaatregelen tevergroten.
Deopbouwvandit artikel isalsvolgt. Inparagraaf 2wordt aandacht besteed
aan deverzuringsproblematiekenook aan het zg.broeikaseffect.Beide problemen
zijn internationaal van aard. Éénenkele nationale overheid isniet instaat
effectievemaatregelen tetreffen.Slechtsoplossingen ineen internationaal
kader kunnen effectief zijn.Conform de invalshoek indit artikel zal vooral de
rol,of potentiële rol,vandeORworden besproken.
Nadeze tweeprobleemveldenvan internationale aard,zullen inparagraaf 3een
drietal Nederlandse casesworden besproken,ookweer metOR als invalshoek. Het
betreft
(i) deNederlandse mestproblematiek

- 2(ii) deallocatievan budgetten aan bodemsaneringsprojecten
(iii)deallocatievanwaterzuiveringstrappen.
Het iseenwillekeurige greep.Anderekeuzeswaren vanzelfsprekend ook mogelijk
geweest.
Tenslotte zal inparagraaf 4een korte lijstmetmilieuprobleemvelden worden
gepresenteerd waarOR mét succeskanworden toegepast c.q. reeds istoegepast.
Zoalseerder gezegd, isdebedoelingvan dit artikel om aan tegeven hoe
belangrijk de rol vanOR kan zijn bijhet inhet kaart brengen enoplossen van
milieuproblemen.Deze illustratie isdanookeen impliciete oproep om inde
diversemilieustudiesdeOR-inbreng tevergroten.Daarnaast zou hetvak
Operationele Research meer aandacht moeten krijgen indeverschillende milieustudierichtingen aandeNederlandse universiteiten en zouden OR-studenten aangemoedigd moetenworden hunexpertise opmilieuproblemen toetepassen.
2. MILIEUPROBLEMEN OP WERELDSCHAAL
Opdonderdag 19oktober 1989 (indecontextvande bijdrage een volstrekt
willekeurige datum) lezenwij inNRCHandelsblad (Bijlage Economie)devolgende
artikelen:
'Bonn financiert milieu-onderzoek uitprivatisering'
'Notoiremilieuvervuilerweg uit Irian'
'Vertraging bouwmestfabrieken'.
Deverschijningsfrequentievan dergelijkemilieu-gerelateerdebijdragen zal in
dekomende tijd nogwel toenemen.
Een anderepublicatie indezelfdeweek staat inSAFE nr.5,oktober 1989
(Referentie 8 ) : 'Hulpvanuit de ruimtemoet milieu helpen'.Foto'svan
NASA-astronauten laten op navrantewijze ziendat hetecologisch evenwicht van
onzeaarde alsgevolg vanmenselijke activiteiten (overbevolking,
milieuverontreiniging,overmatig energiegebruik) ingevaar is.DeNASA voteert
een bedrag vanmeer dan $100miljoen om hetprojekt 'Mission toPlanet Earth'
van degrond tekrijgen.Doormiddel vanwaarnemingen tijdenssatellietvluchten
kan dedynamica van deaardevoldoende worden doorgrond zodat milieurampen
voorspeld kunnen worden enerdus tijd isom manieren tevinden om ze tevoorkomen.
Inhetvolgendeworden tweemilieuvraagstukken behandeld (uiteraard vanuit deOR
invalshoek):
(i) deverzuringsproblematiek tengevolgevandeuitstoot vanSO2
(ii)het broeikaseffect tengevolgevan o.a. CO2uitstoot.
2.1De verzuringsproblematiek
Inhetvolgendewordt gebruik gemaakt van een IIASA-studieover het
probleem vandeverzuring inEuropa (Referenties 4en 11).Specifiek wordt het
RAINS,het Regional Acidification INformation and Simulation model als leidraad
bijhet thema gebruikt.Het model beschrijft de relaties die relevant zijnvoor
hetverzuringsprobleem. RAINS is instaat om opgrond vanmathematisch-fysische
relaties een uitspraak tedoenoverde SO2- en NOx-depositiebinnen Europa
wanneer de locatiesendeomvang van deSO2- en N0x-bronnenbekend zijn (zie
figuur1 ) .

- 3Het model vertaalt de berekende depositie waarden ineffecten op het milieu.Zo
zijn debodemverzuring endeverzuring van demeren inScandinavië indeelmodellen opgenomen. Startpunt vormen energiescenario's voor Europa, waaruit
emissies van SO2en N0 X worden bepaald. RAINS isvolledig interactief:de
gebruiker kiest een energiescenario als uitgangspunt, bepaalt welke emissies
hij/zijwil berekenen, voorwelke toekomstige jaren,welke pakketten vanmaatregelen per land en per jaarworden ingezet enwelke output gegenereerd moet worden.Deoutput van RAINS bestaat voor een groot deel uit kaarten van Europa met
bijv.depositie-patronen en bodemverzuring.
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Figuur 1:Schema van het RAINS model
Vervolgens komt deOperationele Research om de hoek kijken. Devraag isnamelijk
hoemet beperkte financiële middelen ten behoevevan emissieredukties zogoed
mogelijk een tevoren overeengekomen milieudoelstelling kanworden bereikt.
Devraag kan ook andersworden gesteld: probeer met debeschikbare budgetten
zodanig investeringen inemissiereduktie tedoen dat het effekt op het milieu
maximaal is.Voor zwavel kan demilieudoelstelling worden vertaald ingrammen S
per rri2per jaar.Voor het doen van dergelijke optimalisaties beschikt RAINS over
een optimaliseringsmodule.
Dit model kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.Allereerst biedt
het demogelijkheid opeen landkaart van Europa zichtbaar temaken hoe inhet
jaar 2000 het depositiepatroon van SO2eruit ziet wanneer ergeen redukties van
S02-emissieplaatsvinden. Deplaatsen met maximale depositie van zwavel bevinden
zichvooral inCentraal-enOost-Europa. De hoogste pieken zijn het Donetzbekken inhet zuidoosten van het Europese deel van deUSSR, de streek rond
Leipzig en Dresden inde DDR en het gebied Krakow/Katowice in het zuiden van
Polen.Depiekbelasting ligt hier boven de 10gram Sper iti2.inWest-Europa
bevinden zichgebieden met hogebelasting inNoord-ltalië, het Roergebied en in
Centraal-Engeland.Dewaarden zijn hier lager dan inOost-Europa, maar liggen

