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1 INLEIDING 

De aanleiding 
In de decembernota van 2006 wordt een overzicht gegeven van landelijk en regionaal te 
nemen KRW maatregelen, inclusief kosten en effectiviteit. Deze verkenning is zowel 
uitgevoerd op landelijk als op regionaal schaalniveau. In opdracht van het Ministerie van 
VROM is door Royal Haskoning de aggregatie van regionale maatregelen uitgevoerd. 
 
De verkenning van generieke maatregelen is beschreven in de rapportage “KRW 
Verkenning Maatregelen grondwater 2006, Deel 1: Overzicht generiek maatregelen” 
(Royal Haskoning, 2006). Voorliggend rapport (Deel 2) beschrijft resultaten van de 
aggregatie van de regionale maatregelen. De verkenning van deze regionale 
maatregelen is uitgevoerd door de regio in de eerste helft van 2006. De resultaten van 
de aggregatie van maatregelen dienen als input voor de landelijke strategische 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (sMKBA) en de Nota 2006 waarin wordt 
uitgerekend wat de totale maatschappelijke kosten en baten zijn. 
 
Doelstelling van dit rapport 
Het doel van dit rapport is het geven van een beknopt overzicht van de gevolgde 
werkwijze en de resultaten op hoofdlijnen van het verkennen van regionale KRW 
maatregelen in het grondwater. De maatregelen hebben betrekking op nitraat, 
bestrijdingsmiddelen, lokale bodemverontreinigingen en de aanpak van verdroging. 
Details over de gevolgde aanpak en uitkomsten zijn te lezen in de verschillende 
regionale rapportages. Het doel van dit rapport is drieledig: 
1. het vastleggen van het werkproces en de gekozen werkwijze in 2006 voor het 

verkennen en aggregeren van regionale maatregelen in het grondwater; 
2. het beschrijven van de aard van maatregelen met bijbehorende kosten zoals die zijn 

aangeleverd aan de sMKBA; 
3. het evalueren van het werkproces van 2006 op basis waarvan concrete 

aanbevelingen voor het werkproces van 2007 worden gemaakt. 
 
Relatie met Nota 2006, strategische MKBA en het afwegingskader 
In de Nota 2006 staat een eerste verkenning van te nemen maatregelen centraal, 
inclusief een eerste inschatting van de kosten en de effectiviteit. Dit gebeurt op 
hoofdlijnen mede op basis van informatie vanuit de regio’s. Omdat de fine-tuning 
plaatsvindt in de decembernota 2007, is het van belang dat de orde van grootte van de 
kosten en effectiviteit van de maatregelen al in de decembernota 2006 kunnen worden 
opgenomen. 
 
Parallel wordt door het RIZA een strategische MKBA uitgevoerd. In deze sMKBA 
worden de kosten, baten en maatschappelijke effecten van de te nemen maatregelen in 
beeld gebracht. De conclusies uit zowel de strategische MKBA als het voorliggende 
rapport worden verwerkt in de Nota 2006. 
 
Het gehele proces van het afwegen van maatregelen, het berekenen van kosten en 
baten, en het bijstellen van doelen is het afwegingskader. De landelijke werkwijze voor 
het afleiden van dit afwegingskader is eind 2005 beschreven in een apart rapport  
(DHV, 2005).  
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Figuur 1.1: Het afwegingskader (Bron: DHV, 2005) 
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Afbakening 
Dit rapport gaat over het werkproces van aggregeren van de regionale maatregelen. De 
inhoudelijke uitwerking is gedaan door de regio’s.  
 
Werkwijze 
Dit rapport is opgesteld door Royal Haskoning in opdracht van de werkgroep grondwater 
met het Ministerie van VROM als hoofdopdrachtgever. Het project is begeleid door een 
begeleidingscommissie die bestond uit Eric Castenmiller (Provincie Limburg), Norbert 
Cremers (RIZA), Jacco Hoogewoud (RIZA), Merel Toussaint (Provincie Utrecht), Hans 
Reijnders (RIVM) en Murk de Roos (VROM). Daarnaast is regelmatig contact en overleg 
geweest met de werkgroep Maatregelen, onder leiding van het RIZA, die de 
maatregelen voor het oppervlaktewater heeft uitgewerkt. 
 
Leeswijzer 
Het voorliggende rapport is als volgt opgebouwd.  
• hoofdstuk 2 beschrijft het werkproces van verkenning en aggregeren van regionale 

maatregelen; 
• hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de uiteindelijke resultaten van de aggregatie 

van maatregelen. Deze resultaten zijn als input voor de landelijke sMKBA 
gehanteerd; 

• hoofdstuk 4 gaat in op aandachtspunten die naar voren zijn gekomen tijdens het 
werkproces; 

• Deze aandachtspunten vormen de basis voor de aanbevelingen (zowel technisch-
inhoudelijk als procesmatig) voor het werkproces van 2007. Deze aanbevelingen 
zijn beschreven in hoofdstuk 5. 
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2 WERKPROCES VERKENNEN EN AGGREGEREN VAN REGIONALE 
MAATREGELEN 

2.1 Werkproces 

Om te komen tot een geaggregeerd overzicht van maatregelen om de KRW doelen te 
behalen is begin 2006 een werkplan opgesteld met geplande activiteiten en opleverdata. 
Het verloop van deze geplande activiteiten is gedurende het traject meerdere keren 
bijgesteld waardoor het werkproces een improviserend karakter kreeg. De uiteindelijk 
gevolgde activiteiten (met uitvoeringsperiode) zijn kort samengevat in tabel 2.1 
 
Tabel 2.1: Uitgevoerde activiteiten en periode 

Periode Activiteit 
25 januari 2006: Workshop 
afwegingskader 

Onderlinge afstemming maatregelen en beleidsvarianten 

13 februari 2006 Format en handleiding maatregelentabel grondwater 
December 2005 – april 2006 Uitwerking Doelen Maatregelen Kosten (DMK studies) 
Maart/april 2006 Invullen van maatregelentabellen door de regio’s 
Mei 2006 Analyse en aggregatie van maatregelen 
Mei/Juni 2006 Regionale werksessies 
23 mei 2006 Notitie ter verduidelijking format maatregelen t.b.v. sMKBA 
Juni/Juli 2006 Opstellen samenvattende maatregelentabellen voor zowel grond- als 

oppervlaktewater 
Juli 2006 Aanlevering samenvattende tabellen t.b.v. sMKBA 
 
De resultaten van de verkenning en aggregatie van regionale maatregelen voor het 
grondwater dienen als input voor de landelijk uit te voeren strategische MKBA. Deze 
analyse wordt uitgevoerd door de economen van het RIZA. De conclusies uit deze 
sMKBA worden weer overgenomen in de decembernota 2006. Met deze aggregatie van 
maatregelen wordt dus meer duidelijk wat de verwachte kosten en effectiviteit van de 
regionale grondwatermaatregelen zal zijn.  
 

2.2 Toelichting activiteiten 

In de eerste helft van 2006 is door de regio’s een verkenning naar Doelen, Maatregelen 
en Kosten voor het grondwater (DMK studies) uitgevoerd. Deze verkenningen zijn 
uitgevoerd om een overzicht te verkrijgen in hoeverre de KRW-doelen voor het 
grondwater met het huidige beleid kunnen worden bereikt en welke aanvullende 
maatregelen en bijbehorende kosten nodig zijn. Om inzicht te krijgen in bandbreedtes 
zijn voor verschillende beleidsvarianten maatregelpakketten samengesteld. 
 
De regionale maatregelen zijn uitgewerkt en beschreven in 4 clusters: 
• Rijn-Noord, Rijn-Oost en Nedereems; 
• Rijn-West, Rijn-Midden; 
• Maas; 
• Schelde. 
 
De resultaten van de regio Rijn-Noord, Rijn-Oost en Nedereems zijn beschreven in een 
uitgebreide rapportage “Doelen, maatregelen en kosten voor de grondwaterlichamen 
Rijn-Noord, Rijn-Oost en Nedereems (Royal Haskoning, 23 maart 2006).  
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De resultaten van de regio’s Rijn-Midden en Rijn-West zijn afzonderlijk beschreven in 
een uitgebreid achtergronddocument “Doelen, maatregelen, kosten KRW grondwater 
Rijn-Midden” (Grontmij, 1 mei 2006) en “Doelen, maatregelen, kosten KRW grondwater 
Rijn-West” (Grontmij, 10 april 2006). 
 
Voor elke regio zijn maatregelen uitgewerkt voor de thema’s nitraat/nutriënten, 
bestrijdingsmiddelen, puntverontreinigingen en verdroging. 
 
Met een workshop eind januari is onderlinge afstemming gezocht voor het proces van 
verkennen van maatregelen. Hierbij zijn onder meer thema’s als format, 
beleidsvarianten en afstemming grond- en oppervlaktewater aan de orde gekomen (zie 
bijlage 1). In een notitie is vervolgens de opzet inclusief handleiding voor het opstellen 
van de maatregelentabellen beschreven (zie bijlage 2). 
 
Begin mei zijn de aangeleverde maatregelentabellen geanalyseerd en voor zover 
mogelijk geaggregeerd. De resultaten van deze eerste aggregatie zijn beschreven in 
een korte notitie (zie bijlage 3). De resultaten waren echter voor zowel grond- als 
oppervlaktewater zodanig onvergelijkbaar dat deze niet voor de sMKBA gebruikt konden 
worden. Daarom is besloten om met regionale werksessies de resultaten van de 
aggregatie voor te leggen aan de verschillende regio’s om tot een samenvattend en 
integraal overzicht van maatregelpakketten voor zowel grond- als oppervlaktewater te 
komen. Tijdens de regionale werksessies is door de regio’s expliciet gevraagd om meer 
sturing en verduidelijking als het gaat om aanleveren van informatie voor de sMKBA. Als 
antwoord hierop is een memo opgesteld door het RIZA (zie bijlage 4). 
 
Een samenvattend overzicht van de belangrijkste maatregelen voor het grondwater zijn 
beschreven in een notitie (zie bijlage 5). 
 
De regio’s zijn aan de slag gegaan met het integreren van de oppervlaktewater- en 
grondwatermaatregelen tot samenvattende tabellen. De uiteindelijke resultaten van 
deze samenvattende tabellen, aangeleverd voor de sMKBA, worden besproken in 
hoofdstuk 4.  
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3 VERWERKING IN “MAASTABELLEN” 

3.1 Inleiding 

De “Maastabellen” zijn in eerste instantie opgesteld voor het verzamelen en berekenen 
van het effect van oppervlaktewatermaatregelen. Deze tabellen zijn aangepast voor het 
grondwater (bijlage 2) en ter beschikking gesteld aan de regio.  
 
In deze spreadsheets kunnen de volgende zaken worden ingevuld: 
• algemene gebiedsbeschrijving; 
• beoordeling van maatregelen; 
• aantal eenheden; 
• kosten van de maatregel; 
• effectiviteit van de maatregel; 
• wegingsfactoren voor kosteneffectiviteit; 
• beleidsvarianten. 
 

3.2 Ingevulde maatregeltabellen 

De regionale maatregelen zijn door de regio uitgewerkt en aangeleverd in vier clusters: 
• Rijn-Noord, Rijn-Oost en Neder-Eems; 
• Rijn-West en Rijn-Midden; 
• Maas; 
• Schelde. 
 
Elk cluster heeft een eigen format voor tabellen gehanteerd, die in meer of mindere 
mate was gebaseerd op de tabellen voor oppervlaktewater. Vooral in Rijn-West en Rijn 
Midden is een sterk aangepast format gehanteerd dat meer geschikt is voor grondwater, 
maar dat minder goed vergelijkbaar is met de oppervlaktewatertabellen. De eerste twee 
clusters hebben naast tabellen met maatregelen een uitgebreid achtergrondrapport 
opgesteld. Hierin wordt toegelicht welke keuzes gemaakt zijn. 
 
