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1. Inleiding 

Het KDI project Baten van Waterbeheer richt zich op het vergroten van de 

opbrengsten van uitgaven voor het waterbeheer voor de regionale economie. Het 

handhaven van de juiste waterstand en de zorg voor een goede en steeds betere 

waterkwaliteit kost veel geld. Voor de naleving van de Europese Kaderrichtlijn Water 

zou Nederland een extra inspanning moeten doen van ruim 800 miljoen euro in de 

periode 2009-2015. De grootste kostenpost is herstel en herinrichting van 

waterlichamen om ze weer ecologisch gezond en aantrekkelijk te maken (Stichting 

Baten van Schoon Water, 2006). In heel Nederland moeten in de komende jaren op 

zijn minst 250 grote waterprojecten uitgevoerd worden in het regionale watersysteem 

waarvoor het Nationaal Bestuursakkoord Water in ieder geval 8 miljard euro 

reserveert (NBW, 2003). Daar bovenop wordt er voor projecten van het Nationale 

programma Ruimte voor de Rivier ook nog eens 2,2 miljard uitgetrokken (PKB 

Ruimte voor de Rivier, 2006). 

Echter de opbrengsten van dit waterbeheer worden vaak door de overheden, politici, 

bestuurders, het bedrijfsleven en de burger onderschat. Wel is het besef van het 

enorme ambitieniveau in het waterbeheer aanwezig. Dit heeft ondermeer geresulteerd 

in een traject van DG Water waarin gedurende 2008 studie wordt verricht naar het 

benutten van kansen op meerwaarde in het waterbeheer. Meervoudig ruimtegebruik 

vormt daarbij een uitgangspunt. Echter bij de omzetting van de Nationale Watervisie 

in een concreet plan wordt beoogd ook langs andere wijzen meerwaarde te genereren. 

De mechanismen waarlangs vormt onderwerp van ambtelijke verkenning. Dit 

onderzoeksproject streeft ernaar de kansen en de daarmee verbonden baten van het 

regionale waterbeheer onder de aandacht te brengen, in het bijzonder in Noord-

Nederland. De vraag die in dit rapport centraal staat is:  

Hoe kan de maatschappelijke welvaart bij het realiseren van waterprojecten bereikt 

worden? 

Om deze vraag te beantwoorden, wordt in hoofdstuk 2 het concept baten van water 

uitgelegd. Daarmee wordt een antwoord gegeven op de vraag: wat is de meerwaarde 

van waterprojecten? Hierna volgt de discussie over problematiek die aanleiding geeft 

voor dit project: waarom is het belangrijk om de baten van water scherp te krijgen?  

In hoofdstuk 3 wordt het concept baten van water geïllustreerd aan de hand van 11 

voorbeelden uit de praktijk van waterbeheer. De vraag die in dit hoofdstuk centraal 

staat is: wat is de ervaring met baten van water creëren in Noord Nederland? Vele van 

deze voorbeelden betreffen cases in Noord Nederland. DG Water is in haar 2008  

transitietraject waarin de strategische Watervisie omgezet wordt in een concreet plan 

zeer geïnteresseerd in de ervaringen in en lessen uit deze projecten, getuige onder 

meer werkrelaties op dit speerpunt tussen DG water en regionale waterschappen.   

Aan de hand van de conclusie getrokken uit de theorie en de praktijk wordt in 

hoofdstuk 4 een voorstel gemaakt voor een innovatieve manier van baten van 

waterprojecten te maximaliseren ten goede van de regionale economie. 
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2. Baten van waterbeheer voor regionale economie: 
het concept  

2.1. Definitie van baten 

In een brede zin worden de „baten‟ in beleidswetenschappelijke literatuur gedefinieerd 

als alle positieve effecten van een beleidsinstrument. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen de „beoogde‟ en niet-beoogde of neveneffecten, gezien vanuit het doel 

waarvoor het beleidsinstrument wordt ingezet (Coenen, 1998). In dit positionpaper 

worden de baten beschouwd als positieve neveneffecten van een beleidsinstrument. 

Omdat in het kader van het KDI-project wordt gekeken naar de meerwaarde van 

waterprojecten voor de regionale economie, worden de beoogde effecten – 

doelbereiking met directe betrekking tot water – buiten beschouwing gelaten (wij 

nemen aan dat ze voldoen aan de verwachtingen van de beleidsvoerders). Het is van 

essentieel belang dat de neveneffecten van een beleidsinstrument, die wij hier 

beschouwen als de baten, in feite de beoogde effecten vanuit andere doelen dan het 

beleid in kwestie zijn. Wij trachten het belang van ex-ante opnemen van deze 

neveneffecten in het beleid te benadrukken. In andere woorden, in dit positionpaper 

spreken wij over de verwachte neveneffecten van het beleid. 

Verder is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de „traditionele‟ 

(bedrijfseconomische) baten en de baten van overheidsprojecten. Bij dit onderscheid 

is het kernpunt, dat de baten van overheidsactiviteiten liggen in de bijdrage ervan aan 

de maatschappelijke welvaart. Vanuit dit oogpunt zijn de baten nauwkeuriger aan te 

duiden als maatschappelijke baten (Mol en Blommestein, 1991). 

In de literatuur wordt de term „baten‟ vaak gebruikt als het gaat om afwegen van de 

verwachte kosten en baten van een beleidsinstrument. Er zijn veel evaluatie methoden 

ontwikkeld, en net zo veel manieren om de kosten en baten te benaderen, bijvoorbeeld 

de multi-criteria analyse, kosteneffectiviteitanalyse, financiële kosten-baten analyse, 

enz. (voor overzicht zie Brouwer e.a., 2006). Een veel gebruikte manier is de 

monetaire waardering (dat wil zeggen, baten uitgedrukt in geld), afkomstig uit de 

micro-economische theorie en ook bekend als de paretiaanse benadering. Een niet-

monetaire manier is de baten te beschouwen als een positieve bijdrage aan de door 

maatschappelijke beslisser nagestreefde doelstellingen (de zogeheten decisionistische 

of bergsoniaanse benadering). Als een bijzondere vorm van baten wordt ook de 

toename van legitimiteit van het beleid beschouwd. Er zijn echter veel meer 

mogelijkheden om de baten uit te drukken, die afzonderlijk of in combinatie worden 

toegepast. In dit positionpaper wordt gekozen voor de economische benadering van de 

baten van beleid, als meest voorkomende en ook meest geschikte voor de discussie 

over de kosten van waterbeheer. In sectie 2.2. wordt ook legitimiteit als een 

bijzondere vorm van baten toegelicht.  

Baten van waterbeheer 

Wij beschouwen dus de baten als de verwachte neveneffecten van het 

beleidsinstrument, waarmee vooraf rekening wordt gehouden. Deze neveneffecten 

leveren een positieve bijdrage aan de maatschappelijke welvaart, die te waarderen is 

in geld. Hoe passen wij deze definitie toe op waterbeheer als beleidsveld? Sinds eind 

jaren „90 wordt in Nederland Integraal Waterbeheer nagestreefd, dat rekening houdt 
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met zowel interne verhoudingen van het beleid (verhouding waterkwaliteit – 

waterkwantiteit), als externe verhoudingen (verhouding waterbeleid – andere 

sectoren) (van Leussen e.a., 2007). Als dit brede perspectief wordt gevolgd, dan 

kunnen de baten van waterbeheer geclassificeerd worden als:  

- Baten van gerealiseerd waterkwantiteitsbeheer voor waterkwaliteitsbeheer, 

bijvoorbeeld langs de weg van „ecologisch waterbeheer‟, en omgekeerd; 

- Baten van gerealiseerd waterbeheer voor andere sectoren. Daarbij kan gedacht 

worden aan combinatie met andere gebruiksfuncties, zoals toerisme, 

natuurontwikkeling, landschapsontwikkeling, agrarische ontwikkeling, wonen 

en werken. 

Het profijt van deze baten is op korte termijn te trekken. De stijging van het volume in 

de dienstensector naar aanleiding van de aanleg van nieuw natuur zou bijvoorbeeld 

snel te zien zijn aan de stijgende omzet van recreatiebedrijven. Een andere categorie 

van baten zijn de baten die geen directe meerwaarde met zich meebrengen, maar wel 

indirect van belang zijn voor de regionale economie. In de praktijk komt het voor dat 

tijdens het waterproject een nieuwe technologie ontwikkeld wordt. Een goed 

voorbeeld hiervan is de X-Flow membraan, ontwikkeld in samenwerking met het 

Waterschap Regge & Dinkel, ingenieursbureau Grontmij en Norit Membrane 

Technology, ten behoeve van aanpassing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) 

in Ootmarsum. Omdat een compleet nieuwe membraanbioreactor (MBR) kostbaar is, 

is ervoor gekozen om de MBR met de conventionele set-up te combineren. Hierdoor 

is het nieuwe hybride systeem ontstaan. De synergie, die zoals verwacht ontstaat door 

het koppelen van beide technieken, maakt dat de hybride installatie zeer flexiebel kan 

reageren op de verschillen in grootte van de te zuiveren afvalwaterstromen zonder dat 

de zuiverende kwaliteit vermindert. Met een dergelijke hybride-oplossing is in 

Nederland nog geen ervaring opgedaan (Futselaar e.a., 2006).  

De rwzi in Ootmarsum zou als een demonstratie project kunnen fungeren, om 

interesse voor de innovatieve techniek eerst landelijk, daarna internationaal te 

kweken. De plaatsing van de nieuwe techniek op de markt betekent een stijging in het 

productievolume voor de leverancier, en eventueel een stijgend exportvolume. Op 

deze manier kunnen de innovatieve oplossingen die in de loop van een waterproject 

ontstaan economische effecten leveren. Daarom wordt in dit rapport de 

verkoopbaarheid van innovatie beschouwd als een baat.  

Behalve de verkoopbaarheid van technologie kan er gedacht worden aan de 

duurzaamheidsbaten. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn de uitgespaarde kosten dankzij het 

(her)gebruik van tussenproducten, zoals water of slib, en/of opbrengsten uit 

gegenereerde producten, zoals biomassa (van Engelen, 2006).  

Tot dus ver zijn in dit rapport meerdere categorieën baten onderscheiden: baten van 

waterkwaliteit voor waterkwantiteit en vice versa, baten voor andere sectoren en de 

baten van innovatieve en/of duurzame technologische oplossingen. Deze benadering 

van baten leidt ertoe, dat al in een vroegtijdig stadium van waterbeheer, niet alleen 

water kwantiteit- of kwaliteitsdoelen worden nagestreefd, maar ook de doelen 

afgeleid uit de verwachte neveneffecten van het beleidsinstrument. Dit is in de 

literatuur bekend als „multi-objective decision making‟ (Chankong & Haimes, 1978). 

Volgens dit concept wordt een aantal goed gedefinieerde doelstellingen beschouwd 
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als een hiërarchie, met een globale doelstelling bovenaan en meer specifieke en 

operationele doelstellingen onderaan. 

Enkele voorbeelden illustreren hoe dit er in de praktijk van waterbeheer uitziet. Het 

project herinrichting waterhuishouding rond Nieuwlande heeft als hoofddoel de 

wateroverlast te verminderen (Waterschap Velt en Vecht, 2006). Dit wordt gedaan 

door de watergangen te verbreden en gronden opnieuw in te richten als tijdelijke 

wateropvanggebieden. Het opnieuw in te richten gebied zal naast deze functies ook 

fungeren als een ecologische verbindingszone, die tot aan het daar aanwezige 

bosgebied loopt. De bovenlaag wordt van de bodem afgegraven, wat bevorderlijk is 

voor de amfibieën en vegetatie en positieve gevolgen heeft voor de waterkwaliteit. Op 

deze manier wordt de waterkwantiteitsdoelstelling gecombineerd met 

waterkwaliteitsmaatregelen. 

Een ander voorbeeld is het herstelprogramma boezemkaders en oevers van het 

Waterschap Fryslân (Provincie en Waterschap Fryslân, 2006). Zo‟n 30 procent van de 

oevers en kaden in Fryslân voldoen niet meer aan de veiligheidsnormen die de 

provincie stelt. In 2001 is een herstelprogramma opgestart dat in 2016 afgerond moet 

zijn. Doel van het project is veiligheid en bescherming tegen wateroverlast, maar 

tegelijkertijd wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisering van 

provinciale belangen, zoals baggeren, natuurontwikkeling en realisatie van recreatieve 

voorzieningen. De evaluatie van werkzaamheden over de periode van 2004-2006 was 

zo positief, dat vanaf 2007 de integrale uitvoering van Oevers en Kaden is opgenomen 

in het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied.  

De redenering achter deze manier van projectuitvoering is simpel. Door vroegtijdig 

herkennen en integreren van verschillende neveneffecten in het waterbeheerproject 

wordt de meerwaarde vergroot. Als gevolg daarvan neemt de economische groei toe. 

Uit een aantal studies blijkt dat de investeringen in water positieve invloed hebben op 

de economie van de regio. De economische effecten worden uitgedrukt bijvoorbeeld 

op basis van het stijgende volume van productie of dienstensector (en de 

toeleverancier daarvan), toenemende werkgelegenheid, relevante import- of export, 

e.a. (Van der Veen, e.a. 2006; Hafkamp e.a., 1988). Deze studies zijn voornamelijk 

gericht op de economische gevolgen van de beoogde effecten van waterbeleid, en 

laten de neveneffecten buiten beschouwing. Een innovatieve aanpak voorgesteld in dit 

positionpaper is om de economische groei te versterken door rekening te houden met 

zo veel mogelijk positieve neveneffecten. Bij wijze van voorbeeld is in figuur 1 het 

programma Oevers en Kaden van Waterschap Fryslân omgezet in een procesmodel. 
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Figuur 1. Eenvoudig procesmodel voor het programma Oevers en Kaden Waterschap Fryslân 
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Inventariseren, inschatten en waarderen van baten 

In de praktijk is het niet gemakkelijk om een volledig beeld van de neveneffecten van 

project te krijgen. In de literatuur wordt dit proces onderverdeeld in drie stappen 

(Coenen, 1998): 

- het inventariseren van alle relevante neveneffecten; 

- het inschatten van de omvang en de mate van waarschijnlijkheid van de 

effecten; 

- het waarderen van de positieve neveneffecten (onder dezelfde noemer 

brengen). 