- 4nog aanzienlijk boven 0,5 à 1gram per it)2.Deze laatstewaarde wordt in Europa
alsmaximaal toelaatbaar beschouwd voor ecosystemen.
Dezelfde excercitie kan worden gedaan voor het jaar 2000wanneer rekening wordt
gehouden met afspraken met betrekking tot emissiereduktie in Europees verband.
Voor deze reduktie isongeveer f 12miljard per jaar gereserveerd, gelijkelijk
verdeeld over Oost-en West-Europa. Ook nu zien weeen vrij hogepiekbelasting
van 7,5-10gram Sper m 2 per jaar.
ROLVAN DE0R
Nu gaan wedaadwerkelijkoptimaliseren. Uitgangspunt hierbij ishet bedrag van
f 12miljard per jaar voor emissiereduktie ongeveer gelijkelijk verdeeld over
Oost-enWest-Europa.Wewensen dat bedrag zodanig tebesteden dat depiekbelasting zoklein mogelijk wordt.Analyse met behulp van RAINS toont aandat
met dat bedrag een piekbelasting van 4à5gram Sperm2mogelijk is.Echter,om
dat minimum tebereiken, dient het geld anders teworden gealloceerd: namelijk
f 8,2 miljard inOost-Europa en f3,8 miljard inWest-Europa. Met anderewoorden: uitgaande van devorige allocatie van gelden ten behoevevan uitstootvermindering van SO2 (50-50-verdeling)leidt een verschuiving van f2,2 miljard van
West- naar Oost-Europa dus tot een halvering van de piekbelasting!
Ter illustratie (figuur 2) isde zwaveldepositie in Europa (anno 1980en 2000)
onder een aantal veronderstellingen berekend.

'Assumesmajorsulfurcontrolsscenario,resultinghia 58% S0 2 reduction
SOURCE:J.Alcamoet al.. "Acidification inEurope:ASimulationModelfor Evaluating ControlStrategies."Awblo16(1987):232-45.

Figuur 2:Zwavel depositie in Europa
Nog een toepassing van deoptimaliseringsmodule inRAINS.
Stel dat depiekbelasting teruggebracht moet worden tot 3.0 gram Sper m2per
jaar.Hoeveel geld ishiervoor jaarlijks (in 2000)dan nodig bijeen optimale
allocatie van geld?Het blijkt dat hiervoor f5,4miljard inWest-Europa en
f 9,0 miljard inOost-Europa nodig is.Interessant isdat dit in totaliteit
'slechts' f2,4 miljard meer kost dan indesituatie waarin totaal f 12miljard

isgereserveerd (enwaarin een piekbelasting van 7,5-10gram Sper m 2 per jaar
te zien is!)Men kan dusweliswaar veel geld vrijmaken, maar het optimale inzetten van het geld kan ook een probleem zijn.OR kan hierbij helpen!
CONCLUSIES
Beslissingsondersteunendemodellen zoals RAINS kunnen worden gebruikt om
(i)

Verschillende scenario's teevalueren en daarbij effecten zoals
'piekbelasting'van deS02~depositiegeografisch zichtbaar temaken.
(ii) Effekten van investeringen inS02-uitstootvermindering zichtbaar
temaken.
(iii)Investeringsallocaties teoptimaliseren waarbij alsdoelstelling het
minimaliseren van depiekbelasting kan worden gehanteerd.
(iv) Andere depositiepatronen (zoals stikstof) zichtbaar temaken.

2.2 Het broeikaseffect
Binnen het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid enMilieuhygiëne) ismomenteel een simulatiemodel inontwikkeling dat meer inzicht moet geven indemechanismen achter het broeikaseffect (Referentie 10).Dit simulatiemodel, inmiddels
bekend onder de naam IMAGE (Integrated Model for theAssessment of the
Greenhouse Effect), beoogt een geïntegreerd overzicht tegeven van de
broeikasproblematiek alsmede inzicht teverschaffen inde basismechanismen van
het probleem.
Het model isgebaseerd opeen groteverscheidenheid aan gegevens,verkregen uit
de literatuur en door raadpleging van diverse experts.Ook experimenteel onderzoek speelt hierbijeen rol.Alle informatie wordt geïntegreerd en op hetzelfde
aggregatieniveau gebracht. Vervlechting van kennis uitverschillendewetenschappen staat hierbijcentraal. Uit dit alles ishet beleidondersteunende simulatiemodel IMAGE ontstaan. Dekern van IMAGE bestaat uit:emissiemodules,concentratiemodules, een stralingsabsorptiemoduleen een zeespiegelstijgingsmodule.
Al deze modules zijn zodanig gekoppeld dat uitkomsten van deene module dienen
als invoer voor de andere. Inde broeikasproblematiek spelen vooral de volgende
gassen een rol:CO2, CH4,N2O, CFC-11 en CFC-12 (ziefiguur3 ) .
Indeemissiemodules zijn de historische emissies voor deperiode 1900-1985
ingevoerd; voor de periode 1985-2100 zijn vier emissie-scenario's gekozen:een
voortgezette trend, een omgebogen trend, een veranderende trend en tenslotte een
gedwongen reduktietrend. Deverschillende scenario's zijn gebaseerd opeen
studievan zowel de antropogene bronnen van deemissiesvan sporegassen (zoals
energiegebruik, landbouw en industrie)alsvan dewereldbevolkingsgroei ende
natuurlijke bronnen.
Het eerste scenario (devoortgezette trend)gaat uit vanvoortzetting van de
huidige economische groei zonder milieurestricties.
Bij het omgebogen trend scenario wordt verondersteld dat ermaatregelen zijn
getroffen tegen milieuproblemen zoals verzuring.
Deze maatregelen hebben ook belangrijke gevolgen voor het broeikaseffekt.
Inhet derde scenario (deveranderende trend) zitten veronderstellingenmet
betrekking tot een strikte naleving van internationale afspraken.
Tenslotte gaat het gedwongen reduktietrend scenario uit van een maximale
inspanning (opwereldschaal)die zich richt opeen leefbare ontwikkeling.

