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Methodiekvoor
beleidsindicatoren
waterhuishoudinginUtrecht
IR. J. ELE-ERSEN-VAN DER STRATEN, WITTEVEEN+BOS
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ln het tweedewaterhuishoudiiigsplan vandeProvincie Utrecht zijn doelstellingen enactiesgeformuleerd voor korte en lange termijn. Er isinzicht nodig inderealiseerbaarheid hiervan binnende
gestelde termijn. Hiertoe moet eerstdeuitgangssituatie worden vastgelegd. De Provincie Utrechtwil
dit doen aan dehand vaneentoegesneden setvan indicatoren, dievoor hetaansturen vanhetstrategisch waterhuishoiidkuudig beleid kunnen wordengebruikt, foor hetontwikkelen van belcidsiudicatorcu moeten waar nodig doelstellingen mdeloop dertijd verdergeconcretiscerd en meetbaar
gemaakt worden. Voorde methodiek van het benoemen envormgeven van deUtrechtse beleidsindicatoren iszoveel mogelijk aangesloten bij de landelijke methodieken indicatoren van de regionale
watersysteemrapportage van IPO en Unie vanWaterschappen. Opdit moment voert Witteveen+Bos
eensoortgelijk project uitvoordeProvincie Noord-Brabant.
Medio vorigjaar stelde deprovincie
Utrecht hettweede waterhuishoudingsplan
vast. Hierin staat hetvoornemenjaarlijks een
voortgangsrapportage en tweejaarlijks een
evaluatie vanhet waterhuishoudingsbeleid
uit tevoeren,éénenander in samenspraak
met debetrokkenen, zoalsde waterschappen.
Monitoring vandevoortgang enevaluatievan
het beleid houden onder meer indat antwoorden gevonden moeten worden opvragenals:
in hoeverre zijn de (tussen)doelstellingen
gehaald, lopen erprocessen dieleiden tot
realisatievandoelstellingen enwatis deeffectiviteit vanhet ingezette instrumentarium?
Deprovincie probeert hieraan structuur
en eenduidigheid indetijd tegeven viade
regionale watersysteemverkenningen voorde
provincie Utrecht fafb. t).Inditartikel wordt
het eerste project beschreven. Hetbetreft het
ontwikkelen vaneenmethodiek voor het
benoemen envormgeven vanrelevante indicatoren. Witteveen+Bos ontwikkelde dieende
Provincie Utrecht gaat erditjaar meeaande
slag.Hetingenieursbureau introduceerde
voordit project eenbenadering, waarbij
gebruik gemaakt wordt vande zogenaamde
groeitabel. Waar mogelijk worden landelijke
indicatoren overgenomen. Vanwege deregionale invulling vanhet waterhuishoudingsbeleidendenoodzaak inzicht inprestaties te
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kunnen geven,zijn echter eigen Utrechtse
beleidsindicatoren nodig.Metde methodiek
zijn reeds beleidsindicatoren benoemd. Deze
zijn voorlopig vanaard.Zemoeten nogverder
uitgewerkt en inpraktijk gebracht worden.
Beleid moet doelgericht endoelmatig zijn
en aandacht houden voor debewaking vande