Het opsporen van de relevante effecten is vaak belemmerd door de diversiteit en de 

tijdsdimensie van de effecten, en een checklist kan eventueel van dienst zijn. Voor 
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sommige beleidsterreinen bestaan speciale checklists of procedures om de effecten 

vanuit een bepaald oogpunt te inventariseren. Zo geeft het RIZA instituut voor 

noodoverloopgebieden de volgende criteriatabel als een checklist. 

Figuur 2. Voorbeeld criteriatabel MKBA Noodoverloopgebieden 

 

Bron: Brouwer e.a. 2003, p.92. 

Bij het inschatten van de effecten gaat het om de vraag welke veranderingen in het 

beleidsveld zullen optreden ten gevolge van het inzetten van de beleidsinstrumenten. 

Vervolgens worden de effecten als kosten of baten gekenmerkt. De paretiaanse 

benadering doet zijn beroep op de marktprijzen (huidige prijs van het goed op de 

markt), met als uitgangspunt dat vraag en aanbod de maatschappelijke kosten en baten 

weerspiegelt. Zoals Mol en Blommestein (1991) aangeven, is dit echter feitelijk vaak 

niet het geval; onder meer door:  

- het optreden van markverstoringen, waardoor de kosten van een goed niet 

adequaat in de prijsvorming worden verwerkt (bijv. als gevolg van 

onvolledige concurrentie, belastingheffingen, e.a.) 

- het bestaan van externe effecten: als de baten van een goed niet alleen door de 

vragers op de markt worden genoten, of als de kosten ervan niet geheel door 

de aanbieders worden gedragen (bijv. de stijging van de prijs van onroerend 

goed als gevolg van de bouw van een geluidswal). Het waarderen van externe 
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effecten is in principe mogelijk door de kwantitatieve factoren te vertalen in 

marktprijzen. In een voorbeeld van geluidshinder zal dit zijn: het aantal huizen 

maal het prijsverschil vóór en na de bouw van de hinder. Dit wordt ook 

„hedonic pricing‟ genoemd. 

- het bestaan van imponderabilia (niet prijsbare goederen). Dit zijn goederen die 

niet op de markt worden verhandeld en daardoor geen prijs hebben, bijv. 

recreatiegebieden, natuur- en cultuurmonumenten, e.a. Hoewel het moeilijk is 

om deze baten in geld uit te drukken, is er een aantal methoden ontwikkeld om 

ze te waarderen. Hierbij kan gedacht worden aan vermeden schade (de kosten 

van compenserende maatregelen en directe schade aan materialen); vermeden 

sterfgevallen (inkomsten die de overledene de rest van zijn leven verdiend zou 

hebben); reiskostenbenadering (reiskosten inclusief de reistijd, die de 

bevolking vóór de ingebruikneming bereid bleek te betalen om verder weg 

gelegen natuur- of recreatiegebieden te bezoeken); schaduwprojectmethode 

(de kosten gemoeid met het creëren elders van een project, die gelijkwaardige 

betekenis zou bezitten), e.a. 

Een aantal voorbeelden uit de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (MKBA) van 

Waterschappen kunnen deze benaderingen verduidelijken. In deze paragraaf worden 

twee voorbeelden opgenomen, afkomstig uit de publicaties van Hoogheemraadschap 

van Rijnland (2006) en Waterschap Noorderzijlvest (2007). 

Polder de Noordplas. Het kwelwater afkomstig uit polder de Noordplas wordt door 

een hoge zoutvracht op de boezem als probleem ervaren. Het kan voor bepaalde 

doeleinden zoals beregenen ongeschikt worden en heeft een negatief effect op de 

aquatische ecologie. Daarnaast stroomt het water door een groot deel van de boezem 

voordat het uitgemalen wordt op zee. Om kwel tegen te gaan is besloten om het peil 

op Polder de Noordplas te verhogen. De baten van deze maatregel worden geschat op 

2,25 miljoen euro (zie figuur 3). 

Figuur 3. Maatschappelijke kosten en baten van peilvariant ‘peilopzet’ in contante waarden 

  

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland 2006, p.13. 
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De totale baten in de polder zelf bedragen 2,2 miljoen euro. De voornaamste post is 

de toename van gewasopbrengst (gewaardeerd in euro per hectare per jaar). Deze 

neemt toe vanwege de hogere grondwaterstanden (het externe effect van de 

peilverhoging vertaald in de marktprijzen). Verder treedt door peilverhoging minder 

schade op door oeverinstort (vermeden kosten), wat in totaal 188.000 euro aan 

herstelkosten bespaart. De totale baten in het buitengebied zijn 33.000 euro. Deze 

relatief kleine baten zijn voornamelijk te danken aan minder veenoxidatie, waardoor 

minder CO2 wordt uitgestoten (eenheid van monetarisering – prijs per kg CO2). De 

totale baten op de boezem bedragen 21.000 euro. Doordat er minder water uit Polder 

de Noordplas uitgemalen wordt, hoeft ook bij Katwijk minder gemalen te worden. Dit 

resulteert in de vermeden maalkosten van 12.000 euro. Minder malen betekent ook 

minder CO2 en NOx uitstoot, wat naar schatting 9.000 euro bedraagt (prijs per kg CO2 

en NOx). 

Uitvoering van de Kaderrichtlijn Water voor benedenlopen Eelder- en Peizerdiep. 

Een conceptdocument van de Waterschap Noorderzijlvest biedt een overzicht van de 

maatregelen en kosten ten behoeve van de uitvoering van de KRW voor 

bovengenoemde waterlichamen. Het betreft o.a. inrichting- en beheermaatregelen, 

waterberging bij Peize en afkoppelmaatregelen, maatregelen om de emissies van 

huishoudelijk afvalwater te reduceren. De baten van de maatregelen worden 

gekwalificeerd (woordelijk omschreven) en onderverdeeld naar verschillende 

thema‟s, zoals recreatie en toerisme, horeca en andere niet direct aan water 

gerelateerde sectoren (museum, golf, dierentuin, etc.), detailhandel, locale belastingen 

en waardestijging onroerend goed (Waterschap Noorderzijlvest, 2007). Deze baten 

worden door het Waterschap niet gekwantificeerd, maar er wordt een aantal monetaire 

eenheden genoemd, zoals huurprijzen voor kano‟s en fietsen, de omzet van 

restaurants, hotels, supermarkten, toeristenbelasting, en andere. 

Wat uit deze paragraaf blijkt, is dat waterprojecten positieve neveneffecten met zich 

meebrengen. Deze effecten zijn uit te drukken in geld, waarbij de meerwaarde van 

een waterproject duidelijk wordt. Helaas bestaat er geen universele methode om de 

baten te identificeren en in te schatten. Het is ook geen makkelijke taak om ze onder 

dezelfde monetaire noemer te brengen, en door de waterschappen zelf is hier weinig 

ervaring mee opgedaan. Maar de mogelijkheden en methoden voor dit soort 

waarderingen zijn aanwezig. 

2.2. Problematiek  

In deze paragraaf wordt ingegaan op de kosten van regionaal waterbeheer, in het 

bijzonder in Noord-Nederland, zoals gegeven in „Water in Beeld 2006‟ (Verkeer & 

Waterstaat, 2006) en „Begrotingsvergelijking 2006‟ (Vereniging Directeuren van 

Waterschappen, 2006). Vervolgens wordt de discussie toegelicht die al enige tijd door 

het bedrijfsleven, de politici en andere betrokken partijen wordt gevoerd rondom de 

waterinvesteringen. 

Kosten en inkomsten regionaal waterbeheer 

De totale uitgaven van de overheid aan watertaken bedroegen in 2005 4,8 miljard 

euro, waarvan ongeveer de helft (ruim boven de 2 miljard euro) wordt gedragen door 

waterschappen (Verkeer & Waterstaat, 2006). Waterkwantiteitsbeheer maakt ruim 

zestig procent uit van de regionale waterbeheerkosten, waterkwaliteitsbeheer ruim 
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dertig procent. Daarnaast zijn er nog de kosten voor het beheer en onderhoud van 

waterkeringen. Deze bedragen minder dan tien procent van het totaal. Zowel de 

kosten voor waterkwaliteitsbeheer, waaronder de exploitatie van 

afvalwaterzuiveringsinstallaties, als de kosten voor waterkwantiteitsbeheer volgen een 

stijgingstempo van ongeveer 2,75 procent per jaar (zie figuur 4).  

Figuur 4. Ontwikkeling kosten waterschappen naar taak. 

 
Bron: Unie van Waterschappen, jan. 2006. 

De inkomsten van een waterschap bestaan uit omslagheffingen en 

verontreinigingsheffingen. De omslagheffingen dienen voor de financiering van het 

waterkwantiteitsbeheer en de waterkeringzorg. De verontreinigingsheffingen dienen 

ter financiering van het waterkwaliteitsbeheer. Beide heffingen worden aan de 

huishoudens en bedrijven in het waterschapsgebied opgelegd. In totaal hebben 

waterschappen bijna twee miljard euro aan belastingopbrengsten, waarvan zestig 

procent uit verontreinigingsheffing. Van de verontreinigingsheffingen worden 

ongeveer zeventig procent betaald door huishoudens en dertig procent door bedrijven 

(zie figuur 5). 

Figuur 5. Ontwikkeling inkomsten uit verontreinigingsheffing naar categorie vervuiler (in mln. 
euro). 

 
Bron: CBS Statline, jan. 2006. 

De inkomsten uit heffingen van waterschappen zijn over de periode 2000-2005 in 

reële zin (gecorrigeerd voor inflatie) met gemiddeld drie procent per jaar gestegen (zie 

figuur 6). Ter vergelijking zijn in deze figuur eveneens de inkomsten van rioolrechten 

opgenomen die gemeenten ontvangen. 
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Figuur 6. Ontwikkeling inkomsten waterschappen en gemeenten (rioolrechten). 

 

Bron: CBS Statline, jan. 2006. 

Kosten regionaal waterbeheer Noord-Nederland 

Noordelijke provincies (Groningen, Drenthe en Friesland) tellen in totaal 5 

waterschappen: Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze en Aa‟s, Reest en Wieden en Velt en 

Vlecht. Bij het vergelijken van de kosten van deze waterschappen met de landelijke 

mediaan zijn de eerste conclusies te trekken. Bij Waterschap Fryslân liggen de kosten 

en opbrengsten ruim boven het gemiddelde. Daarna volgt het Waterschap Hunze en 

Aa‟s, met kosten en opbrengsten die ongeveer gelijk zijn aan de mediaan. Bij de rest 

van Waterschappen vallen de kosten en opbrengsten lager uit dan landelijk 

gemiddeld. Bij Waterschap Velt en Vecht, dat tevens ook het kleinste 

waterschapsgebied heeft, zijn de cijfers het laagst (zie tabel 1).  

Tabel 1. Kosten regionaal Waterbeheer Noord-Nederland, 2006 

Waterschap Oppervlakte 

beheersgebied, 

ha 

Aantal 

inwoners 

Kosten 2006, € 1.000 

Water- 

kwantiteit 

Water-

kwaliteit 

Waterkeren 

Fryslân 355.000 650.000 45.522 51.647 3.745 

Hunze en Aa‟s 213.000 420.000 29.325 41.226 1.396 

Noorderzijlvest 144.000 375.000 20.134 24.753 3.440 

Reest en Wieden 137.500 212.000 15.089 22.645 717 

Velt en Vecht   90.000 200.000 11.452 18.075 - 

Mediaan 154.000 614.000 22.438 41.566 4.374 

Bron: Begrotingsvergelijking, 2006. Kengetallen waterschappen. 

Uit de Begrotingsvergelijking 2006 volgt voor deze regio een aantal belangrijke 

ontwikkelingen. Net als in de rest van het land, wordt hier een forse kostentoename 

verwacht in de periode tot 2010. Wat betreft de kosten voor waterkwantiteitsbeheer, 

bij Waterschap Hunze en Aa‟s bedraagt de kostenstijging 31 procent. Wetterskip 

Fryslân begroot hoge kosten voor waterkwantiteit in 2010: 55,9 mln. euro. Bij 

Waterschap Hunze en Aa‟s is vanaf 2009 een sterkere stijging van de kosten te zien 

door de investeringen in het kader van een masterplan “kaden en waterbergingen”. 

Opmerkelijke stijging van de kosten voor waterkwaliteitsbeheer wordt verwacht bij 
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Waterschap Reest en Wieden (21,2 procent stijging tot 2010) vanwege 

capaciteitsproblemen van verouderde zuiveringsinstallaties.  

Als gevolg hiervan zal ook de lastendruk voor huishoudens en agrarisch bedrijf 

toenemen. De gemiddelde jaarlijkse stijging in de periode 2006-2010 varieert van 2,4 

procent voor een agrarisch bedrijf tot 4,3 procent voor een huishouden (landelijk).  De 

grootste toenames – met 5-10 procent – doen zich onder andere voor bij 

waterschappen Hunze en Aa‟s en Reest en Wieden (zie figuur 7 en 8).  

Figuur 7. Lastendruk huishouden 2006 en 2010 

 

Bron: Begrotingsvergelijking, 2006. 

Figuur 8. Lastendruk Agrarisch bedrijf 2006 en 2010. 

  

Bron: Begrotingsvergelijking, 2006. 
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Deze stijging is voor een groot deel een gevolg van de uitvoering van de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeleid 21
e
 eeuw (WB21). De KRW heeft tot 

doel de ecologische en chemische waterkwaliteit te verbeteren. WB21 richt zich op 

het treffen van maatregelen ter voorkoming van wateroverlast. In het Nationaal 

Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken om de KRW- en WB21-maatregelen 

in samenhang uit te voeren. De Decembernota 2006 geeft aan dat de waterbeheerders 

(het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) voor een extra uitgave van zo‟n 

14 miljard euro komen te staan voor de periode tot en met 2027 (zie Tabel 2). 

Tabel 2. Kosten van de Wateropgave voor de bestuurlagen, miljoen euro 

 

Bron: Decembernota 2006. 

Discussie naar aanleiding van de kostenstijging 

De publicatie van de Decembernota 2006 gaf een nieuwe impuls aan de discussie over 

stijgende kosten van waterbeheer. Zo pleiten bijvoorbeeld ondernemingsorganisaties 

voor de betaalbare invoering van de KRW, en wijzen erop dat afgelopen decennia 

reeds veel geïnvesteerd is in schoon water (VNO-NCW, 2007). Ook door de politici 

wordt benadrukt dat de stijging van de kosten van waterbeheer beperkt moet blijven. 