- 6IMAGE toont aan dat het Montreal Protocol (eenovereenkomst inzake de beperking
van CFK gassen (Referentie 12))van belang isom de relatieve bijdrage van CFK's
aan het broeikaseffect testabiliseren.Voor verdere normering van de uitstoot
kan het model behulpzaam zijn.

Figuur 3:Het IMAGE-model (Bron:R.J. Swart)
ROL VAN DEOR
Nuweer de rol van deOperationele Research.Vanuit het systeem van internationale afspraken (zoals het Montreal Protocol)worden normen voor de uitstoot
van CFK's gesteld. Modellen zoals IMAGE kunnen voor een lange periode vooruit de
effekten van deze normering bepalen. IMAGE kan duseen belangrijke rol spelen
bij het vaststellen van (internationale) normen.
Operationele Research zal inbelangrijke mate kunnen helpen bijhet vinden van
effectieve maatregelen om degestelde normen zodicht mogelijk tebenaderen en
zulksmet zo laagmogelijkefinanciële inspanningen.Eenmodulevoor dit soort
optimaliseringen zal inde nabije toekomst aan IMAGE worden toegevoegd.
Ermoet echter inz'nalgemeenheid worden gesteld dat invulling van een optima1isatieen'ten'urneen moeilijke zaak kan zijn aangezien het kwantificeren van de
kosten gerelateerd aan lange termijn milieu-effecten, soms nauwelijks mogelijk
is.

- 73. DRIENEDERLANDSE CASES
Indezeparagraaf zullendrie Nederlandse toepassingen van Operationele
Research opmilieuproblemenworden besproken.Het zijnvoorbeelden betreffende
deNederlandse mestproblematiek (Referentie 6 ) , desanering van bodemverontreinigingen (Referentie 5)endeWaterzuivering (Referentie 1 ) .Ook hier
zullenwedebelangrijke rol van deOperationele Research latenzien.
3.1 Eenbeslissingsondersteunend systeem voor deoptimalisering
van afzet enverwerking vanmest
Alsgevolg vanwettelijke maatregelen omoverbemesting tegen tegaan zal er
indetoekomst,veel meerdan nu,sprake zijnvan grootschalig transport,opslag
enverwerking vanmest.Ookde hiermeegepaard gaande kosten zullen toenemen.
Daarom isvan belang de transportmiddelen,deopslagplaatsen endeverwerkingsinstallaties zotekiezen dat dekosten zo laagmogelijk zijn.
Ommeer inzicht tekrijgen indeze logistiekeproblematiek,wordter inhet
kader vaneen samenwerkingsprojekt tussen het IMAG (Instituut voor Mechanisatie
Arbeid enGebouwen)ende Landbouwuniversiteit (VakgroepWiskunde)gewerkt aan
een beslissingsondersteunend systeem. Debasisvan dit systeem iseen wiskundig
model waarmee ineenconcrete situatie -mestproduktieenmogelijkhedenvoor
afzet,transport,opslag e.d. -eenoptimale logistieke struktuur wordt bepaald.
Doordeuitgangspunten tewijzigen envervolgens opnieuween optimale struktuur
tebepalen wordt heteffectvanverschillendeuitgangspuntenduidelijker.
Webeginnenmeteenkorteschetsvandemestproblematiek (voormeer informatie
zieReferentie6 ) .
DE MESTPROBLEMATIEK
Door degroei vande intensieveveehouderij ishet steedsmoeilijker geworden om
allegeproduceerde mest een aanvaardbare bestemming tegeven.Dit heeft geleid
totoverbemesting van landerijen,gevolgd doorverontreiniging van het
grondwater. Zoalsbekend,gebruiken veel drinkwaterbedrijven zulkwater als
grondstof.Alsgevolg vande invoering vanwettelijke maatregelen wordt deze
mestproblematiek steedsduidelijker en zal het indepraktijk meermoeilijkheden
opleveren.
Dekern van het probleem ishetoverschot aanmineralen (fosfaat,nitraat en
kalium)en zwaremetalen (koper,cadmium en zink)indedierlijkemest.Het
evenwicht tussen detoevoer endeafvoer vanmineralen inde landbouw is
verstoord door het gebruikvanvoedersvan buiten het bedrijf.Met namede
importvanveevoedergrondstoffen ten behoevevande intensieveveehouderij
speelt hierbijeengrote rol.Ten gevolgevan hetmineralenoverschotkan niet
langer alledierlijkemest binnen de landbouwworden afgezet,althans niet op
verantwoordewijze.
Overdosering van dierlijke mest leidt tot aantasting vande bodemvruchtbaarheid
eneen achteruitgang van dekwaliteit vandegewassen.Bovendien veroorzaakt de
overdosering aantasting vandekwaliteit van hetgrondwater endraagt het bij
aandeeutrofiëring van hetoppervlaktewater invoedselarmegebieden.De
uitstoot van ammoniak uitmest iséénvandeoorzaken vande 'zureregen'.
Dewettelijkemaatregelen bestaanonder andereuit:
- De fosfaatnormen.
Detoediening van fosfaat aandebodem viadierlijkemeststoffen wordt aaneen
maximum gebonden,afhankelijk vandesoort grondgebruik.