De landelijke en regionale maatregelentabellen geven een goed beeld van te nemen 
maatregelen. De maatregelen concentreren zich op vier onderwerpen met globaal de 
volgende maatregelen:  
1. verdroging (in VHR gebieden); 

a. verminderen grondwateronttrekking; 
b. peilopzet; 
c. functieverandering (grondaankoop); 

2. bodemsaneringen; 
a. versneld saneren binnen grondwaterbeschermingsgebieden; 

3. nitraat in het diepe grondwater; 
a. stimuleren duurzame landbouw; 
b. functieverandering; 

4. bestrijdingsmiddelen; 
a. Stimuleren vermindering gebruik; 
b. Verbod binnen grondwaterbeschermingsgebieden. 
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4 RESULTATEN AGGREGATIE MAATREGELENTABELLEN 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de aggregatie van de maatregelentabellen 
samengevat.  
 
In tabel 4.1 wordt voor de regio’s aangegeven op welke wijze de aangeleverde 
informatie is opgebouwd waarbij onderscheid wordt gemaakt in beschikbare 
achtergrondrapportages, beleidsvarianten en beschouwde thema’s. 
 
Tabel 4.1: Overzicht aangeleverde maatregelentabellen  

Rapport Varianten Beschouwde thema's
referentie basis beperkt fors/max Verdroging Bestrijdings 

middelen
Bodem 
sanering Nitraat

Neder Eems
Rijn Noord
Rijn Oost
Rijn Midden
Rijn West
Schelde
Maas

betekent globale beoordeling  
 
Zoals uit de tabel blijkt bestaan er tussen de verschillende regio’s verschillen in aanpak 
zoals de sterke verschillen in beleidsvarianten en de in beschouwing genomen thema’s. 
De indeling in beleidsvarianten is gelijk aan die van oppervlaktewater gemaakt.  
 
In de tabellen 4.2 tot en met 4.5 wordt een overzicht gegeven van de benodigde 
jaarlijkse kosten. Soms ontbraken in de aangeleverde tabellen de jaarlijkse kosten en 
waren alleen investeringskosten opgegeven. In dat geval zijn de investeringskosten 
door ons omgezet in jaarlijkse kosten op basis van een economische levensduur van 50 
jaar en een rentevoet van 4%.  
 
Verdroging 
Het thema verdroging is door alle regio’s uitgewerkt. In tabel 4.2 zijn de berekende 
kosten voor de beleidsvarianten weergegeven. 
 
Tabel 4.2: Kosten thema verdroging (miljoen € / jaar) 

referentie basis beperkt fors/max
Neder Eems 2.7 15.6
Rijn Noord 5.0 26.6
Rijn Oost 22.0 130
Rijn Midden 0.5 3.0 6.0
Rijn West 3.7 12.2
Schelde 0.9 1.0
Maas 10.2 13.2 15.9 23
Totaal 10 18 49 214  
 
De kosten blijken bij Rijn-Oost een stuk hoger te liggen dan bij de andere regio’s. Dit 
komt doordat voor deze regio de gedefinieerde maatregelen voor de aanpak van 
verdroging een integraal karakter hebben (compleet pakket voor Natura 2000 gebieden) 
waarbij tevens waterkwaliteitsmaatregelen zijn meegenomen. De andere regio’s hebben 
alleen kwantiteitsmaatregelen benoemd.  
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Voor alle regio’s geldt dat grondaankoop is meegenomen als kostenpost. In de sMKBA 
worden echter de kosten voor de “BV Nederland” als totaal in beschouwing genomen. 
De verkoop van grond is een verschuiving van bijvoorbeeld een provincie naar een 
agrariër. Dit betekent dat de kosten voor grondaankoop, onder deze systematiek, niet in 
de sMKBA meegenomen worden en nog uit de getallen gefilterd zullen worden.  
 
Bodemsaneringen 
Het thema bodemsaneringen is alleen voor de regio’s Rijn-Oost, Rijn-Midden en Rijn-
West uitgewerkt (zie tabel 4.3). De berekende kosten hebben betrekking op de aanpak 
van bodemverontreinigingen in de kleine grondwaterlichamen.  
 
Tabel 4.3: Kosten thema bodemsanering 

referentie basis beperkt fors/max
Neder Eems
Rijn Noord
Rijn Oost 1.5 15
Rijn Midden 1.0 1.5 3.0
Rijn West 6.6 7.5
Schelde
Maas
Totaal 0 8 3 26  
 
Bestrijdingsmiddelen 
Het thema bestrijdingsmiddelen is alleen voor de regio’s Rijn-Oost, Rijn-Midden en Rijn-
West uitgewerkt (zie tabel 4.4). De berekende kosten hebben betrekking op de aanpak 
in de kleine grondwaterlichamen.  
 
Tabel 4.4: Kosten thema bestrijdingsmiddelen 

referentie basis beperkt fors/max
Neder Eems
Rijn Noord
Rijn Oost 1.5 15
Rijn Midden 0.2 5.0 20.0
Rijn West 1.5 19
Schelde
Maas
Totaal 0 2 7 54  
 
Nitraat 
Het thema nitraat is alleen voor de regio’s Rijn-Oost, Rijn-Midden en Rijn-West 
uitgewerkt (zie tabel 4.5). De berekende kosten hebben betrekking op de aanpak in de 
kleine grondwaterlichamen. De kosten zijn in het algemeen gering vanwege het 
generieke beleid. 
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Tabel 4.5: Kosten thema nitraat 

referentie basis beperkt fors/max
Neder Eems
Rijn Noord
Rijn Oost 1.5 15
Rijn Midden 0.1 0.5 1.0
Rijn West 0.03 0.5
Schelde
Maas
Totaal 0 0.1 2 17  
 
 
 

5 AANDACHTSPUNTEN WERKPROCES VERKENNEN EN AGGREGEREN VAN 
MAATREGELEN  

Zoals uit de eerste resultaten van de aggregatie is gebleken is het gehele proces van 
verkennen en aggregeren van de maatregelentabellen niet optimaal verlopen. In dit 
hoofdstuk worden de belangrijkste aandachtspunten beschreven die hier aan ten 
grondslag hebben gelegen.  
 
Format van maatregelen 
Voor het invullen van de maatregelen voor oppervlaktewater is van te voren een format 
opgesteld, de zogenaamde ‘Maastabel’. Doel was het uniform beschrijven van 
maatregelen (omvang, effecten in relatie tot doelbereik en kosten) in alle regio’s.  
 
Om zo goed mogelijk hierop aan te kunnen sluiten is gekozen om ook voor grondwater 
van deze systematiek gebruik te maken. Hiervoor is de Maastabel voor 
oppervlaktewater ‘omgebouwd’ tot een versie voor grondwater, inclusief een handleiding 
hoe deze tabel ingevoerd kan worden (zie bijlage 2: notitie “Opzet en handleiding 
maatregelentabel grondwater, 13 februari 2006). De verwachting was dat met deze 
werkwijze resultaten zouden worden verkregen die onderling goed vergelijkbaar zijn, 
zowel tussen regio’s onderling als met de oppervlaktewater maatregelen. 
 
De grondwatermaatregelen voor de regio’s zijn echter niet geheel of geheel niet volgens 
het voorgestelde format aangeleverd. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten 
grondslag: 
• het format voldeed niet aan de gewenste eisen om de maatregelen goed te kunnen 

beschrijven; 
• de verschillende DMK-studies waren begin 2006 al in uitvoering terwijl het format 

pas toen naar voren is gebracht;  
• het was vervolgens in de regio onbekend dat de maatregelen volgens het 

voorgestelde format aangeleverd dienden te worden en men ging er van uit de 
resultaten van de DMK-studies aan het format voldeden. 

 
De verschillende formats van de aangeleverde maatregelentabellen (verschillende wijze 
van omvang, effecten in relatie tot doelbereik en kosten) heeft als consequentie dat de 
maatregelen niet zonder aanpassingen geaggregeerd kunnen worden en daarom niet 
voor de sMKBA gebruikt kunnen worden.  
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Samenloop generieke en regionale maatregelen 
Het proces van verkennen van regionale en generieke maatregelen heeft min of meer 
parallel verlopen. De regio’s hebben dan ook maatregelen verkend terwijl nog niet 
precies bekend was wat de voorgestelde generieke maatregelen (inclusief effecten) 
waren. De regio’s zijn hier op verschillende manieren mee om gegaan: 
• in de regio Rijn-Noord, Rijn-Oost en Nedereems is de uitwerking van regionale 

maatregelen toegespitst op de kleine grondwaterlichamen en de VHR-gebieden. 
Voor de grote grondwaterlichamen is aangenomen dat de generieke maatregelen 
voldoen; 

• in de regio Maas is andersom geredeneerd bij de verkenning van maatregelen. 
Hierbij is verondersteld dat als de grote grondwaterlichamen in goede toestand 
verkeren dit ook het geval is voor de kleine grondwaterlichamen; 

• voor de regio Rijn-Midden en Rijn-West is een integrale verkenning van regionale en 
generieke maatregelen uitgevoerd voor zowel de kleine als grote 
grondwaterlichamen. 

 
Bovenstaande heeft als consequentie dat de scheidslijn tussen regionale en generieke 
maatregelen niet eenduidig is en dat het schaalniveau van toepassing van de 
maatregelen verschilt tussen de regio’s. Dit bemoeilijkt de aggregatie van maatregelen. 
 
Relatie oppervlaktewater grondwater 
De gekozen opzet om gebruik te maken van de Maastabel was onder meer ingegeven 
om de gecombineerde effecten van maatregelen voor zowel grond- als 
oppervlaktewater mee te nemen. De verkenning van maatregelen is echter in de regio’s 
afzonderlijk voor grond- en oppervlaktewater uitgevoerd.  
 
Dit heeft als consequentie dat de aggregatie niet goed kan worden uitgevoerd (dubbele 
maatregelen, effecten van maatregelen niet ingeschat voor oppervlaktewater of 
andersom).  
 
Beleidsvarianten 
Conform afspraken opgenomen in de decembernota 2005 zijn vijf verschillende 
beleidsvarianten gedefinieerd (referentie (voorgenomen beleid), basis, beperkt, fors en 
maximaal). Verschillende regio’s hebben van te voren aangegeven hier niet aan te 
kunnen voldoen als gevolg van bestuurlijke keuzes.  
 
Op basis van de aangeleverde informatie vanuit de regio’s bleken de in beschouwing 
genomen varianten tussen de regio’s onderling te verschillen in inspanning en 
doelbereik.  
 
Dit heeft als consequentie dat niet 1 op 1 maatregelenpakketten geaggregeerd kunnen 
worden omdat bijvoorbeeld de maximumvariant van de ene regio andere 
uitgangspunten heeft dan de maximumvariant van de andere regio. 
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6 AANBEVELINGEN WERKPROCES 2007 

In de decembernota van 2007 wordt de voorkeurvariant opgenomen. Hiervoor moeten 
de maatregelen opnieuw en meer precies uitgewerkt worden. Het werkproces is van 
grof naar fijn en zal daarom een beter inzicht geven in omvang effecten en kosten van 
maatregelen en maatregelenpakketten. Aan de hand van de aandachtspunten in het 
werkproces van 2006 zijn in hieronder aanbevelingen opgesteld voor het werkproces 
van 2007. In detail moeten deze aanbevelingen uitgewerkt worden in een strak 
spoorboekje voor 2007. Belangrijk is dat het verlangde eindresultaat vooraf helder moet 
zijn.  
 