Zo was waterbeheer één van de centrale thema‟s van het VVD-programma voor de 

Provinciale Verkiezingen (VVD, 2007). Overige berichten in de pers en op internet, 

zoals schriftelijke beantwoording van Kamervragen betreffende verhoging 

waterschapsbelasting, laten zien dat de discussie echter niet nieuw is.  

Ook de status van waterschappen als bestuurlijke organen komt onder druk te staan. 

Zo stond in het verkiezingsprogramma van de PvdA 2006: “In ieder geval schaffen 

we de waterschappen af” (PvdA Groningen, 2006). Er wordt gepleit om de taken van 

de waterschappen onder te brengen bij de Provincies. Toe- of afname van de steun ten 

aanzien van het beleid wordt in de literatuur beschouwd als een bijzondere vorm van 

kosten en baten van het beleid (Coenen, 1998). Als gevolg van de negatieve houding 

ten aanzien van het waterschapsbeleid neemt de legitimiteit van de waterschappen af. 

Als een tegenargument proberen de waterschappen de meerwaarde van hun 

activiteiten en de specifieke rol die hun investeringen vervullen in de regionale 

economie onder de aandacht te brengen. Zo laat de studie van de Universiteit Twente 

zien, aan de hand van productie- en inkomensmultipliers, dat Waterschap Regge en 

Dinkel een belangrijke vloer legt in de bestedingen in Overijssel: 91% van de 

personeelskosten valt binnen Twente, 88% van het onderhoud wordt in Twente 

uitgezet en 45% van de investeringen wordt uit Twente toegeleverd. De 
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werkzaamheden van het Waterschap Regge en Dinkel hebben dus positieve effecten 

op de regionale economie van het oosten van het land (van der Veen en Kalfagianni, 

2006). 

Opmerkelijk genoeg wordt heel veel aandacht van de bestuurders, politici, het 

bedrijfsleven en andere partijen geschonken aan de kosten van waterbeheer en maar 

heel weinig aan de opbrengsten daarvan. Één van de redenen hiervoor is dat het vaak 

moeilijk is om de baten volledig te inventariseren en in te schatten. Deze 

veronderstelling is bijvoorbeeld terug te vinden in het Rapport voor Strategische 

MKBA voor de KRW (Verkeer en Waterstaat 2006, p.11-12): “Doordat onvoldoende 

informatie beschikbaar was om alle relevante batenposten te monetariseren, wordt 

verwacht dat de berekende baten een onderschatting is. … Slechts de baten die 

welvaartseffecten hebben en uitgedrukt kunnen worden in euro‟s worden 

weergegeven. De intrinsieke natuurwaarden, de ecologische kwaliteit als zodanig, 

kunnen niet in euro‟s worden uitgedrukt”. In dit Rapport wordt rekening gehouden 

met zowel de beoogde effecten, als de neveneffecten; in dit positionpaper zijn wij 

vooral geïnteresseerd in de neveneffecten.  

Een aantal ex-post evaluatiestudies laat echter zien dat de baten van schoon water de 

kosten overtreffen. De studie van het Wereld Natuurfonds en het Instituut voor 

Milieuvraagstukken toont aan dat natuurlijke watersystemen een hoge economische 

waarde hebben. De berekeningen zijn gebaseerd op diverse functies die waterrijke 

gebieden hebben, zoals bufferzone, stormkering, enz. ook de bijdrage aan het welzijn 

van recreanten en de inkomsten van de recreatieondernemers worden in de becijfering 

meegenomen. Zo zou de economische waarde van het Nederlandse Waddengebied ca. 

374 euro per hectare per jaar zijn (Stichting Baten van Schoon Water, 2006).  

Aan de hand van deze voorbeelden kan de problematiek expliciet gesteld worden: ex-

post overtreffen de baten van waterbeheer de kosten, maar ex-ante is er heel weinig 

aandacht voor, en is er weinig ervaring opgedaan met het kwantificeren van de baten. 

Er is echter meer inspanning nodig om de opbrengsten van waterbeheerprojecten te 

vergroten, door de kansen vooraf te identificeren en te benutten. Een voorstel voor 

een manier waarop dit gerealiseerd kan worden volgt in paragraaf 3.  

2.3. Conclusies 

In dit hoofdstuk hebben wij antwoorden gegeven op twee onderzoeksvragen: wat is de 

meerwaarde van een waterproject en waarom is het belangrijk om de meerwaarde te 

vergroten?  

De meerwaarde van een waterbeheerproject kan worden omschreven als een positief 

neveneffect op een andere beleidssector, zoals recreatie, toerisme, natuur, enz. Het 

kan ook beschouwd worden als een positief effect van waterkwaliteitsmaatregelen 

voor waterkwantiteit en omgekeerd. Nieuwe technologie en innovatie worden ook 

gezien als een baat. Hier gaat het om zowel de nieuwe technologische oplossingen die 

verkoopbaar zijn, als duurzame toepassingen die mogelijkheden bieden voor 

kostenbesparingen of extra opbrengsten.  

Door deze neveneffecten in een vroegtijdig stadium te herkennen en op te nemen in 

het project kan de economische groei worden bevorderd. Dit positief effect kan ook 
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monetair worden uitgedrukt, maar dit brengt wel moeilijkheden met zich mee. Er is 

weinig ervaring opgedaan met het kwantificeren van alle mogelijke baten.  

Mede als gevolg hiervan worden de baten vaak onderschat. Discussie naar aanleiding 

van de kostenstijging heeft maar een beperkt oog op de opbrengsten van het 

waterbeheer. Echter achteraf overtreffen de baten vaak de kosten. Daarom wordt er in 

het kader van dit project een manier voorgesteld om de meerwaarde van 

waterprojecten te maximaliseren. Om dit te kunnen doen, worden eerst voorbeelden 

uit de praktijk van het waterbeheer geanalyseerd.  
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3. Baten van waterbeheer voor regionale economie: de 
praktijk 

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de vraag: wat is de ervaring met het 

creëren van meerwaarde in waterbeheer? Dit wordt gedaan aan de hand van 11 

waterprojecten in de drie noordelijke provincies. Per project wordt de achtergrond 

kort samengevat en het verband met het concept „baten van waterbeheer‟ gelegd. 

Voor elk project zijn de verwachte baten (welvaartseffecten) opgenomen in een tabel. 

Ze zijn niet afkomstig uit de projectdocumentatie, en zijn meer bedoeld als een 

voorbeeld ter inspiratie van de bestuurders. In de conclusie komen de volgende 

vragen aan de orde:  

- Welke baten worden door de waterprojecten gegenereerd?  

- Wat is de aanleiding om verbinding te leggen met andere sectoren en/of 

innovatieve technologische oplossingen?  

- Wat zijn de succes- en faalfactoren?  

- Wordt er door de bestuurders een link gelegd tussen de meerwaarde van 

waterprojecten en de regionale economie?  

- Wordt het potentieel voor de vernieuwende technologische oplossingen 

verkend? 

- Welke rol speelt hierin de mogelijkheid van het verkrijgen van subsidies?  

- Wat is het advies van ervaren waterbeheerders om de baten te vergroten?  

3.1. Herinrichting Peize  

Het gebied Peize en omstreken ligt ten zuidwesten van Groningen, tussen de beken 

Peizerdiep en Eelderdiep. Onder de agrarische ondernemers van dit gebied bestond 

grote behoefte aan kavelruil. Na de installatie van de Landinrichtingscommissie in 

2000 is begonnen met de werkzaamheden voor het kavelruilen op vrijwillige basis. 

Uit de evaluatie van eind 2002 is gebleken dat voor meer resultaat een planmatige 

aanpak nodig was. Daarom is in november 2003 het project omgezet naar de 

Herinrichting met Administratief Karakter (HAK+) Peize en omgeving 

(www.herinrichtingpeize.nl geraadpleegd op 14.09.2007).  

Naar aanleiding van de wateroverlast van 1998 heeft de stuurgroep Water 2000+ 

geadviseerd om in de gehele kop van Drenthe ongeveer 3.000 hectare waterberging te 

realiseren. Hierdoor is in 2004 de functie waterberging toegevoegd aan de 

landinrichting. In de vernieuwde Herinrichting Peize vindt een functiewijziging plaats 

van landbouw naar natuur (EHS) en waterberging. Tevens worden dezelfde functies 

toegevoegd aan het Leekstermeergebied van de aangrenzende landinrichting Roden-

Norg. Landinrichting Roden-Norg is echter al te ver in de afrondende fase (in 1997 

van start gegaan), waardoor de plannen voor waterberging en natuur niet meer worden 

meegenomen in de planvorming. In maart 2005 is de nieuwe Bestuurscommissie 

Peize geïnstalleerd, die zorgt voor de realisatie van plannen in twee gebieden: Peize 

(natuur, waterberging en landinrichting) en Roden-Norg (natuur en waterberging). 

Naar aanleiding van de MER Peize heeft de nieuwe Commissie de mogelijkheden 

voor recreatief gebruik ter discussie gesteld. Voor studies over dit onderwerp bleken 

financieringsmogelijkheden te zijn in het kader van Interreg project “Waterline 

Economy” en vervolg project “WISER”. In het kader van dit project worden 

http://www.herinrichtingpeize.nl/
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mogelijkheden voor (duurzaam) toerisme en vrije tijd in het gebied onderzocht en 

wordt een pilotproject opgestart dat zich richt op (Arn van der Pluim, TU Delft):  

 Branding: het neerzetten van een duidelijk herkenbaar gebied (naam, logo, 

merk etc.); maar ook kenmerkende gebiedsinrichting.  

 Duurzame short stay overnachtingen: het creëren van bijvoorbeeld drijvende 

zelfvoorzienende slaapplaatsen. 

 Stimuleren van lokale bedrijven door het creëren van een netwerk. 

Aaneenschakelen van verschillende services. 

Betrokken bij dit project zijn de volgende partijen: Landbouworganisaties, Dienst 

Landelijk Gebied, Provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, 

Waterschap Noorderzijlvest, Gemeente Tynarloo en Noordenveld, het Kadaster. 

Baten van Waterbeheer Peize 

Oorspronkelijk begonnen als een landinrichtingsproject (2000), heeft Herinrichting 

Peize in de loop van de tijd steeds meer doelen toegewezen gekregen: het ontwikkelen 

van een waterbergingsgebied (2004), het vrij maken van de Ecologische 

Hoofdstructuur van landbouwkundig gebruik (2004) en kleinschalige recreatie (2005). 

Pas toen de laatste component in de kaart is gebracht, werd de link met regionale 

economie verkent. Dit heeft plaatsgevonden mede dankzij de Interreg subsidie die 

deze studie co-financiert. Het project heeft zich ontwikkeld volgens een 

sneeuwbaleffect, waarbij geen vroegtijdige verkenning van alle kansen en 

neveneffecten heeft plaatsgevonden. Desondanks hebben behalve de watersector ook 

de landbouw en toerisme baat bij dit project. Het van tevoren rekening houden met de 

economische component van dit project wordt door de projectleider (Bert van 

Guldener, Dienst Landelijk Gebied) echter gezien als een gemiste kans. Het 

bijzondere aan dit project is dat het ontwikkelde gebied zo groot is (2000 ha). 

Regionale samenwerking op deze schaal is nog nooit eerder vertoond in Nederland. 

Dit project heeft gezorgd voor de innovatie in denken voor alle betrokkenen. De 

mogelijke economische baten (welvaartseffecten) van het project Peize zijn 

samengevat in de volgende tabel.  

Tabel 3. Maatschappelijke baten Herinrichting Peize 

Beoogd(e)effect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Water 

kwantiteit 

Waterberging Toename 

bergingscapaciteit 

Vermeden schade 

wateroverlast 

Landbouw Verkaveling; 

boerderijverplaatsing;  

Verbeterde landbouw-

structuur; optimale 

oppervlakte grond bij huis 

Efficiënte bedrijfsvoering 

(toename gewas- en 

teeltopbrengst) 

Neveneffect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Natuur Inrichting EHS Verbeterde flora & fauna Woongenot in de 

aangrenzende wijken 

(stijging huisprijzen); 

Toename toerisme 

(uitgelokte bestedingen) 

Recreatie Gebiedsbranding, 

stimulering locale 

bedrijven 

Gebiedsinrichting, 

recreatie-infrastructuur 

(horeca, duurzame short 

stay voorzieningen, 

kanovaart, enz.) 

Opbrengsten horeca, 

(kano)verhuur, entree 

geld, enz. 

Werkgelegenheid 

dienstensector 
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3.2. Lauwersmeer 

De Lauwerszee was het knooppunt waar water uit Friesland, Groningen en Drenthe 

samenvloeit om af te stromen op de Waddenzee. Het meer ontstond in 1969 toen de 

Lauwerszee werd afgesloten van de Waddenzee. Het doel van de afsluiting en het 

bijbehorende waterbeheer was (BOWL 2006a):  

 Betere bescherming van Groningen en Friesland tegen de zee door afsluiting 

van de Lauwerszee met een dijk op deltahoogte; 

 Verbetering van de afwatering(smogelijkheden) van de Friese boezem en van 

Electra door het gebruik van het Lauwersmeer als tussenboezem („maximale‟ 

waterstand NAP 0,0) bij hoge buitenwaterstanden en grote 

neerslaghoeveelheden.  

Na de afsluiting werden de hoogste, vruchtbaarste delen van het Lauwersmeergebied 

landbouwgebied, een ander deel werd als militair oefenterrein ingericht en op 

verschillende plaatsen kwamen voorzieningen voor recreatie. Maar in het grootste 

deel van het gebied kreeg de natuur de vrije hand om zich te ontwikkelen. Het 

Lauwersmeer is in 2003 officieel aangewezen als Nationaal Park 

(www.lauwersmeer.org geraadpleegd op 01.10.2007).  

Aan het eind van de vorige eeuw werd duidelijk dat er aanpassingen nodig zullen zijn 

op het tot dan gevoerde waterbeheer. Dat komt door (BOWL 2006b):  

 Autonome processen (bodemdaling, zeespiegelrijzing, een zich wijzigend 

neerslagpatroon);  

 De wensen van betrokken publieke en private belangen (veiligheid, handhaven 

bergingscapaciteit en bestaande afvoer op het Lauwersmeer, natuurbehoud en 

natuurontwikkeling, herstel zoet/zout gradiënt, e.a.). 