-8- Hetuitrijverbod.
Om uitspoelingvan mineralen naar hetgrondwater en afspoeling naar het
oppervlaktewater zoveel mogelijk tegen tegaan,wordt het gebruik van
dierlijke mest inherfst enwinter beperkt.
- Deonderwerkverplichting.
Om deammoniakuitstoot tegen tegaan isdeboervanaf 1januari 1988verplicht
om detoegediende mest oponbeteeld bouwland of snijmaïsland binnen eendag
onder tewerken.
MOGELIJKHEDEN VOOR DEAFZET ENVERWERKING
Weonderscheiden ingrote lijnen tweebestemmingsmogelijkhedenvoorde dierlijke
mest:
- afzet alsmeststof inde landbouw,
- verwerking tot loosbareof opnieuw bruikbare produkten.
Demogelijkhedenvoor deafzet vandierlijke mest worden beperkt door de
fosfaatnormen. Inde praktijk zal ervaak minder dierlijkemest afgezet worden
danwettelijk mogelijk is.
Demestwaarvoor geen afzetmogelijkheid gevondenwordt,moet -geheel of
gedeeltelijk -uitdemarkt genomenworden.Dit noemenweverwerking. Daarbij
kunnen anderemestprodukten ontstaan.Bijvoorbeeld nade zuivering van
kalvergier resteert kalvergierslibdat inde landbouwwordt afgezet.
Deverwerking van varkensmest,zoals Promest inHelmond enMeMon inDeventer van
plan zijn, leverteenmestproduktop.Dit produkt,een 'organische
korrelmeststof1, isvergelijkbaar met kunstmest enmoet tegenvergelijkbare
prijzen opdemarkt kunnenwordengebracht.
Bijdeafzet endeverwerking zijnverschillende aspecten van belang:
•

Transport
Afhankelijk van demestsoort,debestemming endeteoverbruggen afstand
zijnerverschillendemogelijkhedenommest tetransporteren, zoals
astransport,scheepstransport of pijpleiding (voor locale toepassingen).

•

Opslag
Debenodigde opslag kan opverschillende manierenworden gerealiseerd:
-opslag opbedrijfsniveau
- centrale opslag.Voor deuitvoering kanmen denken aan kelders,silo's
of foliebassins.

•

Bewerking
Om deafzetperspectievenvandierlijke mest tevergroten zijner bepaalde
bewerkingen mogelijk zoals scheiding,vergisting,bezinking of droging.Door
debewerking wordt demest makkelijker tetransporteren (minder volume). De
bestemming van bewerktemest isafzet.Hetmerendeel vande bewerkingstechniekenwordt ook toegepast bijdeverwerking.

De inzetvan transportmiddelen,opslagfaciliteiten,verwerkingsinstallaties e.d.
isnodig om alledierlijke mest een bestemming -afzet ofverwerking -tegeven.
We hebben gezien daterveel mogelijkheden zijn bijdeze logistieke invulling.
Welkemogelijkhedendevoorkeur hebben isniet apriori duidelijk.Om inzicht te
krijgen indeze logistieke problematiek wordt ervanaf 1987door het IMAGende
Landbouwuniversiteit -vakgroep Wiskunde,sectieOperationeleAnalyse -gewerkt
aaneencomputersysteem dat hierbijkan helpen.

Dit beslissingsondersteunendesysteem zal inconcrete gevallen een optimale
logistieke struktuur, inclusief transport-en opslagbehoefte,bepalen.Zo'n
optimale struktuur isafhankelijk van de ingegevenmogelijkheden.Doordie
stapsgewijs teveranderen enopnieuwdeoptimale struktuur teberekenen,worden
degevolgen vandeaanpassingen zichtbaar.
Het systeem beschouwt deproblematiek op regionaal niveau:erwordt gewerkt met
tweegebieden:eenoverschotgebied eneen tekortgebied. Eenvoorbeeld vaneen
mogelijkecombinatievaneen overschot-eneen tekortgebied isde combinatie
Noord-Brabant en Zeeland.
DEOPZETVAN HETWISKUNDIGE MODEL
We hebben gezien dat debestemming vanmest afzet ofverwerking kan zijn.Bijde
bepalingvandeoptimale afzet enverwerking onderscheiden wedriestappen:
1. Deafzet op het eigen bedrijf.
2. Deafzetopanderebedrijven binneneenzelfderegio.
3. Deafzet ineen andere regioendeverwerking.

DEAFZETOPHET EIGEN BEDRIJF
Demeestemest diegeproduceerd wordt zal op het eigen bedrijf afgezet kunnen
worden. Deafzet op heteigen bedrijf wordt berekend door per bedrijf de
mestproduktieendeafzetmogelijkheden tebeschouwen.Hoedemogelijkhedenworden benut proberen wezogoed mogelijk inteschatten.Omdat iedereboerautonoom is,wordter bijdezestap nietgeoptimaliseerd. Inplaatsdaarvan proberen
weeen zogoed mogelijke afspiegeling vandewerkelijkheid tegeven.