6.1 Algemene aanbevelingen 

Format beschrijven maatregelen 
Het is voor een succesvol MKBA van groot belang dat de verkende maatregelen (zowel 
op regionaal als rijksniveau) op uniforme manier worden beschreven in termen van 
omvang, effecten en kosten. Het vereiste format dient dus ruim van te voren te worden 
opgesteld en de ruimte moet worden geboden om hier op alle niveaus 
overeenstemming over te krijgen. 
 
Overeenstemming dient te worden verkregen over de volgende aspecten: 
• op welke wijze de omvang van maatregelen in beschouwing wordt genomen; 
• de relatie met het doelbereik; 
• op welke manier de effecten worden beschreven (bijvoorbeeld in termen van 

emissiereductie in relatie tot doelbereik of afname concentratie). Daarnaast dient te 
worden aangegeven hoe wordt omgegaan met aspecten als tijd (2015 / 2027) en 
diepteniveau (10 m-mv of 25 m-mv); 

• de wijze van kostenbepaling van maatregelen; 
- kosten per eenheid / kosten per maatregel; 
- onderscheid tussen investering en beheerkosten; 
- de wijze waarop met grondaankoop wordt omgegaan; 

• de relatie tussen grond en oppervlaktewater. 
 
Generieke en regionale maatregelen 
Voorgesteld wordt om het generieke beleid voor grond– en oppervlaktewater eerst 
nader uit te werken. In deze uitwerking worden voor de beleidsvarianten kansrijke 
maatregelen in beeld gebracht (omvang, effect, kosten, onzekerheden). De resultaten 
van deze analyse vormen de basis voor een regionale differentiatie.  
 
Relatie oppervlaktewater grondwater 
De verkenning van maatregelen dient integraal te worden uitgevoerd voor zowel grond- 
als oppervlaktewater. Dit betekent dat voor elke maatregel de effecten voor zowel grond 
als oppervlaktewater worden ingeschat.  
 
Beleidsvarianten 
Er dient ruim van te voren overeenstemming te zijn over welke beleidsvarianten in beeld 
worden gebracht waarbij elke variant duidelijk wordt gedefinieerd. Daarnaast dient 
aangegeven te worden op welke wijze maatregelenpakketten zich verhouden tot de 
beleidsvarianten.  
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Aantal maatregelen 
In 2006 zijn vele mogelijke maatregelen verzonnen. We raden aan om in 2007 te 
concentreren op de meest kansrijke maatregelen.  
 
Snel beginnen 
Het werkproces van 2006 heeft geleerd dat veel tijd nodig is voor de inhoudelijke 
uitwerking. De tijdsperiode voor de uitwerking tot de decembernota van 2007 is kort. 
Daarom raden we aan om al gelijk in het najaar van 2006 te beginnen met het opstellen 
van het kader voor de uitwerking in 2007.  
 

6.2 Concrete aanbevelingen voor uitwerking door de regio 

De tijd voor uitwerking van de regionale maatregelen in 2007 is beperkt. In 2006 is een 
goed overzicht opgesteld van alle mogelijke maatregelen en de bijbehorende kosten 
(“de gereedschapskist”). In 2007 dient per grondwaterbeschermingsgebied te worden 
aangegeven of maatregelen nodig zijn en zo ja welke. 
 
Om tot een goed onderling vergelijkbaar maatregelenpakket te komen wordt voorgesteld 
om per deelstroomgebied een rapportage op te stellen met de volgende opbouw: 
 
Hoofdstuk 1: Inleiding 
Algemene inleiding, afbakening en proces. Buiten het rapport valt de aanpak van diffuse 
bronnen en zware metalen (landelijke verantwoordelijkheid), verdroging buiten de 
Natura 2000 gebieden. 
 
Hoofdstuk 2: Maatregelen nitraat 
In beeld brengen welke grondwaterwinningen ondanks het aangescherpte mestbeleid 
toch nog bedreigd worden. Dit zijn een beperkt aantal winningen op de arme 
zandgronden waar landbouwgrond voorkomt. Welke winningen dit zijn kan beoordeeld 
worden uit metingen van de waterbedrijven. Per grondwaterbeschermingsgebied wordt 
aangegeven hoeveel percentage grond in gebruik is als landbouwgrond, welke 
bestaande maatregelen/afspraken er al genomen zijn, welke aanvullende maatregelen 
genomen kunnen worden en wat de kosten hiervan zijn. Voor het grondwaterlichaam 
Krijt-Maas zijn naast de maatregelen in grondwaterbeschermingsgebieden wellicht ook 
aanvullende regionale maatregelen nodig.  
 
Hoofdstuk 3: Maatregelen bestrijdingsmiddelen 
De maatregelen worden uitgewerkt na afronding van de analyse van de nulmeting door 
RIVM. Deze analyse geeft een beeld van de omvang van de problematiek op regionale 
schaal, de relatie met het landgebruik en de relatie met voorspellingen door 
berekeningen (GEOEARL). Voor een beoordeling van de problematiek in de winningen 
kan gebruik worden gemaakt van de DMK studies en de ‘quick scan quick-scan risico’s 
van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden’ (IPO rapport in 
voorbereiding door Royal Haskoning). Een goed overzicht van de effecten van het 
landelijk toelatingsbeleid op de concentraties in het grondwater ontbreekt. Daarom 
dienen, voor de zekerheid, maatregelpakketten te worden samengesteld voor de meest 
kwetsbare winningen. Aangeraden wordt dat de provincies aanhaken op het project 
‘schone bronnen’. De provincies kunnen een regierol vervullen in het uitwerken van een 
stofgerichte aanpak van maatregelen in concrete grondwaterbeschermingsgebieden.  
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We raden aan dat elke KRW regio een typerende grondwaterwinning en typerende stof 
nader uitwerkt. De gebruikte systematiek en uitkomsten kunnen later door de andere 
regio’s gebruikt worden voor de detailuitwerking van de overige winningen. 
 
Hoofdstuk 4: Maatregelen bodemverontreinigingen 
De regionale uitwerking concentreert zich op de verdere uitwerking van de maatregelen 
in de grondwaterbeschermingsgebieden. Er wordt aangegeven welke gebieden 
concreet bedreigd worden door een aanwezige grondwaterverontreiniging en waar 
nadere metingen gedaan moeten worden. Per winning wordt in beeld gebracht wat de 
verwachte saneringskosten zijn en wat de extra onderzoekskosten zijn. Daarnaast moet 
het gebiedsgerichte grondwaterbeheer van de grote grondwaterverontreinigingen 
worden aangepakt.  Landelijk wordt aangegeven welke gevallen hier onder vallen of 
welke criteria hierbij gehanteerd worden. 
 
Hoofdstuk 5: Maatregelen Natura 2000 gebieden 
Aangeraden wordt om de uitwerking van de maatregelen per Natura2000 gebied 
integraal op te pakken met de oppervlaktewaterbeheerders en de terreinbeheerders.  
Gebruik kan worden gemaakt van het profielendocument dat door LNV in 2006 wordt 
afgerond. Per habitattype en –soort wordt hierin omschreven welke abiotische eisen 
gelden. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de afgesproken inzet van de 
provincies ten aanzien van verdrogingsbestrijding in de vorm van de Top-lijst en de 
afspraken voor het ILG. Voorgesteld wordt om de maatregelen concreet uit te werken 
voor de 24 gebieden die de hoogste prioriteit hebben gekregen van het ministerie van 
LNV. Deze gebieden kunnen uitgewerkt worden tot op het niveau van een beheerplan. 
Uitwerking van de overige maatregelen vindt ook plaats op niveau van individueel 
gebied, maar meer op hoofdlijnen.  In 2007 wordt hiermee een eerste aanzet voor het 
beheerplan gegeven met een quick scan van mogelijke maatregelen en bijbehorende 
kosten.  
 
Hoofdstuk 6: Samenvattend overzicht met maatregelen en kosten 
In het laatste hoofdstuk worden de maatregelen en kosten samengevat. Inzichtelijk 
wordt gemaakt wat de totale kosten zijn, welke kosten veroorzaakt worden door de 
KRW, wat het aandeel is grondaankoop en wat de verdeling is tussen investering en 
onderhoudskosten. 
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Verslag 
 

Aan : Deelnemers workshop 25 januari 2006 
Van : Andries Krikken, Floris Verhagen 
Datum : 6 februari 2006 
Kopie :  
Onze referentie : 9R7055/N00001/FVe/DenB 
   
Betreft : Verslag: Workshop afwegingskader grondwater 
 
 
 
Programma 
 
13:00  Ontvangst en koffie 
13:10  Agenda/Doel van de middag door Fred Haarman / Murk de Roos  
13:25 Toelichting bij opzet project Landelijk Afwegingskader en gekozen 

werkwijze door Floris Verhagen:  
- Afstemming en afbakening tussen landelijk en regionaal spoor 
- Gebruik van één maatregelentabel (grond- en oppervlaktewater) 
- Gebruik van uniforme werkwijze in maatregelen 

13:55  Inleiding op discussie door Fred Haarman  
14:00  Discussie in drie groepen: 

- Groep A over afstemming Regio-Rijk.  
- Groep B over uitwerking van de maatregelen 
- Groep C over uitwerking van de doelen 

15:30  Pauze 
15:45 Plenaire terugkoppeling en discussie onder leiding van Fred Haarman 
16:45  Conclusies en afspraken 
16:55  Doorkijk naar vervolg en workshop 14 februari 
17:00  Sluiting en borrel 
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Agenda/doel: Fred Haarman/Murk de Roos 
• centrale doelstelling van het Afwegingskader Grondwater is om in de zomer van 

2006 een overzicht te hebben van maatregelen die helpen om de KRW 
doelstellingen te bereiken; 

• belangrijke kernpunten in dit proces: 
- uniformiteit; 
- werkbaar (pragmatisch); 
- goede afstemming tussen landelijke (generieke) spoor en regionaal spoor; 
- goede afstemming met andere werkgroepen: 

o werkgroep afwegingskader (landelijke MKBA); 
o werkgroep afwegingskader oppervlaktewater; 
o werkgroep afleiden doelen (MEP/GEP). 

• doel van deze middag (drieledig): 
- informeren (Traject Afwegingskader); 
- verdiepingsslag maken ten aanzien van de maatregelen; 
- afstemming rijk en regio; 

 
Gekozen werkwijze: Floris Verhagen 
Stappenplan landelijk afwegingskader: 
1. Grondwaterthema’s en afstemming met regio. 
2. Landelijke maatregelen en beleidsvarianten. 
3. Effecten van generieke maatregelen. 
4. Kosten van generieke maatregelen. 
5. Landelijk overzicht (april). 
6. Aanbevelingen voor nieuwe beleidskaders. 
 
Workshops: 
• 25 januari (deze middag); 
• 14 februari: afstemming met oppervlaktewater; 
• nog te bepalen dag in mei: afstemming met oppervlaktewater. 
 
Schaalanalyse en KRW  
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Gekozen werkwijze voor landelijk afwegingskader is als volgt 
Kiezen van 10 belangrijke onderwerpen: 
• systematische uitwerking in factsheets; 
• als hulpmiddel bij eenduidige afspraken over: 

- systematische werkwijze;  
- te toetsen doelen; 
- verdeling tussen generieke en regionale maatregelen. 

 
Doelen in afwegingskader: 
• precieze doelstellingen zijn nog onduidelijk (Richtlijn grondwater is nog niet 

vastgesteld, drempelwaarden niet bekend; Normen oppervlaktewater nog niet 
vastgesteld, Concept instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000); 

• deze middag: afspraken maken over te toetsen doelen voor Nota 2006. 
 