De provincies Groningen en Friesland hebben een gezamenlijke visie op de toekomst 

van het Lauwersmeer opgesteld: de Watervisie Lauwersmeer. Voor de Watervisie zijn 

onderzoeken uitgevoerd waarin gekeken is naar de alternatieven voor het toekomstige 

waterbeheer, de kosten en de uitwerking daarvan op betrokken belangen. Voor de 

verschillende alternatieven en varianten op waterbeheer zijn de effecten op de natuur, 

veiligheid, waterkwaliteit, landbouw, recreatie, scheepvaart, visserij en wonen 

uitgebreid onderzocht (zie BOWL 2006b en detailrapporten op 

www.provinciegroningen.nl/landenwater/water/lauwersmeer). Uiteindelijke keuze zal 

gaan tussen de volgende alternatieven (Lieuwe van den Berg, Provincie Groningen): 

 De zogenaamde “Derde weg”: de inlaat van zout water en/of peilfluctuaties, 

gecombineerd met de aanleg van een gemaal in Lauwersoog in 2015 

 Referentie 2030 (het nulalternatief): beperkte kadeverhoging en een gemaal in 

Lauwersoog in 2030).  

Het Bestuurlijk Overleg Watervisie Lauwersmeer (BOWL) heeft het opstellen van de 

Watervisie begeleid. In het BOWL zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: 

Provincies Friesland en Groningen, Waterschappen Noorderzijlvest en Fryslân, 

Ministerie van LNV en Rijkswaterstaat. 

 

http://www.lauwersmeer.org/
http://www.provinciegroningen.nl/landenwater/water/lauwersmeer
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Baten van Waterbeheer Lauwersmeer 

Bij de afsluiting van de Lauwerszee hadden meerdere sectoren baat, namelijk: natuur, 

landbouw, recreatie, scheepvaart, visserij en wonen. Bij het realiseren van de 

Watervisie Lauwersmeer is de uitdaging om het waterbeheer dusdanig aan te passen 

dat alle belangen zijn gediend, in andere woorden, dat de afname van het saldo van 

baten minimaal blijft. Bijzonder aan dit project is dat er rekening moet worden 

gehouden met het grote aantal functies en belangen al aanwezig in het gebied. Als 

gevolg hiervan is de institutionele opzet van dit project relatief complex in 

vergelijking met andere projecten. Ook de kosten/baten ratio van alle alternatieven is 

in detail uitgezocht.  

Het is de verwachting dat, als de „Derde weg‟ doorgaat, dit een licht positief effect 

zou hebben op recreatie. Maar de neveneffecten zijn niet uitgedrukt in geld omdat het 

saldo praktisch nul zou zijn. Een duidelijke link met de regionale economie zal 

worden gemaakt in het nieuwe POP 2008-2009, waarin Lauwersmeer wordt 

opgenomen als een speerpunt. Bij het bouwen van een nieuw gemaal in Lauwersoog 

wordt gedacht aan een combinatie met een nieuw ontspanningscentrum en/of 

duurzaamheidcentrum. Ook mogelijkheden voor nieuwe vakantiewoningen worden 

op dit moment uitgezocht. Één van de redenen om deze baten in kaart te brengen is de 

mogelijke cofinanciering van het project uit het Waddenfonds (Lieuwe van den Berg, 

Provincie Groningen).  

Ook duurzame technologische toepassingen worden voor de Watervisie Lauwersmeer 

verkend. Bij het bouwen van een nieuw gemaal overweegt men om het osmose proces 

toe te passen om energie te creëren (stroom als resultaat van verschil tussen 

zoet/zout). Maar dit is nog in ontwikkeling. Samenvatting van de mogelijke 

economische baten van het project Lauwersmeer is gegeven in tabel 4.  

Dat de aandacht van de bestuurders (BOWL) vooral op water was gericht wordt 

beschouwd als een gemiste kans. Dit heeft het proces te langdurig gemaakt. 

Communicatie met inwoners en agrarische bedrijven had meer structureel moeten 

zijn; de bestuurders hadden eerder het veld in moeten gaan om met mensen te praten. 

In werkelijkheid zijn alle belangen vroeg op een rijtje gezet, maar pas in 2002 waren 

er workshops met de landbouwers & bewoners (Lieuwe van den Berg, Provincie 

Groningen).  

Tabel 4. Maatschappelijke baten Lauwersmeer 

Beoogd(e)effect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Water 

kwantiteit 

Gedempt tij  Afname 

overstromingsrisico 

Vermeden schade 

wateroverlast 

Neveneffect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Natuur Ontwikkeling 

brakwatergebied 

Verbeterde flora & fauna 

(gevarieerd gebied) 

Verhoging natuurwaarde 

(realisatie Natura 2000 

doelstellingen, behoud 

unieke flora en fauna);  

Woongenot in de 

aangrenzende wijken 

(stijging huisprijzen).  
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Tabel 4 (vervolg). Maatschappelijke baten Lauwersmeer 

Neveneffect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Recreatie Ontspanningscentrum 

en/of duurzaamheids-

centrum 

Recreatie-infrastructuur 

(horeca, spa, enz.) 

Opbrengsten horeca & 

ontspanningscentrum, 

excursies, enz. 

Werkgelegenheid 

dienstensector 

Woning- en 

kantoorbouw 

Vakantiewoningen Meer woningaanbod  Opbrengsten 

woningverkoop 

 

Innovatie Toepassen van 

duurzame 

technologie 

Osmose centrale Uitgespaarde 

elektriciteitskosten 

3.3. Blauwe Stad Groningen1 

Het gebied van Scheemda, Midwolda, Oostwold, Finsterwolde dat werd omspoeld 

door de Dollard heette „het Schiereiland van Winschoten‟. In de loop der eeuwen 

werd de Dollard teruggedrongen. Er ontstonden polders ten noorden van Winschoten 

en het schiereiland werd vasteland (het gebied Oldambt).  

In 1991 wordt een Stuurgroep aangesteld van Rijk, provincie Groningen en Oldambt-

gemeenten met als taak activiteiten te ontplooien die leiden tot een verbetering van de 

economische situatie van het Oldambt. Het gebied kampte destijds met meerdere 

problemen: sterke vergrijzing, het wegtrekken van jongeren vanwege het ontbreken 

van werk, landbouwgronden lagen braak ten gevolge van subsidies om overproductie 

tegen te gaan en tot overmaat van ramp brachten de traditionele subsidieregelingen 

geen verbetering. De Stuurgroep stelde een ontwikkelingsplan op: „de Blauwe Stad‟. 

De inhoud van het plan: het graven van een meer van circa 800 ha, de bouw van 1.500 

tot 2.100 woningen en de aanleg van 350 hectare Ecologische Hoofdstructuur en 

toeristisch recreatieve voorzieningen.  

Naar aanleiding van de wateroverlast in Noord-Nederland in 1998, heeft het meer in 

een later stadium een functie gekregen als waterberging in tijden van wateroverlast. 

In april 1997 wordt de haalbaarheidsstudie afgerond met als conclusie dat de 

realisering van de Blauwe Stad mogelijk is wanneer een aantal budgettaire en 

plantechnische voorwaarden worden vervuld. Vanaf de „Go-beslissing‟ van de 

gemeenteraden in november 1997 wordt gestart met planvoorbereiding. Met het 

daadwerkelijke graven van het meer werd begonnen in januari 2004 en het werd 

voltooid op 12 mei 2005.  

Bij dit project waren de volgende partijen betrokken: provincie Groningen, gemeenten 

Reiderland, Scheemda en Winschoten, Waterschap Hunze en Aa‟s, aantal private 

partijen (Geveke, BAM, Ballast-Nedam). 

Baten van Waterbeheer Blauwe Stad 

Realisatie van de Blauwe Stad had als doel om een economisch impuls te geven aan 

de regio en het gebied aantrekkelijker te maken. Door een vroegtijdige inventarisatie 

                                                 
1
 Achtergrondinformatie over dit project is grotendeels ontleend aan www.blauwestad.nl  

http://www.blauwestad.nl/
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van (neven)effecten werd het uitgraven van het meer gecombineerd met woningbouw 

(doelstelling vanuit de Regiovisie) en de aanleg van het EHS (doelstelling vanuit het 

Provinciale Omgevingsplan). Later kreeg het meer ook de functie van een 

waterberging. Behalve de watersector zijn de volgende sectoren bij dit project gebaat:  

 woningbouw (1480 woningen);  

 natuur (350 ha Ecologische Hoofdstructuur); 

 (water)recreatie (zeilboten, motorjachten, kano‟s, windsurfen, e.a.). Als een 

spin-off hiervan wordt er nu gekeken of het meer aan één kant kan worden 

ontsloten om de vaartverbinding met Duitsland te realiseren (langs 

Winschoterdiep) 

Ondanks het feit dat economische overwegingen een aanzet hebben gegeven tot het 

project, is er geen ex-ante evaluatie gemaakt van de verwachte regionaal economische 

effecten. Van de drie baten zijn alleen de opbrengsten uit de verkoop van de 

woningen in kaart gebracht in de grondexploitatiestudie. Het uitgangspunt van de 

grondexploitatie (en het project) was dat indien alle woningen worden verkocht, dan 

de kosten zijn gedekt (Emiel Galetzka, Waterschap Hunze en Aa‟s). De natuur- en 

recreatiebaten zijn niet uitgedrukt in geld, en worden meer gezien als „extra‟s‟ voor 

het gebied en de omgeving. Maar ook deze baten hebben effect op de regionale 

economie. Mogelijke welvaartseffecten van alle baten gecreëerd in de Blauwe stad 

zijn opgenomen in tabel 5.  

In het kader van dit project is belangrijke ervaring opgedaan met het uitgraven van 

een relatief groot meer. Op deze schaal is dit nog niet eerder gedaan in Nederland. Die 

ervaring wordt onder andere gebruikt voor het project de Meerstad. Ook het krijgen 

van een stabiel ecosysteem en helder water in een meer van deze grootte is een 

uitdaging. De kennis over dit onderwerp is uitgebreid dankzij verschillende studies 

die worden uitgevoerd tijdens het project. 

Tabel 5. Maatschappelijke baten Blauwe Stad 

Beoogd(e)effect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Water 

kwantiteit 

Waterberging Toename 

bergingscapaciteit 

Vermeden schade 

wateroverlast 

Neveneffect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Natuur Inrichting EHS Verbeterde flora & fauna Woongenot in de 

aangrenzende wijken 

(stijging huisprijzen); 

Toename toerisme 

(bestedingen toeristen). 

Recreatie Waterrecreatie  Voorzieningen voor 

waterrecreatie (t.b.v. 

zeilboten, motorjachten, 

kano‟s, windsurfen, e.a.) 

Opbrengsten horeca en 

bootverhuur; 

Werkgelegenheid 

dienstensector. 

Woning- en 

kantoorbouw 

Realisatie woningen  Ca. 1500 nieuwe 

woningen 

Opbrengsten 

woningverkoop; 

Verbetering imago van de 

regio (toename toerisme, 

huisvesting, 

werkgelegenheid).  

Waterbouw Aanleg meer Relatief groot meer met 

een stabiel ecosysteem 

Gebruik van de ervaring 

elders in Nederland 

(voorbeeldproject). 
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3.4. Meerstad Groningen 

Aan de oostkant van de stad Groningen wordt woon-, werk-, recreatie- en 

natuurgebied de Meerstad ontwikkeld. Het plangebied wordt begrensd door het 

Eemskanaal, de beide schiereilanden rond de Deense haven, de A7, het in 

ontwikkeling zijnde natuurgebied Midden-Groningen en door de lijn Schaaphok – 

Luddeweer – Eemskanaal. Met een oppervlakte van 3.500 hectare is Meerstad qua 

omvang vergelijkbaar met de bestaande stad Groningen. 

Er is bij de start van Meerstad in maart 2001 een intentieovereenkomst getekend door 

de samenwerkende overheidspartijen: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 

Visserij, Dienst Landelijk Gebied, provincie Groningen, gemeente Groningen, 

gemeente Slochteren en het Waterschap Hunze en Aa's. In de daaraan voorafgaande 

jaren hebben verschillende thema‟s aanleiding gegeven tot het gezamenlijke project, 

onder andere de opwaardering van de regio Groningen, de realisatie van de 

provinciale opgaven voor de natuur, woningbouw en (nood)waterberging. De vijf 

doelstellingen van het project zoals benoemd in de intentieovereenkomst zijn 

(Projectbureau Meerstad, 2005): 

 De bouw van op termijn 10.000 woningen in het middensegment en het 

hogere segment; 

 De aanleg van een groot meer (600 ha), gericht op de buffering en berging van 

water (bergingscapaciteit 3.000.000 m
3
); 

 Het creëren van een recreatieve trekker, ondermeer in de vorm van het 

genoemde meer; 

 De ontwikkeling van een robuuste verbindingszone ter versterking van de 

ecologische (hoofd)structuur van stad en regio; en daarmee de aanleg van een 

nieuw, kwalitatief hoogwaardig landschap van substantiële omvang (GIOS). 

Sinds januari 2002 nemen ook marktpartijen officieel deel aan het project. Het meer 

wordt vanaf 2006 gegraven en vanaf 2007 kunnen de eerste woningen gebouwd 

worden. Het totale project duurt 25 jaar en wordt in meerdere fases opgeleverd.  

Baten van Waterbeheer Meerstad 

Net als bij het project de Blauwe Stad, wordt in de Meerstad de aanleg van een 

waterberging gecombineerd met woningbouw, natuurontwikkeling en recreatieve 

voorzieningen. Ook hier is gekeken naar de financiële haalbaarheid van het project 

door middel van een grondexploitatie. De voornaamste batenpost zijn de opbrengsten 

uit de verkoop van woningen. Recreatie- en natuurbaten krijgen minder aandacht van 

de ontwikkelaars, maar vanuit het maatschappelijk perspectief zijn ze niet minder 

belangrijk. Een overzicht van de maatschappelijke baten in de Meerstad Groningen is 

gegeven in tabel 6. 

Bijzonder aan dit project is dat een open planproces heeft plaatsgevonden. Na de 

ondertekening van de intentieovereenkomst in 2001 zijn de wensen van 

belanghebbende partijen breed geïnventariseerd en geanalyseerd. Er is veel contact en 

uitwisseling geweest met klankbordgroepen en vertegenwoordigers van belangen- en 

doelgroepen. Dit zorgt voor meer begrip en minder weerstand, onder andere bij de 

bevolking van het gebied. Overleg met betrokkenen binnen de randvoorwaarden 

wordt ervaren als een succesfactor voor dit en andere waterprojecten (Willem 
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Kastelein, Waterschap Hunze en Aa‟s). Een gezamenlijk Masterplan Meerstad in 

samenhang met de grondexploitatie en de samenwerkingsovereenkomst op 

hoofdlijnen werd in maart 2005 vastgesteld. 