voortgang. Degestelde doelen moeten daarom
toetsbaar zijn. Hetisnoodzakelijk datalle
doelstellingen en beleidslijnen meetbaar zijn
ofworden gemaakt. Indepraktijk ishet echter
onhaalbaar omover alle aspecten vandoelstellingen te rapporteren ofom altijd alles overal
temeten. Monitoring enevaluatie vanbeleid
kan daarom beter plaatsvinden aande hand
van indicatoren (éénofenkele variabelen in
plaats vanalle mogelijke variabelen).Hetgaat
dan omeengestructureerde informatievoorziening, waarbij wordt gestreefd naar het
gebruik vaneensetindicatoren dieop kwantitatieve wijze inzicht geeft indevoortgangvan
beleidsrealisatie.
Het waterhuishoudingsbeleid isdynamisch. Erontstaat nieuw beleid endebeleidsrealisatieiseenvoortschrijdend gebeuren.
Daarbij gaat hetomverschillende doelgroepen
dieopverschillende wijze belang hebben in
kennis overdewatersystemen enhet waterhuishoudingsbeleid. Ditbetekent dat hoge
eisen aandeflexibiliteit vandemethodiekvan
monitoring worden gesteld. Ineerste instantie
worden debenodigde instrumenten ontwikkeldendaarmee ervaringopgedaan metrelatiefeenvoudige onderwerpen. Daarna zalhet
volledig waterhuishoudingsbeleid aandeorde
komen,een 'groeimodel'.
Dewaterschappen zijn de belangrijkste
partners inderealisatie vanhet waterhuishoudingsbeleid. Ookzij besteden grote
aandacht aanmonitoring, evaluatieen rapportage. Uitefficiency- en effectiviteitsoverwegingen alleen alishetbelangrijk om hetéénen
ander goed afte stemmen metdewaterschappen.Meteenophetdoel toegesneden setindicatoren moet opeeneffectieve enoverde tijd

cjionalewatersysteemverkenningUtrecht.
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eenduidige wijzevanmonitoring,evaluatieen
rapportageplaatskunnen vinden.Desetmoet
tegebruikenzijnbijhetbepalenvande
uitgangssituatie.

menteerd.Dedocumentatie bestaatuiteen
achtergronddocument, eenlogboekvanhet
doorlopen werkproces,degebundelde factsheetsvanindicatoreneneendigitale 'groeitabel'.Deimplementatiezelfmaaktegeen
onderdeel uit vanhet project.

Hetproject heeft geresulteerd ineen
methodiekvoorhetbenoemen enuitwerken
vanindicatoren (de'groeitabel')eneensetvan
voorlopiguitgewerkte indicatoren. Ervaringen
opgedaantijdens hetproject, leringenen
aanbevelingen voorhetvervolgzijn gedocu-

Tabeli:

Hetproject Beleidsindicatoren WaterhuishoudingProvincieUtrechtvormdehetbegin
vanhetontwikkelen vanhet instrumentarium voorhetoverkoepelendetraject'Regio-

OverzichtdoelentweedewaterhuïshoudmcjsplanProvincieUtrecht.

hoofdindeling

algemeneaspecten
speerpunt emissies
speerpunt stedelijk
waterbeheer enriolering
speerpunt waterbodem
speerpunt verdroging
speerpunt veiligheid
Totaal

aantal hoofddoelstellingen

aantal subdoelstellingen
(=aantal indicatoren)