DEAFZETOPANDERE BEDRIJVEN BINNEN EENZELFDE REGIO
Nadat deafzet op heteigen bedrijf isbepaald,wordt pergemeente beoordeeld
welkemest er afgezet kanworden opanderebedrijven binnen de regio.Ook deze
stap isgebaseerd opeen inschatting van het feitelijkmestgebruik.
Alser nadevoorgaande stappen nogeenoverschot is,rijstdevraag ofdat
overschot kanworden afgezet ineen gebied met een tekort aanmest.Alsdat niet
hetgeval is,blijft verwerking alsenigemogelijkheid over.

DEAFZET INEENANDER GEBIED ENDEVERWERKING
Demeststromendie inditgeval optreden worden geoptimaliseerd.De resultaten
zijn afhankelijk vandemogelijkheden. Permestsoortmoet aangegeven worden
welkebestemmingen mogelijk zijn en hoediegerealiseerd wordenvoorwat betreft
opslag,transport e.d. Vanzelfsprekendmoetookworden aangegevenwelke kosten
daaraan zijnverbonden.
Destruktuur vandemeststromen issterk afhankelijk vandemogelijkheden.
Alsersprake isvandirekt transport vanoverschotbedrijven ineen
overschotgebied naar tekortbedrijven ineen tekortgebied dan zullen de stromen
eeneenvoudige struktuur hebben.Maar ingeval vancentraleopslag ineen
overschotgebied of ineen tekortgebied en alsbijhet transport overslagplaatsvindt (i.v.m.hetgebruik vanverschillendetransportmiddelen)dan isdestruktuur ingewikkelder.Destruktuur vandemeststromen modelleren wedan alseen
netwerk,demeststromen gaanvia takken tussen verschillende knopen van hetnet-

- 10werk.Een tak representeert transport van mest. Een knoop iseen vertrekpunt
en/of een bestemming van een tak.Een knoop kan een opslagmogelijkheid ofeen
verwerkingsmogeTijkheid voorstellen.
VOORBEELD
Stel dat mestvarkensmestoverschottenworden afgezet ineen tekortgebied. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van transport per schip (duwbakken). Het gedeelte van het
netwerk dat betrekking heeft opmestvarkensmest isafgebeeld infiguur 4.

TEKORTQEBIEO

grondgebruik

Figuur 4:Netwerk voor opslag, transport enverwerking van mest
Een knoop in figuur 4 iseen overschotgemeente (produktie), een haven inhet
overschotgebied (overslag), een haven in het tekortgebied (overslag en opslag)
of een tekortgemeente (afzet).
Een tak representeert transport: astransport of scheepstransport.
Destromen inhet netwerk optimaliserenwe binnen demogelijkheden. Hierbij
gebruiken we Lineaire Programmering (LP).Bij het oplossen van dit lineaire
programmeringsprobleem gelden devolgende voorwaarden:
Alleoverschotten moeten een bestemming krijgen (afzet of verwerking).
Destromen naar eenverwerkingsinstallatie (ofopslag)mogen de capaciteit
niet teboven gaan.
De instroom bijeen opslagplaats (ofbijoverslag) isgelijk aan de uitstroom.
Als er bijdeverwerking mestprodukten geproduceerd worden, dan isde omvang
van deproduktie gerelateerd aan deomvang van destroom naar deverwerkingsinstallatie.
Detotale afzet mag niet meer zijndandeplaatsingsruimte voor mest.
Deafzet van een bepaalde mestsoort isbeperkt, opdezelfdewijze alsbijde
afzet op andere bedrijven ineenzelfde gebied.
Allevoorwaarden zijn lineair.
Indien de locatiesvan bv.opslagfaciliteiten niet vastliggen dan kan deze
keuzemogelijkheid bijdeoptimalisatieworden betrokken.Verder kunnen ook
schaaleffecten m.b.t.opslag en verwerking hierbijworden betrokken.
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Het beslissingsondersteunende systeem BOSMest (Bes!issingsOndersteunend Systeem
voor MESTproblemen) ismomenteel gereed. Een gedeelte is ingebruik bijde
Landelijke Mestbank. Ineen concrete situatie kan deoptimale logistieke struktuur worden bepaald. BOSMest kanverder worden gebruikt bij het bepalen van de
juiste normenen dedaarbijbehorende kosten van de logistieke struktuur.Het
kan derhalve ookworden gebruikt door depolitiek om tot zinvolle normen te
komen.