Tabel 6. Maatschappelijke baten Meerstad Groningen 

Beoogd€effect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Water 

kwantiteit 

Waterberging Toename 

bergingscapaciteit 

Vermeden schade 

wateroverlast 

Neveneffect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Natuur Inrichting EVZ  Verbeterde flora & fauna Woongenot in de 

aangrenzende wijken 

(stijging huisprijzen);  

Verhoging natuurwaarde 

(kwalitatief hoogwaardig 

landschap);  

Recreatie Het meer als 

recreatieve trekker 

Recreatie-infrastructuur 

(horeca, watersport, 

bezoekerscentra, enz.) 

Opbrengsten horeca, 

(boot)verhuur, enz. 

Werkgelegenheid 

dienstensector 

Woning- en 

kantoorbouw 

Realisatie woningen 

& kantoren 

Ca. 10.000 nieuwe 

woningen en kantoren 

Opbrengsten woning- en 

kantoorverkoop of –

verhuur; 

Werkgelegenheid bedrijven;  

Verbetering imago van de 

regio (toename toerisme, 

huisvesting, 

werkgelegenheid).  

3.5. Waterberging Winschoten-Zuid (Tusschenwegen)  

Tusschenwegen is de historische naam van het gebied ten zuiden van Winschoten, 

tussen de Blijhamsterweg, Udesweg, Zuiderveen en de Pekel Aa. Het terrein is 

eigendom van Staatsbosbeheer en is in het Herinrichtingsplan Veenkoloniën 

aangewezen als bosgebied van 60 ha.  

Naar aanleiding van wateroverlast in 1998 is door Waterschap Hunze en Aa‟s naarstig 

gezocht naar geschikte gebieden voor (nood)waterberging. De waterberging was 

gepland in Turfwaard, maar de realisatie zou afhankelijk zijn van de 

grondverwerving. Tijdens gezamenlijk overleg tussen het Waterschap, de gemeente 

en de Provincie kwam men op een idee de waterberging te combineren met het bos- 

en natuurgebied. De totale oppervlakte zou worden uitgebreid naar 84 ha. Alle 

partijen waren het er over eens dat dit een meerwaarde heeft ten opzichte van het 

oorspronkelijk geplande bosgebeid (Henk van Pitte, Dienst Landelijk Gebied). De 

ontwikkeling en realisatie van Tusschenwegen is een samenwerking van de gemeente 

Winschoten, Dienst Landelijk Gebied die het ontwerp heeft gemaakt, Staatsbosbeheer 

als beheerder, Waterschap Hunze en Aa‟s en de Provincie Groningen.  

Tusschenwegen beschikt over een bergingscapaciteit van 1,7 miljoen m
3
 water en is 

omsloten door kaden met dezelfde hoogte als de huidige kade langs de Pekel Aa. Bij 

extreme wateroverlast in Pekel Aa kan het gebied worden ingezet als waterberging. 

Aan de noordzijde is bos en weide met begrazing door runderen en in het zuidelijke 

gedeelte is natte natuur aangelegd in de vorm van waterpartijen, eilandjes en drassige 

oevers. Het peilbeheer gaat met de seizoenen mee en het water blijft continue in 
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beweging zodat de waterkwaliteit optimaal blijft. Langs bossen en waterpartijen zijn 

fietsroutes aangelegd. Ten behoeve van de nieuwe woonwijk die ten noorden van het 

waterbergingsgebied wordt ontwikkeld is een waterbelevingskunstwerk aangelegd in 

de vorm van „natte ogen‟. Dit zijn twee naast elkaar gelegen vijvers, die door het 

aangebrachte hoogteverschil in elkaar overstromen en uiteindelijk via de aanliggende 

sloot het water afvoeren van het gebied (www.winschoten.nl geraadpleegd op 

21.11.2007). Het noordelijke deel van het waterbergingsgebied gaat als 

stadsuitloopgebied voor Winschoten fungeren. 

Baten van Waterbeheer Winschoten 

Door alle betrokken partijen is dit project als succesvol beschouwd. Voorbereiding en 

uitvoering hebben maar 2 jaar tijd in beslag genomen. Voorbesprekingen zijn in 2004 

begonnen, en de oplevering vond plaats in 2006. Belangrijke factoren van succes 

waren dat partijen het snel over de doelen eens waren en er geen grondverwerving 

nodig was. Alle vergunningen waren snel verkregen en de bevolking is niet tegen de 

plannen in beroep gegaan.  

Resultaten van het project zijn als heel positief ervaren. De realisatie van 

waterberging kwam de volgende gebruiksfuncties ten goede (zie ook tabel 7): 

 Natuurontwikkeling (bos, waterpartijen); 

 Kleinschalige recreatie (fiets- en wandelpaden); 

 Uitloopgebied voor de nieuwe woonwijk (woongenot voor de inwoners van 

Winschoten). 

Er is geen verkenning gemaakt naar de regionaal economische effecten van de 

maatregelen. Voor het verkrijgen van de subsidies was dit niet noodzakelijk; voor alle 

betrokken partijen was de meerwaarde van het project duidelijk genoeg. Was dat wel 

de subsidievoorwaarde, dan zouden de bestuurders vooral de opbrengsten van de 

horeca in de nieuwe woonwijk in beeld brengen, want deze zou baat hebben bij het 

vrije uitzicht op het natuurgebied en het kunstwerk de „natte ogen‟.  

Tabel 7. Maatschappelijke baten Winschoten-Zuid 

Beoogd€effect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Water 

kwantiteit 

Waterberging Toename 

bergingscapaciteit 

Vermeden schade 

wateroverlast 

Neveneffect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Natuur Inrichting bos & 

waterpartijen, 

uitloopgebieden voor 

aangrenzende wijken 

Verbeterde flora & fauna Woongenot in de 

aangrenzende wijken 

(stijging huisprijzen);  

Verhoging natuurwaarde 

(ten opzichte van de 

realisatie van alleen het 

bos). 

Recreatie Aanleg fiets- en 

wandelpaden 

Recreatie-infrastructuur  Toename toerisme 

(uitgelokte bestedingen) 

3.6. Waterberging Hoogeveen-Noord 

Realisatie van de nieuwe waterberging ten noordwesten van Hoogeveen maakt deel 

uit van het plan Stadsrandontwikkeling Hoogeveen-Fluitenberg. De waterberging 

http://www.winschoten.nl/
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wordt ingericht langs de beek het Oude Diep, die tussen het dorp Fluitenberg en de 

noordelijke grens van Hoogeveen loopt.  

De gemeente Hoogeveen beschikt over een gemengd rioolstelsel en bij hevige 

regenval wordt het overtollige water geloosd in het Oude Diep. In de huidige situatie 

is de beek gekanaliseerd en vormt het gebied eromheen een zwakke schakel in de 

ecologische verbindingszone. Om de werking van het rioolsysteem te optimaliseren, 

heeft de gemeente Hoogeveen eind jaren ‟90 besloten om een helofytenfilter van 

ongeveer 7 ha aan te leggen waarin water op natuurlijke manier gezuiverd wordt. 

Dergelijke helofytenfilters zijn toegepast in gemeente Houten en Driebergen; ook bij 

individuele huishoudens wordt deze technologie gebruikt. Helofyten zijn 

moerasplanten, zoals biezen en riet. Die planten zorgen voor zuurstof, dat weer 

gebruikt wordt door bacteriën die fosfaten en nitraten afbreken en het water zuiveren. 

Het gezuiverde water kan vervolgens geloosd worden in het Oude Diep.  

Naar aanleiding van de wateroverlast in 1998 zocht het Waterschap Reest en Wieden 

naar geschikte gebieden in het kader van de provinciale bergingsopgave. Vanuit het 

provinciale project „Oude Diep‟ ontstond de koppeling met ontwikkelingen in 

Hoogeveen-Noord (Maaike Hamstra, Gemeente Hoogeveen). Waterschap Reest en 

Wieden zag in deze stadsrandontwikkeling een kans om ook de loop van de beek te 

herstellen, waterberging te realiseren en de beek als ecologische verbindingszone in te 

richten. Vanaf januari 2006 is dit een samenwerkingsproject tussen het Waterschap en 

de Gemeente, en zal in juli 2008 worden afgerond. De gezamenlijke doelen van het 

project zijn: 

 Betere waterkwaliteit in de beek het Oude Diep dankzij de aanleg van de 

helofytenfilter; 

 Waterkwantiteit: vermindering van wateroverlast in de omliggende stedelijke 

en landelijke gebieden (onder extreme omstandigheden kan 166.000 m
3
 water 

worden geborgen in het beekdal); 

 Bijdrage aan de Ecologische Verbindingszone (ongeveer 40 ha). De 

ecologische kwaliteit van het beekdal wordt vergroot doordat het een meer 

natuurlijk verloop krijgt; 

 Uitloopgebied voor Hoogeveen en Fluitenberg: goede overgang tussen stad en 

land, ingericht met recreatieve voorzieningen (wandelpaden en 

informatieborden).  

Baten van Waterbeheer Hoogeveen-Noord 

In dit project zijn de baten van waterkwaliteit (helofytenfilter) gecombineerd met de 

baten van waterkwantiteit (berging). Gerealiseerd waterbeheer komt ten goede aan de 

natuur en kleinschalige recreatie in de omliggende gebieden. Insteek van de twee 

samenwerkende parijen was de realisatie van waterdoeleinden, en een evaluatie van 

regionaal economische effecten is niet uitgevoerd. Een voorstel van wat de 

maatschappelijke baten van dit project kunnen zijn is gegeven in de volgende tabel.  

Tabel 8. Maatschappelijke baten Hoogeveen-Noord 

Beoogd€effect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Water 

kwantiteit 

Waterberging Toename 

bergingscapaciteit 

Vermeden schade 

wateroverlast 
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Tabel 8 (vervolg). Maatschappelijke baten Hoogeveen-Noord 

Beoogd€effect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Water 

kwaliteit 

Helofytenfilter Verbeterde waterkwaliteit Vermeden schade 

wateroverstorten  door de 

ontlasting rioolstelsel; 

Helofytenfilter als 

voorbeeldproject 

waterkwaliteit voor 

andere gemeentes. 

Neveneffect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Natuur Inrichting EVZ, 

uitloopgebieden tussen 

stad en land 

Verbeterde flora & fauna Verhoging natuurwaarde; 

Woongenot in de 

aangrenzende wijken 

(stijging huisprijzen);  

Recreatie Aanleg fiets- en 

wandelpaden, 

informatie borden 

Recreatie-infrastructuur  Toename toerisme 

(uitgelokte bestedingen) 

Als faalfactor wordt het proces van grondverwerving beschouwd. Door te weinig 

beschikbaar fondsen is het niet gelukt om alle benodigde gronden te verwerven, 

waardoor de beek helemaal in het begin en helemaal aan het eind gekanaliseerd blijft. 

Desondanks wordt dit project beschouwd als een goed voorbeeldproject van 

effectieve samenwerking tussen de gemeente en het waterschap.  

3.7. Herinrichting Lemsterpolders  

Het herinrichtingsgebied Lemsterpolders is een open poldergebied in Zuidwest 

Friesland van circa 930 ha groot. Het gebied wordt globaal als volgt begrensd 

(Landinrichtingscommissie Lemsterpolders, 2005): 

Noordkant: Follegasloot;  

Westkant: Groote Brekken; 

Zuidkant: de bebouwde kom van Lemmer en oost-westlijn iets noordelijk van “Hof 

van Holland”;  

Oostkant: de autosnelweg Joure-Emmeloord (A6) en het Tjeukemeer.  

Ruilverkaveling in het gebied van Lemsterpolders speelt al sinds begin jaren ‟90. Om 

meer structuur te geven aan het verkavelingproces is in 1997 de 

Landinrichtingscommissie Lemsterpolders geïnstalleerd en het project is omgezet 

naar de Herinrichting Administratief Kadaster Lemsterpolders. Na de inventarisatie 

van verschillende doelstellingen, die tussen 1997 en 2000 heeft plaatsgevonden, zijn 

voor het gebied de volgende maatregelen vastgelegd: realisatie van ongeveer 160 ha 

natuur, herverkaveling van landbouwgronden en recreatie t.b.v. gemeente Lemmer. 

Het type natuur aangeduid in het gebiedsplan Zuidwest Friesland – moeras- en 

weidevogelgebieden – leek het beste te realiseren in combinatie met waterberging. De 

waterfunctie is aangewezen toen de voorbereiding al onderweg was (Egbert Smit, 

Dienst Landelijk Gebied).  

Kort samengevat worden in het gebied de volgende maatregelen genomen. De 

weilanden die aan de oostelijke oever van de Groote Brekken liggen worden 

uitgegraven en ingericht als waterbergingsgebied. De kaden worden verlegd of 

verlaagd. De aanleg van een waterberging wordt gecombineerd met 
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natuurontwikkeling en recreatiebevordering: de weilanden veranderen in moeras en er 

wordt een ecologische verbindingszone aangelegd langs de Follegasloot. In de buurt 

van Lemmer wordt een recreatiegebied ter grootte van 8 ha gerealiseerd. Door de 

zuidelijke moerasstrook worden een wandel- en een fietspad plus een uitzichtpunt 

aangelegd. In totaal wordt in het landinrichtingsproject Lemsterpolders 160 hectare 

weiland omgezet in natuur. Daarnaast wordt er een paaisloot aangelegd voor snoeken, 

en een weidevogelgebied ingericht om de aanwezige weidevogelpopulatie te 

behouden.  

Het raamplan wordt uitgewerkt in drie modules: eerste en tweede module zijn in 2005 

geopend (zuidelijk en noordelijk deelgebied), de derde module (middendeel van 80 

ha) wordt in 2008 uitgevoerd. Het project moest oorspronkelijk in 2004 worden 

afgerond, maar dit werd niet gehaald. De reden voor de vertraging is het protest van 

de agrariërs uit het gebied, en vooral het feit dat hun bezwaar gegrond werd verklaard 

door de rechter. Door het herinrichtinginstrument zouden de gronden vrij komen voor 

de EHS, ingevuld met moeras en niet meer worden gebruikt als landbouwgrond. 

Hierin is de boeren geen keuze gelaten. Voor een deel heeft dit voor weerstand 

gezorgd, omdat de boeren zich dit project „opgedrongen‟ voelden. Discussie was dan 

ook of het als weidevogelgebied dan geen natuur kon zijn. Uiteindelijk is besloten het 

middendeel als weidevogelgebied aan te wijzen zodat de boeren nog wel (onder de 

beheersvoorwaarden van Staatsbosbeheer) gebruik van het gebied kunnen maken 

(Andrea Suilen, Wetterskip Fryslan).  