14

28

8

18

6

19

10

22

5
5

8
11

106

Speerpunten in periode 1999- 2003
Verdroging iseenbelangrijke oorzaakvandeachteruitgang vandenatuur.Alsuitwerkingsplanvanhetwaterhuishoudingsplan bestaathetPlanvanaanpakverdrogingbestrijding.Doel
iseenverminderingvanhetareaalverdroogdebodem in2010vantenminste40procentten
opzichtevandeverdrogingskaartvan1999. In2005moet25procentzijn gehaald.
Verontreinigde waterbodems bedreigen degebruiksfuncties vanhetwatersysteem.Het
beleidendeactiesrichtenzichondermeeropbetereverwerkingsmogelijkheden voorbagger.
Dehogekostenvanhetbaggerenenhettransport enstortenvanverontreinigde bagger
zorgenvoorstagnatie.Erisruimtenodigvoordeopslagvanbaggerendegebruiksmogelijkhedenvoorbaggermoetenworden verruimd.
Diffuse bronnen zijndebelangrijkste veroorzakersgewordenvanverontreinigingen inhet
oppervlaktewater endewaterbodems.InUtrechtiseenPlatform Diffuse Bronnenopgericht.
EriseenPlanvanaanpakdiffuse bronnen.Totdemogelijke maatregelenbehoren hettoepassenvanduurzame bouwmaterialen,hetaanpassen vanlandbouwmethoden, hetopvangenen
reinigenvanwaterafkomstig vanwegenenhetoverbodigmakenvanhetgebruikvan
aangroeiwerendestoffen opboten.
Stedelijk waterbeheer en riolering. Deconcentratievanwonen,werkenenrecreërenkan
oorzaakzijn vanverdroging,verontreiniginguitdiffuse bronnen,verontreinigingvanwaterbodemsengrondwateroverlast. Eenintegraleaanpakindestadbiedtmogelijkheden om
problemenindestadzelfeninhetomringendegebiedtevoorkomenofoptelossen.Doeliseen
duurzaamstedelijk waterbeheer,gerichtopverantwoordomgaanmetwateralsgrondstofen
ophetnietafwentelen vanproblemenopeenvolgendegeneratieofopeenander milieuaspect.
Omdeontwikkelingenteversnellenzaldeprovinciedeaanpakbevorderenencoördineren.
Veiligheid omvathetmetwaterkeringentegenhoudenvanwatervanbuitenenhetopvangen
enafvoeren vangrotehoeveelheden neerslag.Bijoplossingenvoorwateroverlastgaathetom
potentieelgroteinvesteringen.Daaromishetbelangrijk hierbijontwikkelingen oplangere
termijn tebetrekkenzoalsbodemdaling,zeespiegelstijging enklimaatverandering.Hetgaat
eromvoordeUtrechtsesituatiegegevensteverzamelenenoplossingente formuleren.

nalewatersysteemverkenningen voorde
provincieUtrecht'(afbeelding 1).Nade
ontwikkeling vandemethodiekvoorbeleidsindicatoren worden invervolgtrajecten de
indicatoren verdergeoperationaliseerd enhet
waterhuishoudkundig beleidgetoetst,geëvalueerdengerapporteerd.
Uitdegrotehoeveelheidgegevensvan
verschillenddetailniveauzijn lopendehet
project selectiesgemaakt.Omditproces efficiënttelatenverlopenintroduceerdeWitteveen+Bosde'groeitabel'.Ditiseendigitaal
hulpmiddel waarbijdeindeverschillende
fasengeïnventariseerde informatie engegenereerdegegevensintabelvormverzameld
kondenworden.Indeloopvanhet project
werddezesteedsgedetailleerder ingevulden
aangevuld.Uiteindelijk diendede'groeitabel'
alsbasisvoordeselectievanactueleen
daarom verderuit tewerkenbeleidsindicatoren.Hetvoordeelvandezegestructureerde
maniervanwerken isdatgeen informatie
verlorengaat.Metde'groeitabel'kon tijdens
hetproject, maarkanookindetoekomst bij
veranderende inzichten oftoekomstige
ontwikkelingen,eenvoudigde informatie
wordenaangevuldofandersworden ingevuld,
zodateennieuwesetactuelebeleidsindicatoren kanwordenopgezet.De'groeitabel'moet
dusgezienwordenalseendynamischbeslissingondersteunend instrument metde
volgendekenmerken:het isduidelijk wathet
resultaat isnaelkebewerking,hetmaaktalle
informatie engemaakte keuzeszichtbaar,er
gaatgeeninformatie verloren;hetdiendeals
zodanigalsuitgangspunt vooroverlegenhet
iseenindepraktijk toepasbaar instrument,
dateenvoudigkanwordenaangepastaande
nieuwsteontwikkelingen eninzichten inhet
waterbeheer, resulterend ineennieuweset
actuele beleidsindicatoren.
Deindicatoren zijngeordend (doelenboom)overeenkomstigdeopzetvanhet
tweedewaterhuishoudingsplan. Hieraan
staaneenaantal 'speerpunten': onderwerpen
waaraandeProvincieUtrechtextraaandacht
gaatbesteden.Tabel 1geeft eenindicatievan
hetaantalopditmomentbenoemdeindicatoren.Deselectievanverderuit tewerkenindicatorenvondvoornamelijk plaarsopbasisvan
hetreedsbeschikbaar zijn vanbenodigde
gegevens.Degeselecteerde indicatoren
wordendeactuelesetgenoemd.Tabel2bevat
bijwijzevanvoorbeeldeenoverzichtvande
huidigesetvanactueleindicatorenvoorhet
speerpunt stedelijk waterbeheer enriolering.
Voorelkealsactueelbestempelde indicatoris,aansluitend opdeRWSR-methodiek,
eenzogenaamde factsheet opgesteld. Hierin
staanondermeerde indicatorbeschrijving,
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benodigde gegevens voor beoordeling,benodigde bewerkingen, de maarlat, het toepassingsgebied in termen van functietoekenning,
watertype,oppervlaktewater en/ofgrondwatersysteem.Tevens wordt er in aangegeven
welkegegevens van waar betrokken kunnen
worden voor de beoordeling van de
betreffende indicator. Indien relevant worden
daarbij aanbevelingen gedaan voor noodzakelijke aanvullende gegevensinzameling.
Het uiteindelijke doelvan het totale
traject isom, primair, de besruurders van de
provincie Utrecht te kunnen informeren over
de (voortgang van de) realisatie van het waterhuishoudingsbeleid. Bijde concrete
uitvoering van een evaluatie en rapportage zal
mogelijk aggregatie van indicatoren gewenst
zijn. Het is belangrijk daarmee in eenzo vroeg
mogelijk stadium in de methodiek voot indicatoren rekening te houden. Erzijn daarom
aggregatie-ingangen aangebracht. Dit zijn de
'labels' die aan elke indicator zijn gehangen.
Op dit moment zijn de volgende aggregatieingangen ingevoerd:speerpunten en algemeen, functie/aanduiding, doelen, functietoekenning, compartiment en aspect.
Om handvatten te hebben voor het
uniform formuleren van indicatoren iselke
(subdoelstelling, voor zover dat mogelijk was,