3.2 Budgetallocatiebijbodemsaneringsprojecten
De sanering van deNederlandse bodem iseen maatschappelijkgevoelige zaak
waarin sinds het begin van de jaren '80veel geld en anderemiddelen omgaan. Bij
deaanpak van de schoonmaak van deNederlandse bodem ismiddels de Interimwet
Bodemsanering voor deprovincies een centrale rol weggelegd.
Deprovincie isbelast met: inventarisatie van gevallen van bodemverontreiniging, vaststellen van prioriteiten voor onderzoek en sanering, begeleiding en/of uitvoering en financiële afwikkeling van onderzoeken en
saneringen.
Debedragen diede provincies per jaar aan bodemsanering kunnen besteden (enkele
tot enkele tientallen miljoenen guldens)zijn tegering om een spoedige
afronding van debodemsaneringsoperatie tebereiken. In het jaarlijks door de
provincie op testellen bodemsaneringsprogramma isaangegeven welkegevallen van
bodemverontreiniging het komend jaar voor onderzoek of sanering in aanmerking
komen. Hierbij isde urgentie vandeprojecten aangegeven,- dewijzewaarop deze
urgentie bepaald wordt, binnen het kader van Interimwet Bodemsanering, verschilt
per provincie.De urgentiebepalingssystemen verschillen inmatevan
detaillering, indecriteria diemeegenomen worden endematewaarin het systeem
kwantitatief of kwalitatief van aard is.
SANERINGSTECHNIEKEN
Voor ieder geval van bodemverontreiniging kent men verschillende mogelijkheden,
vertaald insaneringsvarianten, om tekomen tot aanpakvan het project. De
varianten bestaan uit het toepassen van een bodemsaneringstechniek of een combinatie van bodemsaneringstechnieken.
Bijde beschrijving van de technieken kan onderscheid worden gemaakt tussen
technieken zonder voorafgaande ontgraving en technieken die na afgraven worden
toegepast. Ook onderscheidt men reinigende en niet-reinigende technieken.
Met de technieken die naafgraven en transport naareen reinigingsinstallatie
toegepast worden isreedsveel ervaring opgedaan. De zonder afgraven toepasbare
technieken zijn minder vaak beproefd; zeverkeren zelfsdeels nog inhet
ontwikkelingsstadium.Vanwege de lagere kosten en devaak minder ingrijpende
werkzaamheden diemet laatstgenoemde groep bodemsaneringstechnieken gepaard
gaan, zullen deze technieken inde toekomst, al dan niet naverdere verfijning,
waarschijnlijkmeer toepassing vinden. Het probleem van de zonder afgraven
toepasbare technieken isdat de bereikte reinigingsgraad van debodem vaak
onvoldoende isofmoeilijk tecontroleren (dit laatstevanwege inhomogene
reiniging).
Het door deprovincie tevoeren beleid inzake debodemsanering beoogt een zodanigekeuzevan uit tevoeren projecten en saneringsvarianten, dat het voor
bodemsanering beschikbare budget zogoed mogelijk wordt benut.Gezien de
beperking van het provinciale budget voor bodemsanering, ishet niet mogelijk
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vergaande saneringsvariant uit tevoeren.
Het onderzoek richt zichopdemogelijkheid om met behulpvan Operationele
Research het keuzeprobleem omtrent detoewijzing van gelden aan projecten en
saneringsvarianten aan tepakken.
MILIEU-EFFECT
Uitvoering van een project volgens een bepaalde saneringsvariant heeft een zeker
positief effect op het milieu en brengt zekere kosten met zichmee.
Het milieu-effect van uitvoering van een project volgens een bepaalde saneringsvariant wordt bepaald door vergelijking van tweegrootheden: (a)het risicovan
deverontreiniging voor devolksgezondheid zowel als het milieu vóór de
sanering, en (b)dat risico nâsanering. Bodemgebruiken aard van de gebruikte
saneringstechnieken zijn uiteraard belangrijke factoren.
Het risicovan deverontreiniging wordt bepaald opgrond van criteria die
betrekking hebben opdeaard en concentratie van deverontreinigende stoffen, de
omvang van deverontreiniging, deverspreidingsmogelijkheden van deverontreinigingen en de blootstel!ingsrisico's.Maatgevend voor bodemgebruik isvooral de
aard van de locatie.Bijdekeuzevan saneringstechnieken spelen uitvoering,
effectiviteit en betrouwbaarheid degrootste rol.Dezedrie aspecten worden
bepaald door middel van een puntensysteem, dewaardering van decriteria die
hierin zijn opgenomen stelt degebruiker zelf vast door gewichten aan de diverse
criteria toe tekennen.
ROLVAN DEOR
Het doel van bodemsanering kanworden omschreven als het zodanig kiezen van combinaties "project/saneringsvariant", dat desom van demilieu-effecten (totaal
milieu-effect)wordt gemaximaliseerd, zonder budgetoverschrijding.
Dezedoelstelling isvertaald ineen z.g. lineair programmeringsmodel met
geheeltallige variabelen.
Het ismogelijk als aanvullende doelstelling op tenemen dat inhet komende jaar
een bepaald, minimum of maximum, aantal projecten uitgevoerd wordt. Toevoeging
van dezedoelen aan deeerste doelstelling isvertaald ineen zg.
doelprogrammeringsmodel.
Debepaling van demilieu-effecten en kosten per variant en het maximaliseren
van het totalemilieu-effect vormen samen het allocatiemodel.Het model is
toegepast op een achttal projecten en bijbehorende saneringsvarianten uit de
provincie Overijssel.
Het zojuist besproken lineaire programmeringsmodel kan alsvolgt inwiskundige
termen worden vertaald:
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m n
Max{ E E e,-JX,-,• 1
1=1 J=1
Onder de randvoorwaarden:
m n
L
L ^ii^ii ^ B
i=1 j=1

n

Hierbij geldt:
en-j= het milieu-effect van uitvoering van
project ivolgens variant j;
x-jj=de0/1-variabeledie aangeeft of project
ivolgens variant jwordt uitgevoerd
(x-ij=1)of niet (x-jj=0);
c-jj=de kosten van uitvoering van projecti
volgens variant j;
B =beschikbare provinciaal budget.