Bij dit project zijn de volgende partijen betrokken: Wetterskip Fryslan, 

Staatsbosbeheer, gemeente Lemmer, Agrariërs uit de Lemsterpolders en Dienst 

Landelijk Gebied. 

Baten van Waterbeheer Lemsterpolders 

Herinrichting Lemsterpolders is begonnen als ruilverkaveling op kleine schaal. Na de 

installatie van de Landinrichtingscommissie heeft de verkenning van doelstellingen 

voor het gebied plaats gevonden. Als gevolg hiervan zijn de volgende baten 

gegenereerd:  

 Waterberging (vermindering van wateroverlast); 

 Landbouw (verbeteren van de verkaveling); 

 Natuur (moerasvegetatie, visstand, vogelstad); 

 Recreatie in de gemeente Lemmer (wandel- en een fietspad plus een 

uitzichtpunt). 

Er heeft geen maatschappelijke kosten-batenanalyse plaatsgevonden. Ten eerste 

omdat de recreatieve maatregelen kleinschalig zijn; ten tweede omdat voor een 

dergelijke studie geen budget beschikbaar gesteld was. Toch kan er bij dit project 

gedacht worden aan een aantal regionaal economische effecten (zie tabel 9).  

Een struikelblok voor dit project zijn de onderhandelingen met de agrariërs. Door het 

verzet tegen het natuurdoel voor het gebied heeft het project ongeveer 4 jaar 

vertraging opgelopen en moest het worden gesplitst in meerdere modules. Ook de 

koplopersubsidie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarvoor het project 

oorspronkelijk in aanmerking kwam, is door de vertraging vervallen.  
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Tabel 9. Maatschappelijke baten Lemsterpolders 

Beoogd(e)effect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Water 

kwantiteit 

Waterberging Toename 

bergingscapaciteit 

Vermeden schade 

wateroverlast 

Landbouw Verkaveling; 

boerderijverplaatsing;  

Verbeterde 

landbouwstructuur; 

Optimale oppervlakte 

grond bij huis 

Efficiënte bedrijfsvoering 

(toename gewas- en 

teeltopbrengst) 

Neveneffect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Natuur Inrichting EHS Verbeterde flora & fauna Verhoging natuurwaarde; 

Woongenot in de 

aangrenzende wijken 

(stijging huisprijzen) 

Recreatie Aanleg fiets- en 

wandelpaden, 

informatie borden 

Recreatie-infrastructuur  Toename toerisme 

(uitgelokte bestedingen) 

3.8. Polder Breebaart 

Breebaartpolder is een ca. 63 ha grote polder in het noordoosten van de provincie 

Groningen, aan de kust van de Dollard. In het kader van de uitvoering van het 

deltaplan zijn de dijken in het Dollard gebied opgehoogd. De oude Dallingerweerster 

zeedijk werd echter niet opgehoogd, maar een paar honderd meter verderop werd in 

de Dollard een nieuwe hoge zeedijk opgeworpen. Zo is in 1979 de polder Breebaart 

ontstaan. De polder en de sluis waren oorspronkelijk bedoeld ten behoeve van een 

buitendijkskanaal dat langs de kust van de Dollard zou lopen, maar uiteindelijk ging 

dit plan niet door (Peter Paul Schollema, Waterschap Hunze en Aa‟s). Het gebied is 

tijdelijk als cultuurgrond in gebruik geweest, maar dit was weinig succesvol.  

In 1991 is de Breebaart door de Stichting Het Groninger Landschap aangekocht met 

de bedoeling om het samen met het Waterschap Hunze en Aa‟s te ontwikkelen tot 

brakwatergebied met natuurlijke abiotische en biotische processen (RIKZ, 2002). 

Hiervoor is een duiker naar de Dollard aangelegd en vanaf januari 2001 wordt in de 

polder weer getij toegelaten. Om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de 

ontwikkelingen na het inlaten van het zoute water zijn door het Waterschap Hunze en 

Aa‟s een aantal chemische en fysische metingen uitgevoerd. Tevens is er een 

vispassage gebouwd, die vissen de mogelijkheid biedt om van polder Breebaart naar 

het zoete water in het boezemkanaal te komen en omgekeerd. Dit is de eerste 

vispassage in Nederland tussen zoet en zout water, waarvoor veel interesse is vanuit 

andere gemeentes en waterschappen in Nederland (Peter Paul Schollema, Waterschap 

Hunze en Aa‟s). Verder zijn er in het gebied een bezoekerscentrum en een 

vogelkijkhut gebouwd, schelpenbanken aangelegd om de broedgelegenheid voor 

vogels te versterken, en wandelpaden gerealiseerd. Rijkswaterstaat verzorgde de 

financiering en RIKZ was bij het project betrokken voor de integratie van de 

afzonderlijke metingen en de rapportage. 

In 2004 is polder Breebaart ingebracht als pilot in het project ComCoast. ComCoast 

(COMbined functions in COASTal defence zones) is een Europees INTERREG 

project dat innovatieve oplossingen ontwikkelt en presenteert om kustgebieden te 

beschermen tegen overstromingen. Het project richt zich in eerste plaats op zeedijken. 

Als alternatief voor het keer op keer verhogen van de dijken wordt gekeken naar de 

mogelijkheden om bredere kustzones in te richten die door een primaire dijk worden 
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gescheiden van het achterland en door een secundaire dijk van de zee. In de zone zelf 

wordt multifunctioneel landgebruik gerealiseerd, bijvoorbeeld landbouw, kasbouw, 

recreatie, natuur en bebouwing. In een noodgeval zou een golf over de secundaire dijk 

mogen slaan, waardoor de kustzone tijdelijk onder water komt te staan. Deze 

oplossing wordt de „overslagbestendige dijk‟ genoemd. Polder Breebaart kwam in 

aanmerking voor de pilot-studie ComCoast, vooral dankzij de aanwezigheid van een 

dubbele dijk, die dateerde van de plannen voor een buitendijkskanaal. Op de polder 

zelf is geen golfbestendige dijk gerealiseerd, het gebied is voornamelijk gebruikt als 

proefgebied voor de berekeningen. 

Bij dit project zijn de volgende partijen betrokken: Rijksinstituut voor Kust en Zee 

(RIKZ), Waterschap Hunze en Aa‟s, Stichting het Groninger Landschap, Provincie 

Groningen. 

Baten van Waterbeheer Polder Breebaart 

Polder Breebaart is een voorbeeld van een gebied dat in de loop van de tijd steeds 

nieuwe functies kreeg toegewezen, en zonder deze functies zou het waarschijnlijk 

veel minder intensief worden gebruikt. Vanaf 2000 is voornamelijk de natuurfunctie 

gehanteerd door de polder in te richten als brakwatergebied. In 2004 is de polder 

ondergebracht als een pilot voor het ComCoast project, met als doel bescherming van 

kustgebied tegen overstroming. Er is geen vroegtijdige verkenning van alle mogelijke 

functies uitgevoerd voor het gebied, maar tot nu toe zijn de volgende baten op de 

polder gecreëerd:  

 Natuurbaten (de ontwikkeling van brakwatergebied, onderzoek & monitoring); 

 Kleinschalige recreatie (vogelstand, wandelpaden, bezoekerscentrum); 

 Vispassage van zoet naar zout;  

 Overslagbestendige dijk als een betaalbaar en duurzaam alternatief voor het 

keer op keer verhogen van de bestaande dijken (ComCoast). 

De sociale, economische en ecologische effecten van de overslagbestendige dijk zijn 

uitgebreid onderzocht in het kader van ComCoast. Er wordt geconcludeerd dat een 

overslagbestendige dijk maatschappelijk loont ten opzichte van een traditionele 

dijkverhoging, onafhankelijk van het soort landgebruik. Verder blijkt dat alle 

alternatieven met een overslagbestendige dijk een positief kosten-batensaldo hebben 

en bijna alle alternatieven met een traditionele dijkverhoging een negatief saldo. Ook 

blijken de verschillen in saldi vooral bepaald te worden door het type kustverdediging 

en in beperkte mate door het type landgebruik (Rijkswaterstaat 2007, p.8). Andere 

doelstellingen gerealiseerd op de polder kunnen ook vertaald worden als 

welvaartseffecten.  

Tabel 10. Maatschappelijke baten Polder Breebaart 

Beoogd(e)effect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Water 

kwantiteit 

Kustbescherming door 

middel van een 

overslagbestendige dijk 

(studie ComCoast) 

Evt. gebruik van primaire 

en secundaire dijken 

Evt. vermeden kosten van 

keer op keer verhogen van 

dijken 
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Tabel 10 (vervolg). Maatschappelijke baten Polder Breebaart 

Neveneffect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Natuur Gedempt tij t.b.v. 

brakwatergebied 

Verbeterde flora & fauna Verhoging natuurwaarde 

(meer biodiversiteit); 

Toename toerisme; 

Recreatie Aanleg wandelpaden, 

bezoekerscentrum, 

vogelhut 

Recreatie-infrastructuur  Opbrengsten excursies, 

horeca, enz. 

Werkgelegenheid 

dienstensector 

Innovatie Innovatieve oplossing 

voor de vispassage 

Vispassage zout-zout;  Toepassing van technologie 

elders in Nederland 

(voorbeeldproject); 

3.9. Aqualân Grou 

In het voorjaar van 2003 vond de uitbreiding plaats van de RWZI in Grou, ten zuiden 

van Leeuwarden. Al voor de uitbreidingswerkzaamheden opperde de opzichter het 

idee om een zuiveringsmoeras aan te leggen. Dit omdat Wetterskip Fryslân een 

grasveld van ruim 1 ha in zijn bezit had aangrenzend aan het RWZI-terrein. De eerste 

schets van het wetland werd al in 2003 gemaakt en ingediend bij de Provincie 

Friesland. In 2004 is het project voorgedragen als onderdeel van het Interreg 

Noordzee project “Urban Watercycle”. Dit project richt zich voornamelijk op de 

waterketen in stedelijk gebied, van afvalwater en riool tot zuivering en drinkwater. Er 

vinden experimenten met innovatieve oplossingen voor zowel waterkwaliteit als 

waterkwantiteit plaats. Waterschap Regge en Dinkel was de overkoepelende 

projectleider, Provincie Friesland is een projectpartner met Grou als één van de pilot-

projecten (andere Friese pilots zijn: Kameleondorp te Terhorne en Vrijheidswijk te 

Leeuwarden). De keuze voor Grou is vooral gebaseerd op de beschikbare eigen grond 

en de noodzakelijke herinrichting van het terrein na uitbreiding van de RWZI, de 

beperkte afstand tot Leeuwarden (wat monitoring van deze pilot vergemakkelijkt) en 

de directe ligging aan boezemwater (vanwege paaibiotoop als vernieuwend 

onderdeel) (Claassen et al., 2006). In 2005 is er begonnen met de aanleg van het 

nazuiveringsveld en in 2006 is het gerealiseerd.  

In dit project ondergaat het door RWZI gezuiverde water nog een extra zuivering met 

behulp van een watervlooienvijver en rietsloten. Door extra na te zuiveren en extra 

zuurstof in te brengen ontstaat een natuurlijker overgang naar het oppervlaktewater 

(Sybren Gerbens, Wetterskip Fryslân). De visstand heeft hier baat bij. Als verbinding 

tussen de rietvelden en het boezemwater is er een paaisloot voor snoeken aangelegd. 

Het gebied is toegankelijk gemaakt voor het publiek met informatieborden.  

Bij dit project zijn de volgende partijen betrokken: Provincie Friesland, Wetterskip 

Fryslân, Waterschap Regge en Dinkel. 

Baten van Waterbeheer Grou 

Het doel van dit project was om de kwaliteit van het gezuiverde water te verhogen. 

Uit verschillende proeven blijkt dat de zwemwaterkwaliteit is bereikt. Andere bereikte 

neveneffecten zijn: 



 

 30 

 Natuurontwikkeling (visstand). Er zijn 5 andere soortgelijke 

nazuiveringsvelden in Nederland, maar Grou is het eerste waar de combinatie 

is gemaakt met een paaiplaats voor vissen.  

 PR en presentatie van het Waterschap. De natuurlijke inrichting rond de RWZI 

en het toegankelijk maken van het terrein verminderd de „black-box‟ imago. 

De burger is meer bewust van de processen in en rond de RWZI. 

 Aantonen dat met de toename aan biodiversiteit in het zuiveringsmoeras 

voldaan kan worden aan de Europese Kaderrichtlijn water. Moerassystemen 

kunnen een goed alternatief voor of aanvulling zijn op 

nazuiveringstechnieken, zoals zandfiltratie of membraanfiltratie.  

Maar 20% van het effluent wordt nagezuiverd in de vlooienvijvers & rietsloten. 80% 

wordt geloosd in de Friese boezem. Omdat er maar 1 ha grond beschikbaar was, is 

Grou een geschikte locatie voor de pilot-studie. Er zijn geen zwemgebieden in de 

buurt en het nazuiveren van 100% van het effluent is op zich niet noodzakelijk. 

Vooral de resultaten van deze pilot-studie zijn van belang. Hiervoor is veel interesse 

vanuit andere waterschappen en gemeentes. Kennis en ervaring opgebouwd tijdens 

deze pilot-studie zouden elders in Friesland (bijv. in Sloten) toegepast kunnen 

worden, vooral in de zwemgebieden waar 100% nazuiveringseffect nodig is. 

Nazuivering van het effluent is geen rendabele onderneming, het is ook niet wettelijk 

verplicht. Maar niet vergeten moet worden dat hogere waterkwaliteit de woon- en 

leefomgeving in het stedelijke gebied verbetert. Dit is waar Interreg Urban 

Watercycle project zich op richt. Verder bieden de RWZI‟s en wetlands 

mogelijkheden voor opbrengsten en kostenbesparing. De verkenning van deze 

mogelijkheden is gemaakt in het onderzoeksrapport “Income and savings from 

investments in water quality” (van Engelen, 2006). In het geval van RWZI Grou zijn 

de mogelijkheden gerelateerd aan: 

 De RWZI (hergebruik van slib als energiebron) 

 Het zuiveringsmoeras (biomassa t.b.v. energie-, hout- en mestproductie, als 

diervoer en kwekerij voor mosselen en vis; wetlands als stedelijk natuur) 

 Het effluent (gebruik voor de landbouw en industrie, waterparken en 

recreatie) 

In totaal zijn bij dit project zowel de natuur- en duurzaamheidbaten, als de baten van 

waterkwaliteit gecreëerd.  