Tabel2:

gekwantificeerd indrie dimensies:toestand (te
bereiken toestand, in kwantitatieve grootheden),omvang/locatie/doelgroep (omvang/deel
watersysteem waarin gewenste toestand
bereikt moet worden, ofdedoelgroep die een
prestatie moet leveren) en tijd (termijn waarop
doel bereikt moet zijn).
Omdat het waterhuishoudingsplan veelvuldigdoelstellingen omvat die betrekking
hebben op deprestatie van derden, is bij
omschrijving vandedimensie 'omvang' ook de
doelgroep opgenomen. Dedimensie 'toestand'
was in de meestegevallen afte leiden uit het
tweede waterhuishoudingsplan en overige
beleidsstukken. Dedimensies omvang/locatie/doelgroep was lastiger. Eendoelgroep is
meestal duidelijk, maar de omvang/locatie
wordt vaak 'provincie'.Dedimensie tijd staat
meestal aangegeven in de termen korte
termijn, lange termijn, continu ofeen concreet
jaartal en isalszodanig overgenomen.
Door degegevens vergaand te structureren
en een eenduidige betekenis tegeven, wordt
het maken van selecties naar allerlei gezichtspunten mogelijk gemaakt. Aggregatie-ingangen en dimensies zijn daarvan voorbeelden.
Eenander voorbeeld ishet 'referentieblad'. Dit
isin feite een samenvattend overzicht van alle
indicatoren met hun tijd-maatlatten.