E x^j<1,voor i=1,..m

j=1
Het probleem isopgelost met behulpvandecomputerprogramma's LINDOenSCICONIC.
CONCLUSIES
Het allocatiemodel kan een bruikbaar hulpmiddel vormen bij het voeren
van bodemsaneringsbeleid op provinciaal niveau.Op rijksniveau zouhet
systeem gebruikt kunnen worden voor de bepaling van landelijk uit tevoeren
projecten en daarmeevoor deverdeling van debudgetten over deprovincies.
Voordeel hierbij isdat opdit niveau devoortgang van de bodemsanering
minder beïnvloed wordt door niet voorspelbare factoren dan op provinciaal
niveau.
Het systeem alsgeheel kan worden geautomatiseerd, zodat opsnelleen
eenvoudigewijze degevolgen vanverschillendebeleidsvisies en gestelde
randvoorwaarden kunnen worden doorgerekend.

3.3 Optimaliseringsmode11en inde waterzuiveringstechnologie
GESCHIEDENIS
Inde afgelopen 20jaar is inNederland hard gewerkt om degevolgen van lozingen
van afvalwater voor dekwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te
verminderen. Dit resulteerde inde plaatsing van enkele honderden rioolwaterzuiveringsinstallaties (zogenaamde RWZI's) inons land.Of men inveel gevallen
deoptimale keuze van zuiveringstechnologie en ontwerp van die RWZI's heeft kunnen maken isonwaarschijnlijk.Deoptimale keuze isnamelijk afhankelijk van
despecifieke randvoorwaarden dieelke situatie kenmerken. Deze randvoorwaarden
worden onder meer opgelegd door:
de hoeveelheid en dekwaliteit van het te zuiveren afvalwater;
toegankelijkheid van (nieuwe)technologieën;
eisen gesteld aan dekwaliteit van het effluent;
locatievan de RWZI;
voordelen en nadelen van detoegepaste technologieën.
Alsvoorbeeld kan het model worden aangehaald dat indejaren zeventig werd
toegepast ineen provincie voor deplanning van nieuwe
waterzuiveringsinstallaties.Debetreffende provinciale waterstaat had insamenwerking met een ingenieursbureau een studie uitgevoerd, waarin werd onderzocht
wat, provinciaal gezien, degoedkoopste manier van zuiveren was.Naeenverge-
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afvalwater, bleek zuivering met behulp van een oxydatiesloot het goedkoopste
alternatief. Erwerd besloten om indegehele provincie een aantal oxydatiesloten teplaatsen.
Nadat het plan ten uitvoer wasgebracht, bleek echter een aantal jaren geleden
dat de uitbreiding van een oxydatiesloot met een tertiaire zuiveringstrap voor
deverwijdering van fosfaat problemen zou geven.
Deenigemethode geschikt voor deverwijdering van fosfaat uit het effluent van
een oxydatiesloot, issimultane defosfatering door neerslag via een chemische
reactie.De hoeveelheid slibdie hierdoor ontstaat isaanzienlijk, terwijl
tevensdeverwerkingsmogelijkhedenvan dit slibgering zijnvanwege de zeer hoge
gehaltes aan zware metalen.
Gezien de inspanningen diedeoverheid levert om indekomende jaren een reductievan het fosfaatgehalte in het te lozen effluent tebewerkstelligen en gezien
bovenstaande problematiek, lijkt deconclusie gerechtvaardigd dat indeze
situatie niet voor deoptimale manier van zuiveren isgekozen.
Achteraf gezien, had men beter een zuiveringsmethode kunnen kiezen diewel
rekening houdt met de specifieke nadelen van een oxidatiesloot: weinig
uitbreidingsmogelijkheden, incapaciteit noch door toepassing van tertiaire
zuivering.
OPTIMALE KEUZEVAN TECHNOLOGIE EN LOCATIE
Inde toekomst zullen inNederland waarschijnlijk nog slechts weinig nieuwe
zuiveringsinstallaties gebouwd worden. Debestaande RWZI's zullen echter
uitgebreid ofgerenoveerd moetenworden, bijvoorbeeld vanwege de leeftijd, een
te lagecapaciteit of negatieve secundaire milieu-effecten (eutrofiëring als
gevolg van fosfaatlozingen, hoge slibproductie, stank e t c ) . Opde meeste
zuiveringsinstallaties zijn opdit moment nog geen voorzieningen getroffen om
het fosfaat uit het afvalwater teverwijderen. Indekomende jaren zal daarom in
veel gevallen een tertiaire zuiveringstrap moeten worden geïnstalleerd. Voor de
verwijdering van het fosfaat komen vooralsnog vijf varianten in aanmerking:
chemische precipitatie;
korrelreactor;
korrelreactor incombinatie met biologische defosfatering;
biologische defosfatering;
magnetische scheiding.
Dewaterkwaliteitsbeheerders inNederland zullen, voordat destrenge fosfaatnormen in 1992van kracht worden, moeten beslissen opwelkewijzemen aan de
strengere normen zal kunnen voldoen.
De financiële gevolgen van de strenge maatregelen van de rijksoverheid ten aanzien van de fosfaatlozingen en dedaaruit voortvloeiende eutrofiëring kunnen het
besteworden toegelicht met een voorbeeld: alleen al het Hoogheemraadschap
Rijnland zal er f70miljoen voor op tafel moeten leggen.Voor de andere beheerders gelden vergelijkbare bedragen.
Rijnland zal,evenals de anderewaterkwaliteitsbeheerders, indekomende twee
jaar devolgende vragen moeten beantwoorden:
a) Welkemomenteel beschikbare methode voor defosfatering isoptimaal?
b) Welke locaties zijn optimaal voor de tertiaire zuiveringstrappen?
c) Moet hierbijworden gedacht aan enkelegrote ofvele kleinedefosfaterings
installaties?
Dekwalificatie 'optimaal'die indevragen a)en b)wordt gehanteerd, is
afhankelijk van deafweging tussen onder meer devolgende criteria:
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2. primairemilieueffecten (verwijderingsrendement van fosfaat van de
verschillendemethoden)
3. secundaire milieueffecten (stankoverlast voor directe omwonenden, slibproductie)en eventuele daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen
(bijvoorbeeld in het kader van de Hinderwet)
4. ruimtebeslag
5. stabiliteit en betrouwbaarheid
6. uitbreidingsmogelijkheden (flexibiliteit m.b.t. toekomstig beleid)
7. kennis,diedoor deverschillende technieken van debouwer,maarvooral aan
deoperator wordt gevraagd.
Voor debepaling van deoptimale defosfateringsmethodeen deoptimale locatie(s),
kangebruik worden gemaakt van simulatie-enoptimalisatiemodellen.Met deze
modellen heeft men getracht dewerkelijkheid tebeschrijven en het ismet sommige modellen gelukt om een beter inzicht teverkrijgen indiewerkelijkheid.