Discussie in drie groepen 
 
Groep A: proces afspraken tussen rijk en regio 
Groep B: Maatregelen en beleidsvarianten 
Groep C: KRW doelen 
 
 
Groep A: Proces afspraken rijk regio 
 
Vraag 1: Afbakening landelijke (generieke) en regionale maatregelen.  

 
Er is een indeling te maken in het huidige generieke en regionale instrumentarium:  
• generiek:  

- wetgeving (zoals Wm en WRO); 
- regelgeving (zoals AmvB en ministeriele regelingen); 
- milieubeleidsplannen; 
- communicatie en voorlichting; 
- financierings- en stimuleringsmaatregelen. 

 
• Regio: 

- verordening beschermde gebieden; 
- milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplan; 
- streekplan, bestemmingsplan, structuurplan; 
- communicatie en voorlichting; 
- stimuleringsmaatregelen. 

 
Stelling: Voor diffuse verontreinigingen moeten generieke maatregelen/instrumenten 
worden ingezet. 
Antwoord: Ja! 
 
Vraag 2: Overeenstemming aanpak grootstedelijke verontreinigingen. Is er 
duidelijke taakverdeling? 
 
Nee, momenteel is taakverdeling niet duidelijk.  
Er zijn wel concrete ideeën in de maak over verdeling verantwoordelijkheden sanering: 
• ondiep grondwater: verantwoordelijkheid industrieën/bedrijven; 
• diep grondwater: verantwoordelijkheid overheid (door bijv. afkopen). 
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Stelling: er is meer generiek instrumentarium nodig voor een gebiedsgerichte aanpak. 
Voor puntverontreinigingen volstaat het bestaande beleid.  
Antwoord: Ja. 
 
Er is een herprioritering nodig van de bodemsaneringsgevallen. De aanpak in 
grondwaterbeschermingsgebieden moet een hogere prioriteit krijgen, zodat in 2015 een 
goede toestand binnen de beschermde gebieden is bereikt. Mogelijk moet ook de 
saneringsdoelstelling binnen de waterwingebieden aangescherpt worden. 
 
Generiek moet gebiedsgericht bodembeleid ontwikkeld worden. Binnen SKB verband 
wordt gewerkt aan de uitwerking van gebiedsgerichte aanpak van grote 
grondwaterverontreinigingen (Rotterdam, Apeldoorn). Een concrete uitwerking mist nog, 
evenals de definitie van het verschil tussen puntverontreinigingen en 
gebiedsverontreinigingen.   
 
Vraag 3: Is overzicht generieke maatregelen compleet? 
 
De volgende zaken missen: 
 
Vraag 4: Welk generiek instrumentarium wordt gemist? 
 
Voor de grondwaterbeschermingsgebieden en VHR gebieden kan de regio wel goed 
zelf maatregelen nemen. Knelpunt is de financiering. Er worden suggesties gedaan voor 
de financiering: 
1. Inzetten van Rijksgrondwaterbelasting  voor regio: stimulering + maatregelen. 
2. Grondwaterheffing  Verbreden van huidige projecten (niet alleen voor kwantiteit). 
3. overdrachtsbelasting grondtransacties  te gebruiken voor financiering EHS. 
4. meer flexibelere regelingen voor de inzet van geldstromen. 
 
Voor nutriënten is aanscherping van het beleid nodig. Maatregelen moeten gericht zijn 
op een duurzame landbouw. Afspraken kunnen het beste in Europees verband gemaakt 
worden.  
 
Wat betreft de RO maatregelen: 
• regio: Betere afstemming milieudoelen; 
• generiek: Bestaande Wet RO beter benutten. De bestaande watertoets kan ook 

ingezet worden voor grondwaterkwaliteit. 
 
Vraag 5: Voorstel voor werkafspraken. 
 
• binnen het project Landelijk Afwegingskader wordt een format opgezet; 
• binnen de regio worden alleen regionale maatregelen uitgewerkt. Binnen het 

landelijk project Afwegingskader Grondwater alleen landelijke maatregelen; 
• ervaringen met tussentijdse resultaten van de tabel worden binnen het RAG 

gedeeld; 
• resultaten uit de regio worden uiterlijk 1 april direct aangeleverd aan het RIZA (Fred 

Wagemaker); 
• een totaaloverzicht van maatregelen wordt binnen het landelijk afwegingskader 

grondwater samengevoegd. 
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De voorgestelde werkwijze wordt overgenomen, met als aanvulling dat de uitwerking 
van de generieke maatregelen ook gereed is op 1 april 2006.  
 
 
Groep B: Maatregelen/ Beleidvarianten 
 
Vraag 1: Overeenstemming gebruik één maatregelentabel (Maas-tabel) voor zowel 
grond- als oppervlaktewater? 
 
Antwoord: ja!, kanttekeningen: 
• let op definitie maatregelen en instrumentarium; 
• let op kostentoekenning (wat neem je mee: investering/exploitatie etc); 
• let op uniformiteit eenheden (schaalniveaus GWL, OWL verschillen sterk); 
• let op overlap oppervlaktewater/grondwater. 
 
Vraag 2: Invullen van de tabel (uitwerking kosten, effectiviteit)? 
 
Antwoord: Doel van de tabel is op een uniforme wijze maatregelen afleiden: 
• maak onderverdeling in maatregelen gekoppeld aan doelen: 

- VHR en EHS; 
- voor dieper grondwater (monitoring 10 en 25 m); 

• apart tabblad voor grondwater; 
• goede systeemanalyse (bron-effect) is vereist om effectiviteit van maatregelen te 

kunnen schatten: Denk aan natuurlijke en antropogene herkomst; 
• effectiviteit maatregel schatten door uitvoering van alle maatregelen op 100% effect 

te stellen en de individuele maatregelen vervolgens in te schatten (zodanig dat som 
100% is). 

 
Vraag 3: Berekening varianten? 
 
Antwoord: drie suggesties: 
• indeling in voorgenomen beleid en extra maatregelen; 
• indeling naar fasering in de tijd (bijvoorbeeld 2015 (max.), 2021 (fors), 2027 

(beperkt); 
• indeling in brongericht versus effectgericht. 
 
Mogelijk beter om in eerste instantie te beperken tot maximale en minimale variant. 
Hanteer bewoordingen van effecten van maatregelen als beperkt, fors, maximaal  
i.p.v. %. 
 
 
Groep C: Vaststellen van doelen 
 
Vraag 1: Overeenstemming over het KRW doel (referentietoestand). 
 
Chemische toestand 10 m en 25 m 
Onderscheid grote GWL (artikel 4) en kleine GWL. Voor de grote GWL zijn door RIVM 
compliance checking levels 10 m-mv en 25 m-mv gedefinieerd. Kleine GWL 
(drinkwaterwingebieden) hebben additionele doelstellingen hebben (bijv drinkwater art. 
7.2/.3).  
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In Nederland zijn voor drinkwaterwinningsgebieden kleine ground water bodies 
gedefinieerd om te voorkomen dat scherpere eisen die voor 
drinkwaterwinningsgebieden gelden ook van toepassing worden verklaard op grotere 
grondwaterlichamen. 
 
Goed om op deze twee dieptes te toetsen. De KRW vraagt om gemiddelde. Deze 
toetsing is echter onvoldoende om gericht maatregelen te kunnen benoemen. Hiervoor 
is meer inzicht nodig in bron-effect en geografische verdeling. De concept GW-richtlijn 
sluit hier bij aan door per punt te toetsen. Als daarbij waarden boven de drempelwaarde 
worden gevonden moet worden nagegaan wat de situatie is, met gebruik van een 
conceptueel model. Het kan zijn dat een te hoge concentratie die in een 
waarnemingsput wordt gevonden dat minder ernstig of juist ernstiger wordt beschouwd.  
 
Drempelwaarden gebruiken (werkafspraak: invulling regio in afwachting van generieke 
drempelwaarden). De provincies willen voldoende tijd hebben om te kunnen reageren 
op voorgestelde drempelwaarden. Vervolgens wordt per waarnemingspunt getoetst.  
 
Conform TCB-advies: 
• streefwaarden niet-natuurlijke stoffen; 
• regionale achtergrondwaarden natuurlijke stoffen; 
• toetsen; 
• maatregelen evalueren in licht voorgestelde drempelwaarden en eventueel bijstellen 

voorgestelde drempelwaarden. 
 
Opmerking bij het toetsen: de toetsing betreft de toestand van het grondwater en wordt 
in eerste instantie losgekoppeld van de toestand en doelen van het oppervlaktewater. 
Wel kunnen bepaalde doelen in het oppervlaktewater leiden tot maatregelen binnen 
GWL. Een meetnet als bijvoorbeeld het LMM geeft in dit verband belangrijke informatie 
voor de mogelijke bedreiging van doelen in GWL of OWL (early warning), maar geldt 
niet als formele toetsdiepten en daarmee ook niet als formele toetsing van de toestand 
van het GWL.  
 
Bereiken van GGOR: 
• GGOR nog bijna nergens vastgesteld; 
• in VHR-gebieden worden abiotische doelen (GW-stand, kweldruk) gekoppeld aan 

instandhoudingsdoelen; 
• KRW-doelen EHS: geen achteruitgang; 
• relatie nationale ambitie verdroging; 

- bovenop KRW-doelstelling; 
- niet resultaatverplichtend; 
- een toelichting op de nationale ambitie in relatie tot KRW-doelstellingen staat in 

de december Nota 2005. 
 
Vraag 2: Overeenstemming uitwerking ‘doelgat’? 
• maximaal: Alle technisch haalbare maatregelen; 
• fors: Alle maatschappelijk haalbare maatregelen; 
• beperkt extra: EU-afspraken + huidig nationaal beleid + extra maatregelen; 
• basis: EU-afspraken + huidig nationaal beleid. 
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Vraag 3: Overeenstemming afbakening (welke doelen worden uitgewerkt): zie 
Factsheets. 
 
• opzet fact-sheets oké, de lijn ‘doelen – toetsing – bron-effectanalyse – maatregelen’ 

wordt zinvol geacht. Mogelijk kunnen (tussen)kopjes aangepast worden. De 
factsheets dienen er voor om een basis te vinden voor het invullen van verder de “ 
Maastabel”; 

• toetsing betreft de toestand van het GWL, niet de relatie met het OWL; 
• relatie relevant voor OW-doelen  melden (signaleringsfunctie); 
• fact-sheets oppervlaktewater opvragen (relevant voor relatie vanuit OW naar GW). 
 
In het oppervlaktewater (bijvoorbeeld Noord-Brabant) komen hogere concentraties 
stoffen voor afkomstig uit het grondwater. De oppervlaktewaterbeheerders moeten op 
grondwater als bron van stoffen worden gewezen.  
 
Plenaire discussie resultaten groep A, B en C 
 
Algemene opmerkingen/vragen: 
• wat is het nut van de fact-sheets?  hulpmiddel voor systematische uitwerking; 
• suggestie: een handvat om effecten van maatregelen beter in te schatten is 

onderverdeling van maatregelen in curatief/preventief (format fact-sheets); 
• in groep C zijn opmerkingen/suggesties voor fact-sheets gemaakt die verwerkt 

dienen te worden. Opmerkingen kunnen opgestuurd worden naar: 
f.verhagen@royalhaskoning.com; 

• nitraatrichtlijn is niet hezelfde als KRW; 
• toetsing GWL volgens KRW is gemiddelde van alle meetpunten; GW-richtlijn zegt 

toets individuele meetpunten. Indien een overschrijding plaats vindt: achterhaal 
oorzaak en neem gericht maatregelen. Dit is van toepassing voor grote GWL.  