Tabel 11. Maatschappelijke baten Aqualân Grou 

Beoogd(e)effect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Water 

kwaliteit 

Nazuivering effluent 

rwzi  

Oppervlaktewaterkwaliteit Verhoging natuurwaarde; 

Uitgespaarde 

overschrijdingskosten 

KRW.  

Neveneffect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Natuur Paaiplaats snoeken Verbeterde flora & fauna Verhoging natuurwaarde  

Innovatie Gebruik van duurzame 

technologie 

Kennis van en ervaring met 

een zuiveringsmoeras (pilot-

project) 

Toepassing van 

technologie elders in 

Nederland 

(voorbeeldproject); Evt. 

uitgespaarde kosten door 

(her)gebruik van slib, riet. 
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3.10. Opmaling Schuilenburg 

Schuilenburg is een relatief hoog gelegen agrarisch gebied tussen Bergumermeer en 

het meer de Leijen. In de zomer wordt het gebied voorzien van het boezemwater dat 

met behulp van twee gemalen drie meter omhoog gepompt wordt. De boeren 

werkzaam in dit gebied maken deel uit van de vereniging Agrarisch Natuurbeheer, die 

zich inzet voor de verbetering van de milieukwaliteiten van het gebied. Op het 

industrieterrein Burgum-Sumar aan de andere kant van het meer de Leijen bevindt 

zich een destructiebedrijf waar dierlijke restmaterialen worden verwerkt en vernietigd. 

Naar aanleiding hiervan heeft de vereniging Agrarisch Natuurbeheer het Waterschap 

gevraagd om de kwaliteit van het water in de boezem te onderzoeken. Uit het 

onderzoek is gebleken dat het water afkomstig uit het agrarische gebied nog een 

slechtere kwaliteit heeft dan het boezemwater.  

Om de waterkwaliteit in het agrarische gebied te verbeteren heeft het Waterschap 

voorgesteld om het water te gebruiken afkomstig uit de zandwinput (24 ha) in de 

buurt. Hiervoor zou een nieuw gemaal worden gebouwd, als vervanging voor de twee 

oude waar het Waterschap al een tijdje niet tevreden over was. Op deze manier heeft 

het Waterschap de doelen van zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit in één project 

gecombineerd. Tegelijkertijd was de provincie Friesland op zoek naar pilots voor 

Interreg project “No Regret”, met als doel de verdroging in landelijke gebieden tegen 

te gaan. Schuilenburg was een geschikte pilot, want het water in de zandwinput is 

regenwater en kwelwater: het droogt niet uit en heeft tevens een hoge kwaliteit (Johan 

Hager, Wetterskip Fryslân). In 2005 is het project definitief van start gegaan en zou in 

mei 2008 afgerond zijn.  

Betrokken bij de Friese Interreg pilot zijn de volgende actoren: Wetterskip Fryslân (de 

trekker van het project), Provincie Friesland (lead-partner Interreg) en de Agrarische 

Natuurorganisatie.  

Baten van Waterbeheer Schuilenburg 

In de beginfase van dit project hebben de doelstellingen van waterkwaliteit en 

waterkwantiteit gespeeld: Wetterskip Fryslân zocht vervanging voor de verouderde 

gemalen en voerde tegelijkertijd onderzoek uit naar de kwaliteit van water in het 

agrarische gebied. Interreg subsidie heeft het thema droogtebestrijding toegevoegd. 

Dit heeft voor de finale impuls gezorgd en het project is vanuit Interreg opgestart.  

De focus van “No Regret” wordt geplaatst op de verkenning van de problematiek 

droogtebestrijding en het uitproberen van verschillende maatregelen. Aanleiding voor 

de problematiek zijn de verwachte klimaatontwikkelingen en de zeespiegelstijging. 

Als gevolg hiervan wordt behalve meer en hevige neerslag ook langduriger droogte 

voorspeld, waarbij de watervoorziening vanuit het IJsselmeer niet gegarandeerd is. 

Daarnaast wordt er vochttekort verwacht op de hogere gronden in Fryslân en in 

gebieden waar geen water naartoe gepompt kan worden. Watertekort is daarom 

opgenomen in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Intentieverklaring 

Noardlike Fryske Wâlden. De problematiek en de organisatie lenen zich goed voor 

het Interreg-project (Roelof Veeningen, 2005).  

In de voorbereidingfase is gekeken of de baten van het nieuwe gemaal afwegen tegen 

de investeringskosten, maar er is geen maatschappelijke kosten-batenanalyse 
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gemaakt. Dit was ook niet noodzakelijk voor het verkrijgen van de subsidie (Johan 

Hager, Wetterskip Fryslân). Op grote lijnen zijn bij dit project de volgende 

welvaartseffecten aan de orde: 

Tabel 12. Maatschappelijke baten Schuilenburg 

Beoogd(e)effect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Water 

kwantiteit 

Vervanging gemaal Optimaal peilbeheer Uitgespaarde 

onderhoudskosten 

verouderde gemalen 

Water 

kwaliteit 

Watervoorziening uit de 

zandwinput  

 

Verbeterde waterkwaliteit 

in het agrarische gebied  

Toename gewas- & 

teeltopbrengsten;  

Minder droogteschade 

(vermeden kosten); 

Neveneffect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Innovatie Ontwikkelen van een 

duurzame 

droogtebestrijdings-

techniek (pilot-project) 

 

Kennis van en ervaring 

met antiverdroging 

maatregelen; inzichten in 

de droogteproblematiek 

(onderzoek- en 

evaluatierapporten) 

Toepassing van 

technologie elders in 

Nederland 

(voorbeeldproject); 

 

 

3.11. Binnenstadsgrachten Leeuwarden 

In 2000 heeft het Wetterskip Fryslân samen met de gemeente Leeuwarden en 

provincie Friesland een Waterplan opgesteld: “De Blauwe Diamant”. Het bestond uit 

de visie over waterbeheer, de afspraken tussen gemeente, waterschap en provincie, en 

ook uit het aanzetten tot twee grote uitvoeringsprojecten: de binnenstadsgrachten 

Leeuwarden en Portmarge (allebei gericht op waterkwaliteit). Deze projecten zijn 

deels gesubsidieerd uit het overkoepelend Interreg project “Water City International”.  

Het doel van het project is de verbetering van waterkwaliteit in de grachten van 

Leeuwarden om ze aantrekkelijker te maken voor de recreatievaart. Hiervoor moest 

een pomp worden verwijderd die 30 jaar geleden was aangebracht om het water in de 

grachten te verversen. Om een goede waterkwaliteit te krijgen zijn de zwaar vervuilde 

bodem en riooloverstorten gesaneerd. Er zijn randen langs de grachten aangebracht, 

zodat het afspoelende straatwater naar het riool wordt afgevoerd. Plaatselijk is het 

riool verruimd. Bleef over het gegeven dat de binnenstadsgrachten in open verbinding 

staan met de Friese boezem (een doorzicht van slechts 40 cm). Om het water helder te 

maken zijn de grachten aangesloten op de rioolwaterzuivering elders in de stad. Door 

een presleiding worden ze gevoerd met extra gezuiverd effluent. Om de invloed van 

de boezem terug te dringen zijn doorvaarbare waterkeringen geplaatst in de vorm van 

een gordijn van rubberen flappen. Dit concept met suppletie van schoon water en 

afremming van de invloed van de boezem werd aangeduid met „stuurbaar water‟. 

Vanuit andere gemeentes en waterschappen is hier veel interesse voor. In het kader 

van dit project zijn veel zuiveringstechnieken uitgeprobeerd, met als conclusie dat het 

niet meevalt in een stedelijke omgeving een betere waterkwaliteit te bereiken.  

Betrokken bij dit project zijn geweest: Provincie Friesland, Gemeente Leeuwarden, 

Wetterskip Fryslân. 
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Baten van Waterbeheer Leeuwarden 

Aanzet tot dit project en een aantal andere projecten komt voort uit de samenwerking 

tussen het waterschap, de gemeente en de provincie in het waterplan „De Blauwe 

Diamant‟. Bijzonder aan dit samenwerkingsverband is de institutionalisering van het 

proces (het bestaan van de stuursgroepen, het budget en de watercoördinator). Water 

is de bewuste beleidskeuze en de band tussen de gemeente en provincie is op dit 

gebiedsterrein heel sterk. Leeuwarden is de eerste gemeente in Friesland met een 

waterplan. Uitvoering van een aantal waterprojecten is gesubsidieerd uit het EU 

Interreg programma, die voor de nodige opschaling heeft gezorgd door afzonderlijke 

(ook niet-water) projectinitiatieven in de binnenstad met elkaar te verbinden (Frits 

Veldmeijer, Gemeente Leeuwarden). 

Het water in de stad wordt in het waterplan benaderd als sociaal-economische factor, 

gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe economische impulsen. Het waterplan 

geeft een globaal idee over positieve economische gevolgen, bijvoorbeeld 

recreatievaart in de binnenstad, wonen aan het water, watertechnologie, toerisme, 

enz., zonder dat er enkele cijfers genoemd worden. In de projectaanvraag waren 

enkele impact indicatoren genoemd, zoals bruto gecreëerde werkgelegenheid, 

tijdelijke werkgelegenheid, uitgelokte investeringen en bestedingen, aantal startende 

ondernemers; maar toch is geen van deze indicatoren kwantitatief scherp meetbaar. In 

het verslagrapport over de resultaten van dit project is de kwalitatieve beschrijving 

van effecten gedaan, die mede het gevolg zijn van de verbeterde waterkwaliteit in de 

binnenstad (Gemeente Leeuwarden, 2007): 

 startende onderneming met rondvaarten in pramen met elektromotoren 

 werkgelegenheid in de horecakelders aan de grachten 

 tijdelijke werkgelegenheid gemoeid met het voorbereiden en uitvoeren van de 

projectwerken 

 meer bezoekers in de binnenstad (getrokken door o.a. de organisatie van 

verschillende evenementen), meer omzet in de horeca (terrassen en steigers, en 

de algemene kwaliteitsverbetering (bijv. verbouwing van de horecapanden)  

Technisch gezien is dit project geen groot succes geworden. Uit de evaluatie blijkt dat 

de doorvaarbare waterkeringen een kwetsbare constructie is en het water is niet op de 

hele lengte van de grachten helder: helderheid vermindert naarmate het water vanuit 

de RWZI verder de gracht ingaat. De reden hiervoor is dat misschien niet alle 

beschikbare kennis op het gebied van techniek is benut (Roelof Veeningen, 

Wetterskip Fryslân). De evaluatie van het project wordt voorgelegd aan de onderwijs- 

en kennisinstituten in Leeuwarden, onder andere de Friese Water Alliantie, met het 

verzoek om een bijdrage te leveren aan oplossingen (door middel van advisering en/of 

onderzoek). Afgezien van de technische ineffectiviteit van de doorvaarbare 

waterkeringen, zijn er in het kader van dit project belangrijke inzichten en ervaringen 

verkregen op het gebied van stedelijk waterbeheer. 
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Tabel 13. Maatschappelijke baten Binnenstadsgrachten Leeuwarden 

Beoogd(e)effect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Water 

kwaliteit 

Baggeren 

Bodemsanering 

Pompvernieuwing 

Rioolverruiming 

Verbeterde waterkwaliteit 

in het stedelijke gebied  

Toename bezoekers 

(uitgelokte bestedingen); 

Woongenot huizen aan 

water (stijging huisprijzen); 

Uitgespaarde 

overschrijdingskosten KRW  

Neveneffect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Recreatie Opstarten 

recreatieondernemingen 

Recreatie-infrastructuur 

(horeca, recreatievaart, 

enz.) 

Opbrengsten horeca, 

recreatievaart, enz. 

Werkgelegenheid 

dienstensector 

Innovatie Ontwikkelen van nieuwe 

technologische 

oplossingen 

 

Doorvaarbare 

waterkeringen; 

Inzichten in de problemen 

van stedelijk waterbeheer 

(onderzoek- en 

evaluatierapporten) 

Toepassing van technologie 

elders in Nederland 

(voorbeeldproject). 

3.12. Conclusies 

In deze conclusies wordt eerst een opsomming gegeven van alle baten gecreëerd in de 

11 casussen. Vervolgens worden de casussen vergeleken aan de hand van de manier 

waarop de baten tot stand zijn gekomen. Enkele observaties uit alle casussen, zoals 

succes- en faalfactoren, aandacht aan de economische component en de rol van de 

subsidie worden geanalyseerd. Daarna worden aandachtspunten geschetst voor het 

genereren van baten in waterbeheer.  

Type Baten van Water  

In dit rapport worden de volgende categorieën baten onderscheiden: 

1. Baten voor andere sectoren. Uit de 11 bekeken projecten blijkt dat 

waterbeheer vaak gecombineerd wordt met de volgende sectoren: 

a. Natuur- en landschapsontwikkeling: de aanleg van de Ecologische 

Hoofdstructuur, Ecologische verbindingszone, uitloopgebied t.b.v. de 

nieuwe wijken.  

b. Recreatie: fiets- en wandelroutes, watersport, recreatieve centra‟s 

(bezoekerscentrum, ontspanningscentrum, enz.), natuurbeleefpunten 

(vogelkijkhutten, enz.), informatieve voorzieningen (info-borden), 

stranden, enz.  

c. Landbouw: het realiseren van een duurzame uitgangssituatie voor de 

landbouw door betere verkaveling van de landbouwgronden. 

d. Woning- en kantoorbouw: het ontwikkelen van onroerend goed als 

manier van opwaarderen van de omgeving en de regio. 

2. Baten van waterkwaliteit voor waterkwantiteit en vice versa. De twee 

voorbeelden uit de selectie zijn: een waterberging gecombineerd met de 
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helofytenfilter en de vervanging van een verouderd gemaal gecombineerd met 

voorzieningen voor schoner water. 

3. Innovatieve/duurzame technologische oplossingen. Hier gaat het om zowel het 

ontwikkelen als toepassen van vernieuwende technologie, om kennis en 

ervaring opgebouwd in de loop van het project.  

Overzicht van de mogelijke welvaartseffecten per type baat is gegeven in de volgende 

tabel.  