EXPERTSYSTEMEN
De laatste jaren isdoor de informatietechnologen hard gewerkt aan deontwikkeling van zg.expertsystemen. Met behulp van de ineen expertsysteem
opgeslagen kenniswordt aan degebruiker demogelijkheid verstrekt om 'opde
stoel van een menselijke expert tegaan zitten'.Het systeem bevat namelijk de
kennisdie ook door een menselijk expert wordt toegepast. Dit betreft kennis die
via opleiding, vakliteratuur en ervaring isopgedaan.Het grotevoordeel van een
expertsysteem ten opzichte van een menselijke expert ligt inde grotere
hoeveelheid kennis die inhet expertsysteem kanworden ondergebracht. Tevenskan
een computer geen kennis over het hoofd zien of vergeten, mitsdie kennis opeen
juistemanier is ingevoerd.Verder wordt eengeïntegreerd gebruik (opmeerdere
plaatsen)mogelijk van kwantificeerbare (data)en niet-kwantificeerbarekennis.
Gezien de hierboven geschetste, systematische voordelen van een expertsysteem
boven een menselijke deskundige, lijkt het ons zinvol om expertsystemen ten
behoeve van dewaterzuiveringstechnologie teontwikkelen. Zo'n systeem zal inde
praktijk dezelfde uitkomsten geven, omdat een menselijke expert inprincipe
dezelfdedata en simulatiemodellen gebruikt.
Verbeteringen en uitbreidingen aan bestaande waterzuiveringsinstallaties iseen
uiterst moeilijke zaakmet grote financiële gevolgen.Gezien de complexiteit
daarvan enwegens degrote hoeveelheid kennis die hiervoor wordt gevraagd, is
een expertsysteem het aangewezen instrument om het een en ander mogelijk te
maken.
Binnen de Landbouwuniversiteit worden momenteel aanzetten gedaan voor deontwikkeling van expertsystemen ten behoeve van dewaterzuiveringstechnologie.
CONCLUSIES
Operationele Research kan bij het ontwerpen vanwaterzuiveringssystemen een
belangrijke rol spelen.Optimaliseringsmodellenwijzen hierbijdeweg naar de
beste locatievan zuiveringsinstallatiesen degebruikte technologie.Verder
gaan ORmodellen geïntegreerd inExpertsystemen een steedsbelangrijkererol
spelen.
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Inhetvoorgaande isaan dehand vaneen aantal voorbeelden geïllustreerd hoeen
waar OR binnen demilieuwetenschappenkanworden toegepast.Vanzelfsprekend is
dit eenwillekeurige greepgeweest.Volledigheid wordt dan ook nietgepretendeerd.
Dezepublicatiewordt nuafgesloten meteen korte lijstvanmilieuprobleemgebiedenwaar OR toegepast is,c.q. kanworden.Dezevoorbeelden zijn afkomstig
uitdeboeken van Marchuk (Referentie 7)en Pinter (Referentie9 ) . :
*
*
*
*
*
*
*

ontwerpvanmilieubewakingssystemen
ontwerpvan reservoirsystemenen besturing ervan
waterkwaliteitsbeheersing
locatiebeleid t.b.v.afvalverwijderingsinstallaties
bepalen van milieurisico's
locatiebeleid t.b.v.milieu-vervuilende industriële installaties
optimalisering vanemissievan industriële installaties.

Beideboeken bevatten eenschat aanverderevoorbeelden waarop wijhier niet
verder inkunnengaan.

5. Verantwoording
Dit artikel had niet tot stand kunnen komen zonder de inbreng enmedewerking van
diversecollega's.Wijnoemen ze involgordevan inbreng inditartikel:
Drs. L.Hordijk (RIVM)heeft debasisinformatie betreffende RAINSaangedragen (Referentie 4en 11)
Ir.R.J. Swart (RIVM)voorzag onsvan informatieover het IMAGE-model
(Referentie 10)
Ir.R.M. deMol (IMAG)heeft (ineen samenwerkingsverband met de
Landbouwuniversiteit) het BOSMEST systeem ontwikkeld (Referentie 6)
Ir.A.J. Jacobseen Ir.P.P.G.Wolbert hebben inhun afstudeerwerk voor de
vakgroepen Cultuurtechniek enWiskundevan de Landbouwuniversiteit het
onderwerp "Budgetallocatiebijbodemsanering"behandeld.Voorditwerkhebben zijdeUnilever Research Prijs 1988ontvangen (Referentie 5)
Ir. E.C.Doekemeijer heeft de informatie betreffende desimulatie-en
optimaliseringsmode11en t.b.v.hetontwerpvanwaterzuiveringsinstallaties
aangereikt (Referentie1 ) .
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