• relatie oppervlaktewater – grondwater wordt afgedwongen in KRW; Als 
overschrijding in OWL  oorzaak is grondwater  maatregelen voor grondwater 
vereist;  

• wie stelt eventuele additionele doelstellingen (met normen) voor kleine GWL op? 
Werkafspraak: Regio zal deze in eerste instantie invullen; 

• er is een conceptrichtlijn in wording waarbij normering in relatie tot zuivering (zoals 
benoemd in KRW; ‘eenvoudige ‘ zuivering) wordt uitgewerkt; 

• suggestie: Gebruik voor zover mogelijk de meest uitgesplitste cijfers van 
emissieregistratie (ERC) zoals uitspoeling naar grondwater als afzonderlijke post. 
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Notitie 
 

 
Aan : Aanwezigen workshop “Afwegingskader grondwater” 

25 januari 
Van : Floris Verhagen / Andries Krikken 
Datum : 13 februari 2006 
Kopie :  
Onze referentie : /N/akri/DenB 
   
Betreft : Opzet maatregelentabel grondwater 
 
 
Algemene opzet 
We stellen voor om 2 typen maatregelentabellen te onderscheiden afhankelijk van de 
schaal van afweging. Deze tabellen zijn identiek van opzet en werkwijze, alleen de 
beschrijving van effecten verschilt onderling. 
 
Maatregeltabel Schaalniveau Toepassing 
1. Oppervlaktewatertabel 1. RWSR / VHR gebied Chemie + ecologie 
2. Grondwatertabel 3. Regionaal grondwaterlichaam Grondwaterkwaliteit 
3. Grondwatertabel 4. Grondwaterlichaam menselijke 

consumptie 
Grondwaterkwaliteit 

 
Fase 1: 
De tabel dient te worden ingevuld voor een bepaald gebied (RWSR-gebied of 
grondwaterlichaam of VHR-gebied of clusters daarvan) met als doel om de meest 
kosteneffectieve maatregelen te identificeren voor het oplossen van bestaande 
knelpunten in dat gebied. Belangrijk uitgangspunt is dat de maatregelen in de VHR-
gebieden worden ingevuld in de oppervlaktewatertabel. Voor het nemen van 
maatregelen ten behoeve van de terrestrische ecologische toestand is afstemming 
nodig met de persoon die de oppervlaktewatertabel invult. 
 
Fase 2: 
Identificeren maatregelenpakketten voor verschillende varianten  
 
Punten van aandacht: 
• in elke type tabel staat dezelfde set aan maatregelen omdat veel maatregelen 

gecombineerde effecten (voor zowel oppervlaktewater als grondwater) hebben. De 
maatregelen kunnen worden getypeerd in de volgende 8 groepen: 
A. waterkwaliteit; brongericht; 
B. waterkwaliteit; procesgericht; 
C. waterkwaliteit; effectgericht; 
D. ecologische kwaliteit; waterbeheer; 
E. ecologische kwaliteit; inrichting; 
F. ecologische kwaliteit; beheer; 
G. grondwaterkwantiteit; 
H. grondwaterkwaliteit. 
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We hebben er voor gekozen om vooralsnog alle maatregelen uit de 
oppervlaktewatertabel te laten staan. Veel van deze maatregelen zijn dan ook niet 
van toepassing voor grondwater. 

• Met de tabel wordt de kosteneffectiviteit van individuele maatregelen berekend met 
de volgende vergelijking:  
- KE = Effectiviteit [%] / Jaarlijkse kosten €/jaar. 
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Handleiding maatregelentabel grondwaterlichaam (regionaal/klein) 
 
De effectiviteit van een maatregel voor het oplossen van een knelpunt wordt bepaald 
door voor de volgende aspecten de effectiviteit in te schatten bij maximale toepassing 
van de maatregel: 
• grondwaterkwaliteit 2015 (10 m-mv / 25 m-mv / ruwwaterkwaliteit): 

- nutriënten; 
- zware metalen; 
- bestrijdingsmiddelen; 
- mobiele grondwaterverontreinigingen afkomstig van 

bodemverontreinigingslocaties (VHK, VAK, etc); 
• grondwaterkwaliteit 2027 (10 m-mv / 25 m-mv / ruwwaterkwaliteit): 

- nutriënten; 
- zware metalen; 
- bestrijdingsmiddelen; 
- mobiele grondwaterverontreinigingen afkomstig van 

bodemverontreinigingslocaties (VHK, VAK, etc). 
 
Toelichting per stap 
Invoer 
Stap 1 tot en met stap 5 dienen te worden ingevuld in het tabblad ”Maatregelenlijst”. 
Stap 6 (beleidsvarianten) dient te worden ingevuld in het tabblad “Invul variant”.  
 
Uitvoer 
De uitkomsten van de kosteneffectiviteit per maatregel staat in het tabblad 
“maatregelenlijst”. De uitkomsten van de beleidsvarianten staan in de afzonderlijke 
tabbladen: 
• referentie (Voorgenomen beleid); 
• basis; 
• beperkt; 
• fors; 
• maximaal. 
 
In het blad “Resume” staan de effecten van de maatregelen voor de verschillende 
varianten. 
 
Stap 1: Algemene gebiedsbeschrijving 
• invullen type grondwaterlichaam (groot/klein); 
• invullen toetsdiepte (10 m-mv / 25 m-mv / ruwwaterkwaliteit); 
• invullen gebiedskenmerken; 
• invullen knelpunten huidige situatie (op basis van de karakterisering). 
 
Deze algemene gebiedsbeschrijving is vereist ter achtergrondinformatie maar wordt 
verder niet gebruikt bij het berekenen van de kosteneffectiviteit (rekenkundig niet 
relevant). 
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Stap 2: Beoordeling maatregelen  
Voor elke maatregel dient te worden nagegaan of deze een bijdrage heeft aan het 
oplossen van de geconstateerde knelpunten (kolom D): 
• N.v.t.; 
• Nee; 
• Ja; 
• Ja, onhaalbaar. 
 
Indien “nee” of “n.v.t.” wordt ingevuld hoeft de regel niet verder te worden ingevuld. 
Indien wel een bijdrage wordt verwacht dient “ja” te worden ingevuld en dient de regel te 
worden doorlopen voor het bepalen van de kosteneffectiviteit. Indien een maatregel wel 
een positieve bijdrage heeft maar in alle denkbare oplossingsrichtingen (nu en in de 
toekomst) onhaalbaar wordt geacht (technisch of wat betreft consequenties voor andere 
gebruiksfuncties) wordt “ja, onhaalbaar” ingevuld en wordt de reden hiervoor 
opgenomen bij de opmerkingen. 
 
In de tabel is in kolom D een eerste aanzet gegeven van maatregelen die een positieve 
bijdrage kunnen hebben aan de knelpunten. 
 
Stap 3: Inzet (aantal eenheden) en kosten van de maatregel 
Voor elke individuele maatregel (die een bijdrage hebben aan het oplossen van een 
knelpunt) moet worden ingevuld voor welk aantal eenheden de maatregel van 
toepassing is (bijvoorbeeld “2000 hectare” of “3 stuks stoppen inlaat gebiedsvreemd 
water”). Hiervoor dient in kolom H de eenheid te worden aangegeven waarin de 
maatregel wordt uitgedrukt en in kolom “I” het aantal eenheden. De volgende eenheden 
zijn mogelijk: 
• gebied; 
• hectare; 
• Km; 
• M3/jaar; 
• stuks. 
 
Dit aantal eenheden ligt ten grondslag aan de kosten berekening. De kosten berekening 
wordt uitgevoerd door voor het aantal eenheden de jaarlijkse kosten te berekenen 
(annuïteit van de investering en jaarlijkse exploitatiekosten eventueel aangevuld met 
kosten voor grondverwerving).  
 
Belangrijk uitgangspunt bij het kiezen van het aantal eenheden is dat wordt uitgegaan 
van het realistisch maximum aantal eenheden waarvoor de maatregel van toepassing 
kan zijn. Dit betekent het aantal eenheden waar de maatregel nog niet is uitgevoerd en 
een zinvolle bijdrage levert aan het oplossen van de gesignaleerde knelpunten.  
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Stap 4: Inschatten effectiviteit maatregelen 
Voor elke individuele maatregel wordt per deelaspect aangegeven in hoeverre de 
betreffende maatregel een bijdrage levert aan het oplossen van de gesignaleerde 
knelpunten in het gebied. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende klassen: 
• ‘aanzienlijk’  (> 50%); 
• ‘redelijk’   (20 – 50 %); 
• ‘beperkt’   (5 – 20 %); 
• ‘nihil’   (0 – 5 %); 
• ‘negatief’   (< 0 %). 
 
De scores worden ingevuld op basis van expert judgement. In het volgende wordt de 
redeneerlijn aangegeven voor ondersteuning bij de beoordeling van effecten: 
 
Regionaal grondwaterlichaam 
In eerste instantie dient de meest kritische stof van een bepaalde stofgroep te worden 
geselecteerd (bijvoorbeeld cadmium bij zware metalen of nitraat bij nutriënten). 
Vervolgens dient het % van het gebied waar de KRW-norm wordt overschreden bepaald 
te worden. Tenslotte dient het effect van de maatregel te worden beoordeeld door een 
inschatting te maken van de relatieve afname van de grootte van het gebied waar de 
KRW-norm wordt overschreden. Deze analyse wordt uitgevoerd voor een vaste 
toetsdiepte (10 m-mv / 25 m-mv) en voor twee tijdstippen (2015 en 2027). De relatieve 
afname van de grootte van het gebied wordt uitgedrukt in percentage ten opzichte van 
het huidige percentage van het gebied. De daarmee corresponderende score wordt 
ingevuld. 
 
Grondwaterlichaam gebruikt voor menselijke consumptie 
In eerste instantie dient de meest kritische stof van een bepaalde stofgroep te worden 
geselecteerd (bijvoorbeeld cadmium bij zware metalen of nitraat bij nutriënten). 
Vervolgens dient het effect van de maatregel te worden beoordeeld door een inschatting 
te maken van de mate waarin de maatregel helpt om de KRW-norm te halen. Deze 
analyse wordt uitgevoerd voor de ruwwaterkwaliteit (gezamenlijk ruw) en voor twee 
tijdstippen (2015 en 2027).  
 
De kolom “Ruimtelijk effect % van het gebied”(kolom T) heeft geen rekenkundige 
waarde maar dient alleen ter achtergrondinformatie van het effect van de maatregel. 
 
Stap 5: Wegingsfactoren kosteneffectiviteit bepalen  
De kosteneffectiviteit van de maatregelen wordt bepaald voor de grondwaterkwaliteit op 
twee tijdstippen (2015 en 2027). Voor de beoordeling van de grondwaterkwaliteit wordt 
onderscheid gemaakt in de deelaspecten nutriënten, zware metalen, 
bestrijdingsmiddelen en puntverontreinigingen. In de maatregelentabel dienen 
rechtsboven de wegingsfactoren voor deze verschillende deelaspecten te worden 
ingevuld voor het in beschouwing te nemen grondwaterlichaam. De mogelijkheid 
bestaat om de kosteneffectiviteit van maatregelen alleen voor bijvoorbeeld nutriënten te 
bepalen. Hiervoor dient bij nutriënten 100 ingevuld te worden en de overige aspecten  
op 0.  
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Stap 6: Invullen varianten 
In het tabblad “invul variant” bestaat de mogelijkheid om verschillende beleidsvarianten 
te formuleren zodat deze tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Deze formulering 
vindt plaats op basis van het begrip “% van toepassing” in 2015 / 2027. Belangrijk 
aspect hier bij is dat voor het invullen van de effecten van maatregelen het volgende 
uitgangspunt dient te worden gehanteerd: 
Er dient te worden uitgegaan van het realistisch maximum aantal eenheden waarvoor 
de maatregel van toepassing kan zijn. Dit betekent het aantal eenheden waar de 
maatregel nog niet is uitgevoerd en een zinvolle bijdrage (releveert aan het oplossen 
van de gesignaleerde knelpunten). 
 
