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myh), dathetrioolwater naar de zuivering
ttansporteert eneen drietal overstorten
(afbeelding 2).

Beslissenoverhetrioolonder
onzekerheid

Debeslissingen diegenomen worden door
degemeente Deventer, hebben niet alleen consequenties voor de huidige bewoners van de
stad, maar ook voor de toekomstige bewoners.
Enerzijds zal degemeente deze eenmalige
investering moeten kunnen verantwoordenin
de meerjarenbegroting, anderzijds zalde
gemeente ervoor moeten wakendatmen later
geen spijt krijgt van degetroffen maatregelen.
Dit houdt dus zoweleen belangop kotte alsop
lange termijn in.
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Onderhoud enverbetering vanbestaande rioolstelselsvergengrote investeringen diegedaan worden
voorlange perioden. Beslissingen overonderhoud enverbetering vanbestaande rioolstelsels hebben
consequentiesvoordetoekomst.Deinvesteringsbeslissingenworden dusonderonzekerheid genomen,
onzekerheid over hetgedrag vanhet bestaande rioolstelsels endevolumesafkomstig uitriooloverstorten indehuidigesituatie 'dezeonzekerheid kaninenige maregereduceerd wordendoor
meten vanrioolwaterstanden enovcrstorrvolumesendoorsimulaties van het rioolsystccmgedrag;
enonzekerheid overdetoekomst(neerslagintensiteit, omvang vanhet oppervlak datregenwater
a/voert, hoeveelheid dwa, maar ookwijziging vandemilieunormen - basisinspanning enwaterkwaliteitsspoor).
Over de huidige situatie bestaat geen volledigezekerheid; verder indetoekomst komen
hier steeds meer onzekerheden bij.Ditkan uitgebeeld worden metde onzekerheidstrompet.
(zieafbeelding r).
Onzekerheden opde korteen opde langere
termijn zijn heel verschillend van karakteren
vragen daarom ookeen verschillende benadering,zowel bijhetidentificeren ervanalsbij
het maken van ontwerpkeuzes.Inditartikel
worden enkele beproefde methoden omonzekerheid teanalyseren gepresenteerd. Deze
methoden hebben tendoelomonzekerheid te
identificeren enomconsequenties van beslissingen onder onzekerheid inzichtelijk te
maken voorde korteenlange termijn.

Afb. 1:

'De Hoven'
Debeschtcven theorie wordt toegelicht
aan de hand vandecasus 'De Hoven'in
Deventer. Hetisdetaak van de gemeente
Deventer omervoor tezorgen dathetrioleringssysteem vandewijk 'De Hoven' aande
normen voordebasisinspanning voldoet.Om
dit tebereiken kan degemeente verschillende
maatregelen treffen. Voordeeenvoud wordtin
dezestudiede keuzeover tenemen maatregelen beperkt tothetaldan niet bouwen
van een bergingsvoorziening om de vuiluitworp vanuit hetrioolstelsel te verminderen.
Dewijk 'De Hoven' omvat 12,69hectare verhard oppervlak enligt aan de oever vande
IJssel'i.Hetgemengde rioolstelsel (865ml) in
de wijk omvat verder een pompstation (119

Deonzekerhet<Jstrompet*i).

Aß),2:

Verzamelen vandata
Onzekerheden overdehuidige situatie
kunnen vaak weggenomen worden doorhet
verzamelen van data.Inhetgevalvan onzekerheden over een rioolstelsel gebeurtditdoorte
meten. Demeetresulraten kunnen vervolgens
worden gebruikt om een model van het stelsel
te kalibreren. Hiermee ontstaat meer inzicht
inde werking van her systeem.
Voot'DeHoven' isdeinvloed onderzocht
van onzekerheden invier systeemparameters
diede modcluitkomst beïnvloeden: berging,
pompovercapaciteit,verhard oppervlaken
overlaatcoëfficicnt. Demeetcampagnc heeft
alsvoornaamste resultaat opgeleverd datde
bandbreedte vandespreiding, dieisaante
wijzen injaarlijkse overstortvolumes,veel
betet bekend enteverklaren is2).Afbeelding 3
laatditzien.

Gebeurtenis-beslisbomen
Om aftewegen ofmetenineen bepaalde
situatie meerwaarde heeft enwelkeactieshet
best kunnen worden ondernomen opbasisvan
meetresultaten, kangebruik gemaakt wotden
van een zogeheten gebeurtenis-beslisboom.
Dit iseen gtafische enkwantitatieve weergave
van eenbeshsproces alseen opeenvolging van
beslissingen engebeurtenissen.Aan gebcurte-

Hetrioolstelselindewijk 'DeHoven'inDeventer.

DeHoven
F,(afvoerendoppervlak) =12.69ha;
B(bergingsvolume)
=865m3(=6.82mm);
poe (pompovercapaciteit) =119m3/h(=0.94mm/h)
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Figuur 3A
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Figuur 3B

Verdelingsfunctie vangemiddeldejactrvolumesalsgevolgvan spreiding insysteemgtootnedenzoalsbekendvoor(A) enna (B)demeetcampaejne2'.

nissen worden kansen verbonden en aan
beslissingen waarderingen (bijvoorbeeld in
geld).Door voor allemogelijke sets van beslissingen engebeurtenissen door te rekenen wat
depotentiële kosten zijn (som van de waarderingen xkansen) kan berekend worden welke
beslissing waarschijnlijk het beste is.De techniek maakt gebruik van Bayesiaanse statistiek.