Groslijstindicatorenstedelijkwaterbeheeren riolering.

indicator- type
indicatoromschrijving
code
indicator
Si
Sz
S3
S4
S5
S6

s?
S8

s?
Sio
Sn
Siz

prestatie
prestatie
prestatie
prestatie
prestatie
prestatie
prestatie
effect
effect
effect
prestatie
prestatie

S17

bron
bron
prestatie
prestatie
prestatie

S18

prestatie

S13
S14
S15
S16

S19

prestatie

% verleende noodzakelijke ontheffingen
stadium en %gemeentelijke rioleringsplannen
stadium proefproject waterketenbeheer
aantal en stadium voorbeeldprojecten duurzaam stedelijk waterbeheer
stadium communicatie met burgers en bedrijven bij planvorming
informatievoorziening veehouders
stadium haalbaarheidsonderzoeken afkoppeling
percentage afgekoppeld verhard oppervlak in bestaand stedelijk
gebied
percentage afgekoppeld verhard oppervlak in nieuw stedelijk gebied
monitoring gevolgen afkoppeling verhard oppervlak voor bodem
stadium beheers-en onderhoudsplan infiltratievoorziening
aantal Wvo-vergunningen verleend vooroverstorten en nooduitlaten
drinkwaterbesparing
stadium toepassen alternatieven voor drinkwatergebruik
invoeren waterspoor
stadium gemeentelijke waterplannen
mate van afstemming peilen op ruimtelijke ordening in stedelijk
gebied
aandacht voor belevingswaarde en recreatieve aantrekkelijkheid
watersystemen in visieen planvorming
stadium natteecologische verbindingzones indesrad en natuurvriendelijke oevers

Ervaringen
Tijdens het project iseen aantal belangwekkende ervaringen opgedaan:
Deverschillende actoren zijn niet altijd
even bekend met alles wat zich binnen de
provincie afspeelt. Daarom ishet voor een
vruchtbare bijdrage van hen tijdens het
ontwikkelingsproces van belang om heel
concreet tezijn en de actoren vooral te
benaderen over de 'eigen' aspecten;
Het is heelmoeilijk om vanuit een theoretische benadering indicatoren geheel uit
te werken. Eén van de aspecten die daarbij
een rol speelt is,dat albekend moet zijn
op welke wijze uireindelijk de evaluatie en
rapportage plaatsvindt. Daarom wordt de
finale uitwerking van de indicatoren
geplaatst op het moment van daadwerkelijke monitoring, toetsing, etc.De binnen
dit project onrwikkelde indicatoren
hebben dan ookeen voorlopig karakrer;
Het bleek niet altijd eenvoudigom uit
alleen de plantekst van het tweede waterhuishoudingsplan kant en klare indicatoren te destilleren. In een aantal gevallen
waren daarvoor achtergronddocumenten
ofaanvullende kennis van actoren nodig.
Er is veelenergie ingestoken om met de
mede-opstellers van het plan de inhoud
van de indicatoren en de toetsbaarheid
daarvan oporde tekrijgen. De toetsbaarheid van indicatoren is vertaald in de
maatlat die aan elke indicator istoegekend. Deontwikkelde methode dwingt
om concrete doelen te formuleren. Waar
dit nog niet kan, zal daaraan nadere invulling gegeven moeren worden;
Demate vanoverlap tussen de beleidsindicatoren van Utrecht en de landelijke indicatoren,zoalsdiedoor IPOzijn opgesteld in
het kadervanderegionale watersysteemrapportage, isrelatiefbepetkt. Dit komt
vooraldoordat deindicatoren van de
provincieUrrechr meer prestatiegericht
zijn in plaats vanvooral bron- en effectgericht zoalsdeRWSR-indicatoren.De
Utrechrse indicaroren kunnen voor een
belangrijk deel alseen regionale aanvulling
opdeRWSR-indicatoren gezien worden;
Het werken volgens eengroeimodel geeft
demogelijkheid om eerstervaringop te
doen met meer eenvoudiger onderdelen
van het beleid. Deeersterapportages zullen
daarmee dan ookdeelrapportages zijn.ff
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