De varianten zijn zodanig opgezet dat met % van toepassing deze maximaal realistisch 
haalbare maartregelen kunnen worden verlaagd. 
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 Overzicht aggregatie grondwatertabellen, 30 mei 2006 
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Memo 
 
Aan : WG Maatregelen (Norbert Cremers, Herbert Bos, Jan 

Schoot Uiterkamp, Loes de Jong), Werkgroep 
Afwegingskader Grondwater (Murk de Roos, Hans 
Reijnders, Merel Toussaint, Eric Castenmiller, Jacco 
Hoogewoud), Maas (Eric Castenmiller), Schelde (Lein 
Kaland), Rijn West (Roel van Binsbergen), Rijn 
Midden (Rob de Groot), Rijn-Noord/Rijn-Oost/Eems 
(Rinke van Veen/Mark Ooms) 

Van : Floris Verhagen, Andries Krikken 
Datum : 30 mei 2006 
Kopie :  
Onze referentie : 9R9874/M0002/Fve/DenB 
   
Betreft : Aggregatie grondwatertabellen (overzicht 30 mei 

2006) 
 
 
Doel van deze notitie 
1. Het geven van een overzicht van de binnengekregen resultaten aan de 

werkgroepen Maatregelen (RIZA/DHV) en Afwegingskader Grondwater (VROM); 
2. Input voor de regionale werksessies  
 
Gekozen werkwijze vooraf (notitie Royal Haskoning 13 februari 2006) 
Voor het invullen van de maatregelen voor oppervlaktewater wordt gebruik gemaakt van 
de ‘Maastabel’. Om zo goed mogelijk hierop aan te kunnen sluiten is gekozen om ook 
voor grondwater van deze systematiek gebruik te maken. Hiervoor is de Maastabel voor 
oppervlaktewater ‘omgebouwd’ tot een versie voor grondwater, inclusief een handleiding 
hoe deze tabel ingevoerd kan worden. Met deze werkwijze worden resultaten verkregen 
die onderling goed vergelijkbaar zijn, zowel tussen regio’s onderling als met de 
oppervlaktewater maatregelen. 
 
Aangeleverde informatie op hoofdlijnen 
Door 5 regio’s zijn gedurende de maand april maatregelentabellen aangeleverd. 2 
regio’s volgen later: 
• de regio’s Eems, Rijn-Noord, Rijn-Oost, hebben de werkzaamheden gecombineerd. 

Maatregelen zijn ingevoerd in de Maastabel, echter niet precies volgens de 
aanwijzingen; 

• Rijn-Midden en Rijn-West hebben een tabel in eigen format opgesteld; 
• regio’s Maas en Schelde zijn nog in uitvoering. 
 
Relatie met achtergrondrapporten 
Voor zowel Eems/Rijn-Noord/Rijn-Oost als Rijn-Midden/Rijn-West zijn is een uitgebreid 
achtergrondrapport beschikbaar. In deze rapporten is als belangrijkste vraag uitgewerkt: 
‘wat is het doelgat en tegen welke kosten is dit op te lossen’. Het definiëren van 
maatregelen en het maken van een maatregelentabel is hier een afgeleide van, maar 
staat niet centraal.  
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Kosten en effecten 
In tegenstelling tot de oppervlaktewatertabellen is in alle grondwatertabellen uitgebreid 
aandacht besteed aan de uitwerking van de kosten. Ook voor alle beleidsvarianten zijn 
kosten uitgewerkt. Uitwerking van kosten en effecten is echter op het niveau van het 
opvullen van het doelgat en niet voor de individuele maatregelen.  
 
In figuur 1 is een overzicht van de jaarlijkse kosten per regio voor de verschillende 
varianten weergegeven. De jaarlijkse kosten zijn uitgerekend door de investeringen in 
een periode van 10 jaar af te schrijven (zonder rente).  
 
Figuur 1: Verdeling in kosten per beleidsvariant 
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Onderverdeeld naar de thema’s zijn de jaarlijkse kosten samengevat regio voor de 
minimale en maximale beleidsvariant in respectievelijk figuur 2 en 3 
 
Figuur 2: Verdeling in kosten voor de minimum (+) varianten 
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Figuur 3: Verdeling in kosten voor de maximum varianten 
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In onderstaande tabel zijn de verschillen en overeenkomsten in aanpak tussen de 
verschillende regio’s samengevat. 
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Verschillen tussen Eems. Rijn-Noord, Rijn-Oost / Rijn-Midden en Rijn-
West 
 
Voorgestelde aanpak vooraf Gekozen aanpak door 

Eems. Rijn-Noord,  
Rijn-Oost 

Gekozen aanpak door 
Rijn-Midden en Rijn-West 

1. Achterliggende idee van de 
Maastabellen was dat maatregelen 
een gecombineerd effect kunnen 
hebben (bijv op metalen en 
nutriënten). Daarom moesten 
maatregelen één keer ingevuld 
worden met invulling van een 
verschillend effect. 

Losse tabellen per onderwerp 
met telkens een eigen effect. 

Losse tabellen per onderwerp met telkens 
een eigen effect. 

2. Onderscheid tussen generieke 
en regionale maatregelen. De 
regio concentreert zich op 
regionale uitwerking. VROM werkt 
landelijk beleid uit. 

Geconcentreerd op aanvullende 
maatregelen in kleine 
grondwaterlichamen en VHR 
gebieden 

Zowel generieke maatregelen (voor grote 
grondwaterlichamen) als maatregelen 
voor kleine grondwaterlichamen en VHR 
gebieden 

3. Afstemming met 
oppervlaktewater. De 
maastabellen zijn zo opgesteld dat 
dezelfde maatregelen voor grond- 
en oppervlaktewater kunnen 
worden genomen. 

‘Eigen aanvullende 
grondwatermaatregelen’. Geen 
relatie met 
oppervlaktewatertabellen 

‘Eigen aanvullende 
grondwatermaatregelen’. Geen relatie 
met oppervlaktewatertabellen 

4. Beleidsvarianten 3 Beleidsvarianten: 
Basis (huidig beleid) 
Stimulering 
Grondaankoop 

3 Beleidsvarianten: 
Beperkt 
Fors 
Maximaal 

5a.  Gekozen onderwerpen voor 
maatregelen/effecten: 
Nitraat, bestrijdingsmiddelen, 
puntverontreinigingen, verdroging 
en zware metalen. 

Nitraat, bestrijdingsmiddelen, 
puntverontreinigingen, 
verdroging 

Nitraat, bestrijdingsmiddelen, 
puntverontreinigingen, verdroging 

5b. Onderscheid in effect per 
diepte (10 en 25 meter diepte). Het 
effect waarop een maatregel 
merkbaar is afhankelijk van de 
diepte 

Geen onderscheid in tabel 
gemaakt. Waarschijnlijk 
ingevuld voor freatisch water. 

Geen onderscheid in tabel. Toelichting 
wordt gegeven in rapport. Dieptes 
verschillen per onderwerp.  

5c  Onderscheid in tijdseffect: 
2015 en 2027 

Onderscheid tussen 2015 en 
2027 gemaakt 

Geen onderscheid in tijdsperiode 
gemaakt 

5d. Inschatting van effect.: 
‘aanzienlijk’  (> 50%) 
‘redelijk’  (20 – 50 %) 
‘beperkt’  (5 – 20 %) 
‘nihil’   (0 – 5 %) 
‘negatief’  (< 0 %) 

Conform voorstel  Beoordeeld op de onderdelen 
Realiseerbaarheid, Milieueffect en 
Kosten. Het milieueffect is als volgt 
ingevuld: 
+ < 5 % dichten doelgat) 
++ 10-25 % dichten doelgat 
+++25-75 % dichten doelgat 
++++> 75 % dichten doelgat 
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 Memo ter verduidelijking aanleveren informatie ten 

behoeve van sMKBA 
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Memo 
 
Betreft:  Belangrijke punten naar aanleiding van de regionale werksessies 
Datum:  20 mei 2006 
Afzender:  Rob van der Veeren (RIZA) 
 
 
Belangrijke punten naar aanleiding van de regionale werksessies  
 
Tijdens de regionale werksessie Verkennen van Maatregelen in de Schelde op 19 mei 
2006 is door de regio expliciet gevraagd om meer sturing en verduidelijking als het gaat 
om het aanleveren van informatie voor Verkennen van Maatregelen/MKBA. In deze 
notitie proberen we hieraan tegemoet te komen, waarbij vooral wordt ingegaan op de 
punten die tijdens de regionale werksessie zijn ingebracht. Dit document zal worden 
aangevuld met opmerkingen naar aanleiding van de werksessies in de andere regio’s. 
 
 
Punten besproken in de werksessie in de Schelde 
 
Varianten 
Er dient duidelijk worden beschreven wat er wordt verstaan onder de verschillende 
beleidsvarianten. Wat wordt er meegenomen in het huidige beleid en wat niet? Ook is 
het belangrijk om een duidelijke definitie te hanteren voor de maximale variant. Dit is het 
maximale pakket maatregelen waarmee je alles doet wat technisch gezien mogelijk is 
om een bijdrage te leveren aan de KRW doelstellingen. Dit is niet bedoeld om 
daadwerkelijk te realiseren, maar om het uiterste weer te geven (van belang ter 
onderbouwing van het faseren/verlagen van doelstellingen). Dit maximale pakket wordt 
voor zowel 2015 beschreven als voor een lange termijn (2027 en verder). 
Beperkt: Zonder veel inspanningen duidelijk iets doen ter realisatie van de KRW (met 
name geen spijt maatregelen). Fors: een maatregelpakket waarmee de kosten nog net 
(niet?) proportioneel worden geacht (ook dit weergeven voor 2015 en 2027). 
 
Volledigheid van maatregelpakketten 
Om op basis van kosteneffectiviteit tot maatregelenpakketten te kunnen komen is het 
van belang om te beginnen met een zo breed mogelijk pakket. Dus niet van tevoren 
voorsorteren op meest wenselijke maatregelen. Dit zouden wel eens minder 
kosteneffectieve maatregelen kunnen zijn. Indien men bepaalde sectoren zou willen 
ontzien, zou door het gericht inzetten van economische instrumenten, zoals 
compensatiebetalingen of belastingheffing, ervoor kunnen worden gezorgd dat degene 
die de maatregel treft niet per definitie ook degen is die de kosten draagt (zie ook punt 
kosten versus lasten).  
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Combinaties van maatregelen als maatregelenpakketjes beschrijven 
Indien meerdere maatregelen met weinig effect de regio deze maatregelen als pakket 
zou willen uitvoeren, dit pakket als maatregel op te nemen met kosten en effecten voor 
het pakket (maar ook de informatie over de individuele maatregelen presenteren). 
 
Kwantificeren wat kan 
Voor de MKBA 2006 zal noodzakelijkerwijs veel gebruik moeten worden gemaakt van 
kwalitatieve informatie. Echter, het streven is ernaar om alles zoveel mogelijk 
kwantitatief te beschrijven. Om deze reden is het van groot belang om alle informatie 
zoveel mogelijk kwantitatief aan te leveren. Indien de regio beschikt over kwantitatieve 
informatie, maar door de regio wordt besloten dat voor bijvoorbeeld 
presentatiedoeleinden richting regionale bestuurders een kwalitatieve beschrijving van 
kosten en effecten voldoende is, is het voor de MKBA toch belangrijk om zoveel 
mogelijk gebruik te kunnen maken van de onderliggende kwantitatieve informatie. Alleen 
op deze manier wordt duidelijk of een aanzienlijke reductie van een probleem in het ene 
stroomgebied hetzelfde is als een aanzienlijke reductie in een ander stroomgebied. (van 
getallen plusjes en minnen maken kan altijd nog, omgekeerd niet). 
 