Afb.4:

Dezoejehetcn^ebeurtenis-beslisboom voordewijk 'De Hoven'inDeventer.

les!: »i^ls^pe^ 6

Degebeurtcnis-beslisboom m afbeelding
4geeft in het kort eendergelijke analyse weer.
Het gaat hier om de vraagofvoorafgaand aan
het bouwen vanextra berging (actie a)gemeten zou moeten worden (meting e)5i.
Voor'DeHoven' bleekdat meten voorafgaand aan een ingreep aan het rioolstelsel een
goede keus zou zijn.
Scenario's
Het isniet verstandig om een besluit over
een ingreep in een rioolstelsel alleen maar te
baseren opdehuidigesituatie. De robuustheid, flexibiliteit en omkeerbaarheid van een
maatregel nemen toealsook rekening gehouden wordt met de mogelijke situaties in de
toekomst. Degebeurtcnis-beslisboom kan
gebruikt worden om grofaan tegeven wat de
consequenties van bepaalde keuzen op langere
termijn kunnen zijn. Dit gebeurt met behulp
van scenario's.Deuitgevoerde scenario-analysevan decasus laatzien dat onder meer bij een
veranderde waardering van de investeringen
ofeen toename van dejaarlijkse hoeveelheid
neerslag ander keuzes gemaakt zullen worden.
Over het algemeen ishet aan te bevelen
om scenario's in groepen op testellen, in te
vullen en teonderbouwen, zodat eenzo divers
mogelijk scala aan toekomstige omstandig20
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heden in kaart kan worden gebracht. Voor dit
voorbeeld volstaan echter devolgende vier
scenario's:

meer tedoen wordt niet geleverd. Veel mensen

Scenario o:Alles blijft bij hetzelfde

Scenario 3: klimaatverandering
Dehoeveelheid regen perjaar en de intensiteit van buien nemen meer toedan werd verwacht. Riolen zijn daarop niet toegerust en
water opstraat en overstortingen zijn meer
regeldan uitzondering. Het nieuws staat bol
met verhalen over onacceptabele situaties
waarin overstortingen voor problemen zorgen
met betrekking tot volks-en diergezondheid.
Veelonderzoek wordt gedaan naar slimme
technische oplossingen om met de problematiek om te gaan.

lobbyen om regelgeving niet teverscherpen en
dit gebeurt ook niet.

In de toekomst verandert de waardering
van milieu- en economische aspecten nauwelijks ten opzichte van de huidige situatie.
Onnodige investeringen worden wel negatief
beoordeeld, maar het iserger alste weinig
maattegelen worden genomen waardoor de
omgeving negatiefwordt beïnvloed.
Scenario 1:De consument is bewust
Consumenten zijn erg kritisch opde producten diezegeleverd krijgen.Zij verwachten
maatwerk, ookvan nutsbedrijven. Het milieu
iséén van deaspecten waarop de consument
let,maar aan deandere kant mag geld niet verspild worden. Milieunormen worden strenger
danzenu zijn.

In elkvandezescenario's zalde waardering van verschillende toekomstige situaties
met betrekking tot het functioneren van het
rioleringstelsel verschillend worden gewaardeerd.De resultaten van het doorrekenen van
dezewaarderingscijfers zijn weergeven in tabel
1.Hierin ismet zwatt en wit aangegeven wat
deconsequenties zijn van de berekeningen
met degebeurtenis-beslisboom. Met wit is
aangegeven wat het advies zou zijn in een
specifieke toekomst; met zwart wat wordt
afgeraden.

Scenario 2:liberalisatie van Hilfsdiensten
Desamenleving isindividualistisch. Nutsdiensten worden vergaand geliberaliseerd en
voorzover nodig in aparte 'holdings' ondetgebracht. Efficiency staat hierbij voorop. Normen
diewettelijk worden gesreld, worden wel nageleefd, maar extra inspanning om net even wat

Uit deberekeningen blijkt dat meten in de
meeste toekomstscenario's goed gewaardeerd
zal worden; alleen het liberaliseringsscenario
wijkt daarvan af Debeslissing om wel te
meten ismet andere woorden niet robuust
voor allescenario's. Om deze beslissing toch te
kunnen maken, moet debesluitvormer dus
een afweging maken over de waarschijnlijkheid diehij ofzij aan elkvandevier scenario's
toedicht. In dit geval speelt ook een rol dat het
adviesom in het liberaliseringscenario niet te
meten niet zosterk isalshet advies om wel te
meten indedrie andere scenario's.

Zeer bruikbaar
Degepresenteerde methoden zijn niet de
enige methoden om onzekerheden te kunnen
identificeren endeconsequenties ervan te
analyseren.Zezijn echter zeer bruikbaar in
praktijksituaties, omdat opeen korte en
krachtige manier inzicht verworven kan
worden in onzekerheden opzowel de korte en
lange termijn. Degebruikte methoden kunnen een uitgangspunt vormen vooreen onzekerheidsanalyse dieeventueel het gebruik van
meer technieken omvat.«
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CONTINUE BEWAKING MET
ZELFLEGENDE MONSTERNEMERS!
Geen omkijken naar
Bent u op zoek naar continue monstemame volgens het druk/vacuüm- of doorstroomprincipe?
Dan is de VEGAMON98/SP1/Z voor u de oplossing. U beschikt bij een eventuele calamiteit altijd
over een vers monster voor analyse, zonder er naar
om te hoeven kijken.

M§

Belangrijkste kenmerken:
• Geconditioneerde monsteropslag in 12of 16glazen
flessen
• Automatisch legen en spoelen van de fles met het
oudste monster
• Uiterst eenvoudige bediening, Nederlandstalig menu
• Gunstig geprijsd

B.V. VEGA Meet- en Regeltechniek,
Algolweg 15. 3821 BG Amersfoort.
Postbus 210, 3800 AE Amersfoort.

Tel.: 033-4502502, Fax: 033-4561414,
e-mail: info@vega-nl.com
Internet: www.vega-nl.com
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