Onzekerheidsmarges 
Natuurlijk weten we nog lang niet alles zeker. En hoewel we voor de MKBA graag alles 
kwantitatief willen maken zijn we ons er terdege van bewust dat zowel de 
kosteninschattingen als de inschattingen van de effecten niet helemaal zeker zijn en dus 
met bepaalde onzekerheidsmarges zijn omgeven. Doordat met betrekking tot sommige 
maatregelen meer kennis en ervaring bestaat dan met betrekking tot andere 
maatregelen, zal deze onzekerheidsmarge voor sommige maatregelen groter zijn dan 
voor andere. In de nieuw op te stellen tabel met kosten en maatregelen van de 
belangrijkste maatregelen wordt gevraagd om één enkel getal. We zouden graag in de 
toelichting op de tabel een indicatie zien van de onzekerheidsmarges. Een globale 
beschrijving dat het voor de meeste maatregelen in de orde grootte van XX% ligt, maar 
voor de maatregelen Y en Z eerder rond de XX% volstaat. 
 
Effectbeschrijving 
Maak duidelijk hoe de effecten zijn beschreven en doe dit eenduidig (kg vracht reductie 
of concentratieverandering, of doelbereik, maar wees consequent). 
 
Kostenberekening 
De regio’s zullen aangeven voor wie de kosten zijn aangegeven. Als dit alleen de kosten 
voor de waterbeheerders zijn, zal de regio een inschatting maken van kosten bij andere 
sectoren. Bijvoorbeeld bij vergunningverlening zijn er kosten voor waterbeheerders en 
kosten voor de bedrijven waar de vergunning op slaat. 
 
Van kosten per eenheid naar kosten per maatregel 
Voor het berekenen van de totale kosten van een maatregel is het van belang om te 
weten wat de kosten zijn per eenheid en de omvang van de maatregel (uitgedrukt in 
aantal eenheden). Hierbij hoeven deze eenheden niet per definitie voor alle maatregelen 
gelijk te zijn. Immers, voor de MKBA zijn de totale kosten van de maatregel en de 
effecten van de maatregel van belang. Deze totale kosten zijn het product van de kosten 
per eenheid (P) en de omvang van de maatregel (Q). Bijvoorbeeld, stel dat om de 
nutriëntenvracht in een meer te reduceren de keuze bestaat tussen maatregelen bij een 
RWZI of herstel en inrichting maatregelen.  
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De kosten van aanpassingen van de RWZI kunnen zijn weergegeven in extra kosten per 
IE kunnen, terwijl herstel en inrichtingsmaatregelen wellicht eerder in Euro’s per 
kilometer watergang of per hectare worden weergegeven. Om te komen tot de totale 
kosten worden deze kosten die weergegeven zijn in verschillende eenheden, IE’s, 
kilometer watergang, of hectaren vermenigvuldigd met de omvang van de maatregel 
(aantal IE’s, kilometer watergang, of hectaren). 
 
Hoe kunnen kosten voor het regionaal watersysteem vergelijkbaar worden 
gemaakt met kosten hoofdwatersysteem en hoe zit het met de 
kosteneffectiviteitanalyse? 
Indien de kosten voor maatregelen in het regionale watersysteem worden 
gepresenteerd in andere eenheden dan de kosten van maatregelen in het 
hoofdwatersysteem is dit geen probleem voor de afweging van maatregelen, door de 
eenheidsprijzen te vermenigvuldigen met de omvang van de maatregel. Op deze manier 
ontstaat informatie over de totale kosten en effecten van verschillende maatregelen (zie 
punt hierboven). Deze maatregelen kunnen vervolgens worden gerangschikt op basis 
van het criterium kosten/effect. De maatregelen met de laagste kosten per eenheid 
effect zijn het meest kosteneffectief. Bij afwegingen tussen maatregelen in regionale 
watersystemen of in het hoofdsysteem moet rekening worden gehouden dat door onder 
meer biologische afbraakprocessen de effectiviteit van maatregelen bovenstrooms 
eventueel minder groot kan zijn dan van maatregelen benedenstrooms. Voor meer 
informatie, zie het handboek kosteneffectiviteitanalyse ‘Op zoek naar optimale 
maatregelenpakketten’. 
 
Kosten versus lasten 
Dat een maatregel door een bepaalde sector moet worden genomen, houdt nog niet in 
dat deze sector ook voor de kosten moet opdraaien (RWZI’s nemen maatregelen en 
maken de kosten, maar deze worden niet door de RWZI’s gedragen, maar door de 
huishoudens (lasten)).  
De MKBA gaat over kosten (wat kost een maatregel?), niet over lasten (wie moet de 
kosten betalen?). De beslissing over wie welke kosten moet gaan dragen en of deze 
sectoren de kosten kunnen dragen is een politieke keuze.  
 
Baten 
Kijk bij maatregelen ook expliciet naar de baten bij het samenstellen van het 
maatregelenpakket en probeer deze zoveel mogelijk te kwantificeren. 
 
Daarnaast wil de werkgroep MKBA een mooi platenboek maken met beelden hoe de 
wereld eruit zou zien als de maatregelen zoals genoemd in de verschillende varianten 
zouden worden doorgevoerd. De werkgroep MKBA wil daarom graag weten wat de 
regio ziet als ze door een roze bril kijkt wat ze krijgt bij de verschillende varianten. 
 
Overige resultaten 
Als één van de resultaten van de MKBA zal ook informatie worden gepresenteerd over 
de verdeling van de kosten over de sectoren, de maatschappelijke effecten en gevolgen 
voor sectoren en de inspanningen die voor de invoering van de KRW al door sectoren 
verricht zijn.  
Indien de regio beschikt over deze informatie, dan zou de werkgroep MKBA deze 
informatie graag ontvangen (anders moeten we dit zelf inschatten, maar het liefst 
gebruiken we de kennis van de regio). 
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Rentepercentage, afschrijvingstermijn en dergelijke 
Standaard rentepercentage dat in Nederland wordt gebruikt voor risicovrije 
investeringen bedraagt 4%.  
Afschrijvingstermijn: 10 jaar voor elektrotechnische onderdelen en 25 jaar voor 
civieltechnische werken.  
Voor meer informatie over een standaardmethodiek voor de berekening van kosten 
wordt verwezen naar de PRI systematiek (meer informatie bij Siemen Prins van de RWS 
Bouwdienst). 
 
Basisjaar en zichtjaren 
De werkgroep MKBA stelt voor om als basisjaar het jaar 2000 te kiezen. De analyses 
zullen zoveel mogelijk worden uitgevoerd voor het zichtjaar 2015 (eerste moment dat de 
doelstellingen moeten worden gerealiseerd) en het zichtjaar 2027 (maximaal uitstel van 
de doelstellingen). 
 
CPB scenario 
Voor de analyses voor de inschatting van de situatie in 2015 dient in ieder geval te 
worden uitgegaan van het CPB scenario ‘Strong Europe’, maar daarnaast wordt 
gevraagd om ook een analyse uit te voeren voor het scenario ‘Transatlantic market’. 
Door deze scenario’s naast elkaar te presenteren wordt meer inzicht verkregen in de 
gevoeligheid van de resultaten voor inschattingen van voor het waterbeheer externe 
ontwikkelingen, zoals de economische groei, overig Europees beleid, 
wereldhandelsovereenkomsten etc.  
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Uitwerking generieke en regionale maatregelen grondwater 
Dinsdag 20 Juni 2006 

Eerste resultaten (concept) 
 
 
De hoofdlijn 
Zowel het Rijk als de regio’s hebben de afgelopen maanden op een rij gezet wat de 
KRW grondwaterdoelen zijn, welke maatregelen genomen moeten worden en tegen 
welke kosten. Een eerste globaal overzicht van de belangrijkste maatregelen is in deze 
notitie gebundeld. Dit overzicht zal nog ter controle aan de regio worden voorgelegd en 
daarna als invoer voor de strategische MKBA worden aangeboden. De maatregelen zijn 
samengevoegd door Royal Haskoning in opdracht van de werkgroep maatregelen 
grondwater onder leiding van het Ministerie van VROM. 
 
Landelijke generieke maatregelen 
De landelijke generieke maatregelen zijn aangeleverd door het Ministerie van LNV 
(mest maatregelen en bestrijdingsmiddelen) en het Ministerie van VROM (maatregelen 
in bouw, industrie,verkeer). De overzichten zijn gelijk aan de overzichten die gebruikt 
zijn voor het afleiden van de maatregelen oppervlaktewater. 
 
Regionale maatregelen 
De regionale maatregelen zijn door de regio uitgewerkt en aangeleverd in vier clusters: 
• Rijn-Noord, Rijn-Oost en Neder-Eems; 
• Rijn-West en Rijn-Midden; 
• Maas; 
• Schelde. 
 
Elk cluster heeft een eigen format voor tabellen gehanteerd, die in meer of mindere 
mate was gebaseerd op de tabellen voor oppervlaktewater. De eerste twee clusters 
hebben naast tabellen met maatregelen een uitgebreid achtergrondrapport opgesteld. 
Hierin wordt toegelicht welke keuzes gemaakt zijn. 
 
Algemene beeld  
De landelijke en regionale maatregelentabellen geven een goed beeld van te nemen 
maatregelen. De maatregelen concentreren zich op vier onderwerpen: verdroging (in 
VHR gebieden), bodemsaneringen, nitraat in het diepe grondwater en 
bestrijdingsmiddelen. Met het landelijke generiek beleid kan voor de grote 
grondwaterlichamen aan veel KRW doelstellingen voldaan worden. Probleem is dat het 
effect van maatregelen in het grondwater op 10 meter diepte pas op langere termijn (na 
2015) merkbaar is. De regionale maatregelen concentreren zich vooral op de 
beschermde gebieden (de grondwaterbeschermingsgebieden en de VHR gebieden). 
Hier worden  extra maatregelen genomen om aan de strengere eisen of doelstellingen 
te kunnen voldoen. De kosten zijn redelijk gedetailleerd uitgewerkt. Omdat het nog 
onduidelijk is welke doelstellingen precies nagestreefd worden, bevinden de kosten zich 
nog wel in een breed interval. 
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Vergelijkbaarheid van gegevens 
Bij het opstellen van de maatregelentabellen is zo veel mogelijk dezelfde lijn 
gehanteerd. Maar op details zijn verschillen in aanpak gekozen. Daarom zijn de 
resultaten in tabellen en figuren niet allemaal 1 op1 vergelijkbaar. Voorbeelden zijn: 
• in de Maas zijn veel maatregelen (bijvoorbeeld voor VHR gebieden) in de 

oppervlaktewater maatregelentabellen ingevuld. Daarom vallen de kosten in dit 
overzicht laag uit; 

• in Rijn-Midden en Rijn-West is een integrale aanpak van generieke en regionale 
maatregelen gekozen. Rijn-Noord, Rijn-Oost en Neder-Eems kijken vooral naar 
aanvullende maatregelen in de kleine grondwaterlichamen. Maas definieert 
maatregelen voor de grote grondwaterlichamen. De Schelde concentreert zich 
vooral op de VHR gebieden. 

 
Landelijk afwegingskader grondwater 
Parallel met het uitwerken van de strategische MKBA wordt het afwegingskader 
uitgewerkt. Op basis van de aangeleverde informatie wordt in beeld gebracht welke 
belangrijke keuzes gemaakt moeten worden en hoe dit concreet gemaakt moet worden. 
Vragen die beantwoord zullen worden zijn: 
• hoe kunnen generieke en regionale maatregelen gecombineerd worden? 
• hoe kunnen KRW maatregelen afgestemd worden met het bodemsaneringsbeleid? 

idem voor het beleid in de VHR gebieden; 
• welke prioriteiten in aanpak moeten gedefinieerd worden; 
• is het bestaande grondwaterbeschermingsbeleid voldoende; moeten er meer 

maatregelen en instrumenten komen? Of moeten deze alleen effectiever ingezet 
worden? 

 
Het afwegingskader wordt afgestemd met het afwegingskader voor oppervlaktewater en 
zal aan het eind van de zomer gereed zijn. 
 
Floris Verhagen F.Verhagen@RoyalHaskoning.com 073-6874 103 
Andries Krikken A.Krikken@RoyalHaskoning.com 073-6874 131 
 
20 juni 2006 
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Belangrijkste maatregelen grondwater: Minimale variant

Bestrijdingsmiddelen GW-kwaliteit 10 m-mv

Regio Belangrijkste maatregel
Jaarlijkse kosten
 [miljoen €/jaar]

Investeringskosten 
[miljoen €] gw 2015 gw 2027

Landelijk - Aanscherpen toelatingsbeleid (nieuwe beslisboom) + ++++

Rijn-West - Winningen gevoed door opp. water: Bronreductie landbouw / stad EUR 0.1 ++ ++++
- Winningen gevoed door opp. water: Bronreductie stad EUR 0.3 ++ ++++
- Stimulering + voorlichting + monitoring EUR 0.2 + + / ++

Rijn-Midden - Stimulering + voorlichting + monitoring EUR 0.2 + + / ++
Rijn-Oost - Stimuleringsmaatregelen BM landbouw: winningen met alleen BM-probleem EUR 0.4 + +++

- Stimuleringsmaatregelen BM stad: winningen met alleen BM-probleem EUR 0.5 + ++
Rijn-Noord nvt
Nedereems - Stimuleringsmaatregelen BM landbouw: winningen met alleen BM-probleem EUR 0.4 + +++

- Stimuleringsmaatregelen BM stad: winningen met alleen BM-probleem EUR 0.2 + ++
Schelde nvt
Maas - Generieke maatregelen

Nitraat en zware metalen GW-kwaliteit 10 m-mv

Regio Belangrijkste maatregel
Jaarlijkse kosten
 [miljoen €/jaar]

Investeringskosten 
[miljoen €] gw 2015 gw 2027

Landelijk - Implementatie 3e actieprogramma + ++++
- Verbod toepassen schadelijke stoffen als mest + ++
- Stimuleren uitspoelingsbeperkende maatregelen, kostenneutraal (GAP) + ++

Rijn-West - Beschermingsbeleid industriele winningen EUR 0.5 + ++
Rijn-Midden - Beschermingsbeleid industriele winningen EUR 0.9 + ++
Rijn-Oost - Stimuleringsmaatregelen N landbouw KGWL EUR 0.7 + ++
Rijn-Noord - Stimuleringsmaatregelen N landbouw KGWL EUR 0.1 + ++
Nedereems - Stimuleringsmaatregelen N landbouw KGWL EUR 0.2 + ++
Schelde nvt
Maas - Generieke maatregelen (% toepassing 50%) + ++

- Functiewijziging (% toepassing 50%) EUR 17.5 + ++

Bodemverontreinigingen GW-kwaliteit 10 m-mv

Regio Belangrijkste maatregel
Jaarlijkse kosten
 [miljoen €/jaar]

Investeringskosten 
[miljoen €] gw 2015 gw 2027

Landelijk

Rijn-West - Sanering ernstig + urgente locaties KGWL EUR 40.4 +++ +++
- NO potentieel ernstig KGWL EUR 17.3 +++ +++
- RO-beleid tbv weren risicovolle activiteiten + ++++

Rijn-Midden - Sanering ernstig + urgente locaties KGWL EUR 9.8 +++ +++
- NO potentieel ernstig KGWL EUR 1.5 +++ +++
- RO-beleid tbv weren risicovolle activiteiten + ++++

Rijn-Oost - Onderzoek en sanering risico-locaties KGWL en VHR (minimaal-extra variant): aanname 
1/200 van alle locaties EUR 33.0 +++ +++

Rijn-Noord - Onderzoek en sanering risico-locaties KGWL en VHR (minimaal-extra variant): aanname 
1/200 van alle locaties EUR 14.0 +++ +++

Nedereems - Onderzoek en sanering risico-locaties KGWL en VHR (minimaal-extra variant): aanname 
1/200 van alle locaties EUR 14.0 +++ +++

Schelde -
Maas - Sanering riscovolle locaties (aantal Krijt Maas geschat op 75; Zand Maas onbekend)

Verdroging VHR GW-kwaliteit 10 m-mv

Regio Belangrijkste maatregel
Jaarlijkse kosten
 [miljoen €/jaar]

Investeringskosten 
[miljoen €] gw 2015 gw 2027

Landelijk - Flankerend beleid verwerven gronden
- Flankerend beleid reductie / verplaatsen winningen
- Gedoogbeleid natschade

Rijn-West - Aanpassen interne, externe ontwatering, plaggen, vergroten grondwateraanvulling EUR 55.0 ++ ++
Rijn-Midden - Aanpassen interne, externe ontwatering, plaggen, vergroten grondwateraanvulling EUR 7.0 ++ ++
Rijn-Oost - Huidig beleid ++ ++
Rijn-Noord - Huidig beleid ++ ++
Nedereems - Huidig beleid ++ ++
Schelde - Complex aan maatregelen anti-verdroging EUR 16.0 +++ ++++
Maas -

Milieueffect
+ (indicatie < 5 % dichten doelgat)
++ (indicatie 10 - 25 % dichten doelgat)
+++ (indicatie 25 - 75 % dichten doelgat)
++++ (indicatie > 75 % dichten doelgat)  

 
 

Minimum

0

20

40

60

80

100

120

140

Rijn-West Rijn-
Midden

Rijn-Oost Rijn-Noord Neder-
Eems

Schelde Maas

M
 €

 to
t 2

01
5 Verdroging in VHR gebieden

Bodemverontreinigingen
Nitraat en zware metalen
Bestrijdingsmiddelen



 
 
 
 
 
 
 

KRW Verkenning Maatregelen grondwater 2006 Bijlage 5 9R9874/R00001/900642/DenB 
Definitief rapport - 4 - 6 november 2006 

Belangrijkste maatregelen grondwater: Maximale variant

Bestrijdingsmiddelen GW-kwaliteit 10 m-mv

Regio Belangrijkste maatregel
Jaarlijkse kosten
 [miljoen €/jaar]

Investeringskosten 
[miljoen €] sector gw 2015 gw 2027

Landelijk - Direct intrekken toelating bij negatief monitoringresultaat + ++++

Rijn-West - Verbod bestrijdingsmiddelen landbouw freatische winningen EUR 0.7 + ++++
- Stoppen gebruik bestrijdingsmiddelen gemeenten EUR 56.0 + ++++

Rijn-Midden - Verbod bestrijdingsmiddelen landbouw freatische winningen EUR 0.1 + ++++
- Stoppen gebruik bestrijdingsmiddelen gemeenten EUR 17.5 + ++++

Rijn-Oost - Functiewijziging landbouw EUR 285 + ++++
- Stimulering BM stad EUR 0.5 + ++

Rijn-Noord nvt
Nedereems - Functiewijziging landbouw EUR 292 + ++++

- Stimulering BM stad EUR 0.2 + ++
Schelde nvt
Maas - Generieke maatregelen

Nitraat (en zware metalen) GW-kwaliteit 10 m-mv

Regio Belangrijkste maatregel
Jaarlijkse kosten
 [miljoen €/jaar]

Investeringskosten 
[miljoen €] sector gw 2015 gw 2027

Landelijk - 3e actieprogramma + Derogatie van 250 kg N/ha naar 230 kg N/ha + ++++
- Geen beweiding + ++
- Extensivering akkerbouw door teelt minder uitspoelingsgevoelige gewassen + ++
- Geen dubbelteelten + ++

Rijn-West - Functieverandering landbouw pobleemwinningen EUR 43 + ++++
- Stimuleren uitspoelingsbeperkende maatregelen stuwwallen EUR 0.5 + +++

Rijn-Midden - Functieverandering landbouw probleemwinningen EUR 9 + ++++
- Stimuleren uitspoelingsbeperkende maatregelen stuwwallen EUR 1.3 + +++

Rijn-Oost - Functiewijziging landbouw EUR 485 + ++++
Rijn-Noord - Functiewijziging landbouw EUR 72 + ++++
Nedereems - Functiewijziging landbouw EUR 112 + ++++
Schelde nvt
Maas - Generieke maatregelen (% toepassing 100%) + +++

- Functiewijziging (% toepassing 100%) EUR 35 + +++

Bodemverontreinigingen GW-kwaliteit 10 m-mv

Regio Belangrijkste maatregel
Jaarlijkse kosten
 [miljoen €/jaar]

Investeringskosten 
[miljoen €] sector gw 2015 gw 2027

Landelijk

Rijn-West - Sanering alle urgente en deel ernstige locaties EUR 116 tot EUR 183 +++ ++++
- RO-beleid tbv weren risicovolle activiteiten + ++++

Rijn-Midden - Sanering alle urgente en deel ernstige locaties EUR 39 tot EUR 61 +++ ++++
- RO-beleid tbv weren risicovolle activiteiten + ++++

Rijn-Oost - Onderzoek en sanering risico-locaties KGWL en VHR (minimaal-extra variant): aanname 
1/200 van alle locaties EUR 189 +++ ++++

Rijn-Noord - Onderzoek en sanering risico-locaties KGWL en VHR (minimaal-extra variant): aanname 
1/200 van alle locaties EUR 197 +++ ++++

Nedereems - Onderzoek en sanering risico-locaties KGWL en VHR (minimaal-extra variant): aanname 
1/200 van alle locaties EUR 63 +++ ++++

Schelde -
Maas - Sanering riscovolle locaties (aantal Krijt Maas geschat op 75; Zand Maas onbekend)

Verdroging VHR GW-kwaliteit 10 m-mv

Regio Belangrijkste maatregel
Jaarlijkse kosten
 [miljoen €/jaar]

Investeringskosten 
[miljoen €] sector gw 2015 gw 2027

Landelijk - Flankerend beleid verwerven gronden
- Flankerend beleid reductie / verplaatsen winningen
- Gedoogbeleid natschade

Rijn-West - Aanpassen interne, externe ontwatering, plaggen, vergroten grondwateraanvulling EUR 346 ++ ++
Rijn-Midden - Aanpassen interne, externe ontwatering, plaggen, vergroten grondwateraanvulling EUR 84 ++ ++
Rijn-Oost - Complex aan maatregelen realiseren instandhoudingsdoelstellingen EUR 466 ++++ ++++
Rijn-Noord - Complex aan maatregelen realiseren instandhoudingsdoelstellingen EUR 91 ++++ ++++
Nedereems - Complex aan maatregelen realiseren instandhoudingsdoelstellingen EUR 54 ++++ ++++
Schelde - Complex aan maatregelen anti-verdroging > EUR 16 ++++ ++++
Maas -

Milieueffect
+ (indicatie < 5 % dichten doelgat)
++ (indicatie 10 - 25 % dichten doelgat)
+++ (indicatie 25 - 75 % dichten doelgat)
++++ (indicatie > 75 % dichten doelgat)  
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Nitraat en zware metalen
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