Tabel 14. Baten van Waterbeheer (welvaartseffecten) 

Beoogd(e)effect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Water 

kwantiteit 

Waterberging Toename bergingscapaciteit Vermeden schade 

wateroverlast 

Gedempt tij  Afname overstromingsrisico Vermeden schade 

wateroverlast 

Kustbescherming door 

middel van een 

overslagbestendige dijk  

Evt. kustinrichting met 

primaire en secundaire 

dijken  

Evt. vermeden kosten van keer 

op keer verhogen van dijken 

Vervanging gemaal Optimaal peilbeheer Uitgespaarde 

onderhoudskosten verouderde 

gemalen 

Beoogd(e)effect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Water 

kwaliteit 

Baggeren 

Bodemsanering 

Pompvernieuwing 

Rioolverruiming 

Verbeterde waterkwaliteit in 

het stedelijke gebied 

Toename toerisme 

(bestedingen toeristen) 

Woongenot huizen aan water 

(stijging huisprijzen) 

Uitgespaarde 

overschrijdingskosten KRW  

Watervoorziening uit de 

zandwinput  

 

Verbeterde waterkwaliteit in 

het agrarische gebied 

(Shuilenburg) 

Toename gewas- & 

teeltopbrengsten;  

Minder droogteschade 

(vermeden kosten); 

Helofytenfilter Verbeterde waterkwaliteit Vermeden schade 

wateroverstorten  door de 

ontlasting rioolstelsel 

Nazuivering effluent rwzi  Oppervlaktewaterkwaliteit Verhoging natuurwaarde 

(meer biodiversiteit); 

Uitgespaarde 

overschrijdingskosten KRW. 

Neveneffect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Natuur Inrichting EHS, EVZ, 

brakwatergebied, 

paaiplaats vissen, 

uitloopgebieden voor 

aangrenzende wijken  

Verbeterde flora & fauna,  Verhoging natuurwaarde 

(meer biodiversiteit); 

Woongenoot in de 

aangrenzende wijken (stijging 

huisprijzen);  

Toename toerisme (uitgelokte 

bestedingen) 

Recreatie Aanleg fiets- en 

wandelpaden, informatie 

borden, opstarten 

recreatieondernemingen, 

gebiedsbranding, 

stimulering locale 

bedrijven 

Gebiedsinrichting, recreatie-

infrastructuur (horeca, 

watersport, recreatievaart, 

bezoekerscentra, 

ontspanningscentra, 

duurzame short stay 

voorzieningen, enz.) 

Opbrengsten horeca, verhuur, 

excursies, 

recreatieondernemingen, enz. 

Werkgelegenheid 

dienstensector 

 



 

 36 

Tabel 14 (vervolg). Baten van Waterbeheer (welvaartseffecten) 

Neveneffect(en) van waterbeheer Fysieke effecten Welvaartseffecten 

Landbouw Verkaveling; 

boerderijverplaatsing;  

Verbeterde 

landbouwstructuur; 

Optimale oppervlakte grond 

bij huis 

Efficiënte bedrijfsvoering 

(toename gewas- en 

teeltopbrengst) 

Woning- en 

kantoorbouw 

Realisatie van onroerend 

goed 

Meer woningen, kantoren, 

vakantiehuizen 

Opbrengsten woning- en 

kantoorverkoop of -verhuur; 

Werkgelegenheid bedrijven;  

Verbetering imago van de 

regio (toename toerisme, 

huisvesting, werkgelegenheid)  

Innovatie Ontwikkelen van nieuwe 

technologische 

oplossingen; 

Toepassen/ontwikkelen 

van duurzame technologie 

(bijv. osmose, rietvelden, 

antiverdroging, enz.)  

Innovatieve technologie 

(nieuw 

product/oplossingen); 

Kennis van en ervaring met 

relatief nieuwe 

technologieën (pilot-

projecten);  

Inzichten in de actuele 

waterproblemen 

(onderzoek- en 

evaluatierapporten) 

Export van technologie naar 

het buitenland 

(voorbeeldprojecten); 

Uitgespaarde kosten door 

(her)gebruik van 

(tussen)producten; 

Opbrengsten uit gegenereerde 

producten (bijv. biomassa 

kwekerij) 

Manier waarop de baten worden gegenereerd  

Enkele overeenkomsten komen naar voren bij het vergelijken van casussen met 

elkaar. Op basis van de manier waarop de baten tot stand komen, kunnen de casussen 

als volgt worden geclassificeerd:  

1. Baten gegenereerd volgens 1+1=3 formule. Dit vindt plaats bij projecten van 

locale schaal, waar 2 à 3 actoren bij betrokken zijn (bijvoorbeeld een 

waterschap en een gemeente). De initiatieven van de partijen worden meestal 

vanuit een overkoepelend provinciaal programma aan elkaar gekoppeld en 

aangevuld met nevendoelstellingen op kleine schaal. Partijen zijn er snel over 

eens dat de realisatie van het project op deze manier meerwaarde heeft ten 

opzichte van het oorspronkelijke plan. Er worden geen partijen of 

doelstellingen meer aan het project gekoppeld, en het project wordt vrij snel 

gerealiseerd (binnen 2-3 jaar) . Voorbeelden zijn: Winschoten, Hoogeveen ( ≤ 

100 ha). 

2. Baten gegenereerd als gevolg van het sneeuwbaleffect. Karakteristiek voor 

deze projecten is de lange voorbereidingsfase, waarbij steeds meer actoren 

betrokken raken en steeds meer doelstellingen (en daarmee de baten) worden 

toegevoegd aan het project. Er vind meestal geen vroegtijdige verkenning van 

alle mogelijkheden plaats, maar uiteindelijk wordt het project op grote schaal 

gerealiseerd. Voorbeelden zijn de twee herinrichtingprojecten – Peize en 

Lemsterpolders. Het verschil is echter dat het sneeuwbaleffect bij 

Lemsterpolders werd belemmerd door het protest van de agrariërs, terwijl dit 

bij Peize tot het internationale pilot-project heeft geleid. 

3. Baten van vervolgmaatregelen op eerder genomen initiatieven. Projecten van 

deze categorie hebben een lange historie, en huidige waterinitiatieven vormen 

een gevolg op of aanpassing van het eerder gevoerde waterbeheer. Zo wordt 
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er in de casus Lauwersmeer naar gestreefd om bij de realisatie van gedempt tij 

ook extra recreatieve baten te creëren. Op de polder Breebaart wordt één 

gebruiksfunctie gevolgd door een ander, omdat het terrein anders weinig 

bruikbaar is. In beide gevallen worden al sinds de jaren ‟70 in het gebied 

watergerelateerde werkzaamheden verricht.  

4. Baten van publiek-private samenwerking. In deze projecten worden 

waterinitiatieven gecombineerd met het ontwikkelen van onroerend goed, 

waarbij private partijen zijn betrokken. Karakteristiek voor deze projecten is 

de ontwikkelaarbenadering van baten, uitgewerkt in de grondexploitatie. 

Opbrengsten uit de realisatie van de woningen worden gezien als 

voornaamste batenpost, en andere baten zijn niet in beeld gebracht. Dit terwijl 

de insteek van de projecten wel maatschappelijk is (economische impuls voor 

regio, verbeteren van imago, enz.) Voorbeelden: Blauwe Stad, Meerstad. 

5. Baten gestimuleerd door de Europese subsidie (Interreg). Bij deze projecten 

zijn de baten in grote mate veroorzaakt door de beschikbaarheid van de 

subsidie en de voorwaarden om deze subsidie te verkrijgen. De subsidie 

speelt dan ook vanaf het begin van het project mee en zorgt voor de 

innovatieve component, de link met de regionale economie en de 

transnationaliteit van het project. Zonder de subsidie zouden deze projecten in 

minder uitgebreide vorm of helemaal niet worden gerealiseerd. Voorbeelden 

zijn: Leeuwarden, Schuilenburg, Grou. 

Tabel 15. Kosten en omvang van de casussen 

Casus Kosten, 

mln. € (*) 

Tijdsduur, 

jaar (**) 

Omvang, 

ha 

Aantal betrokken 

actoren (***) 

Peize 37,5 2000-2012 2000  9 

Lauwersmeer 200 2001-2008 6000 30 

Blauwe Stad 120 1991-2005 1200 8 

Meerstad 750 2001-2026 3500 6 

Winschoten 3,5 2004-2006 84 5 

Hoogeveen 1,73 2006-2008 50 2 

Lemsterpolders 3,3 1997-2008 930 5 

Breebaart ----- 2001-2007 63 4 

Grou 0,182 2004-2006 1  2 

Shuilenburg 0,355 2005-2008 1200 3 

Leeuwarden 2,2 2000-2006 80 3 
(*) op basis van kostenraming; kosten van lopende projecten kunnen afwijken van het vermelde bedrag 

(**) vanaf de formalisatie van het proces (installatie van de landinrichtingscommissie, ondertekening 

intentieovereenkomst, aanstelling stuursgroep, goedkeuring projectvoorstel, enz.) tot de afronding 

(***) actoren vertegenwoordigd in de geformaliseerde structuur (landinrichtingscommissie, 

stuursgroep, projectgroep, bestuurlijk overleg, incl. de beheerders) 

Succes- en faalfactoren 

Communicatie met de betrokken partijen (bewoners, belangenorganisaties) is een 

belangrijke factor voor het verloop van het project. Uit de ervaring van de bestuurders 

blijkt dat overleg binnen bepaalde randvoorwaarden veel beter werkt dan de “wij zijn 

de overheid”-benadering. Zo heeft het open planproces bij de uitwerking van het 
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Masterplan Meerstad gezorgd voor meer begrip van de bevolking. Tegelijkertijd, het 

te laat betrekken van de partijen kan een negatief effect hebben. Workshops met de 

agrariërs en inwoners van het Lauwersmeer vond pas enkele jaren na de uitwerking 

van de plannen plaats. Dit is één van de redenen waarom het niet is gelukt om 

iedereen mee te krijgen in het besluitvormingsproces. 

Grondverwerving speelt een belangrijke rol. Het feit dat geen grondverwerving nodig 

was bij Winschoten heeft ervoor gezorgd dat het hele project binnen 2 jaar afgerond 

was. In de casus Lemsterpolders leidde het protest van de grondeigenaren tot een 

vertraging van ongeveer 4 jaar. In hoeverre de beschikbaarheid van de gronden aan 

het succes of falen gerelateerd is, is nog de vraag; het kan worden beargumenteerd dat 

het afhankelijk is van de effectieve samenwerking tussen de partijen, de 

beschikbaarheid van de financiële middelen en de doelen van het project. 

Vroegtijdige verkenning van de mogelijkheden voor het gebied wordt niet altijd 

gedaan, maar is door sommige bestuurders gezien als gemiste kans. Voor Peize had 

het kunnen betekenen dat er vanaf het begin rekening werd gehouden met de 

recreatieve component, waardoor de baten versneld worden gerealiseerd.  

Het kunnen benutten van alle beschikbare kennis is een belangrijke factor als het gaat 

om technologisch vernieuwende oplossingen. Uit de evaluatie van 

binnenstadsgrachten Leeuwarden blijkt dat de doorvaarbare waterkeringen 

(technologisch vernieuwend element van het project) niet effectief genoeg 

functioneren. De resultaten van het project worden voorgelegd aan de kennisinstituten 

in Friesland met verzoek om mee te denken aan de oplossing. De vraag is dan waarom 

de kennisinstituten niet vanaf het begin betrokken waren; en wat dat zou kunnen 

hebben betekenen voor de resultaten van het project als dat wel zo was. 

Om de baten van water te kunnen vergroten is het ook belangrijk dat water een 

bewuste beleidskeuze is van de bestuurders. Dit creëert meer draagvlak en vergroot de 

bereidheid van de partijen om projectideeën tot integrale plannen te ontwikkelen. Dit 

is bijvoorbeeld het geval in Friesland, dat zich positioneert als een waterprovincie en 

zich actief inzet voor het verkrijgen van Europese subsidies voor waterprojecten (3 uit 

de 4 Friese casussen worden medegefinancierd uit de Interreg subsidie). Ook het 

goede samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties draagt bij aan het 

succes van het project (casus Leeuwarden: gemeente en provincie; casus de Blauwe 

Stad: waterschap en provincie). Wij presenteren in paragraaf 4 een stroomschema 

welke bestuurders en beleidsmakers behulpzaam kan zijn bij het vinden van de weg 

naar meer baten. In zijn algemeenheid speelt hier het vraagstuk van regie en het 

vraagstuk van strategie. Met een „timmermansoog‟ de verschillende cases beschouwd, 

met meenemen van de inzichten van de achttien Noordelijke respondenten en 

spiegelend aan de ervaringen welke elders worden opgedaan, is de constatering dat 

waterprojecten nog vaak worden ingezet zonder dat een goede probleem- en 

draagvlakverkenning in het betreffende gebied is uitgevoerd. Veelal wordt begonnen 

met een schets op hoofdlijnen welke eerder weerstand mobiliseert bij andere spelers 

dan bereidwilligheid om gezamenlijk vormt te geven aan een agenda voor meerdere 

doelen gezamenlijk, in wisselwerking met signaleren en in beeld brengen van kansen 

op meerwaarde. Veelal vraagt dit overigens ook schakelen tussen meerdere 

geografische en bestuurlijke schaalniveau‟s. Twee mechanismen lijken een 

belangrijke rol te spelen . Dat samenbrengen van geografische en bestuurlijke niveaus 

vindt veelal plaats in een gebiedsaanpak, waar wij nadrukkelijke de reconstructies en 
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herinrichtingen toe rekenen. Soms vervult de generieken democratie het voortouw, 

soms als het waterbelang in het gebied dat aannemelijk maakt is het soms de 

waterbeheerder die belast wordt met de regietaak. De centrale gedachte welke gedeeld 

lijkt te worden is dat dit onderscheid niet bepalend is, maar dat eerder kansen worden 

gemist als de regierol niet duidelijk is en als deze regierol niet wordt ingevuld met 

inachtneming van de les rond de probleem-analyse en gebiedsverkenning.  

Regionaal economische ontwikkelingen 

Heel vaak worden de belangen van de regionale economie niet opgenomen in het 

project. De doelen van de samenwerkende partijen zijn voornamelijk gerelateerd aan 

water en natuur, de link met de locale of regionale economie wordt niet gemaakt en er 

vindt ook geen inschatting van de economische effecten plaats. Dit is het geval in 6 

casussen uit de 11. Als reden voor het niet in beeld brengen van de economische 

effecten worden de volgende aspecten genoemd: 

 Meerwaarde van het project is voor de betrokken partijen duidelijk zonder 

uitgebreide economische analyses; 

 Het laten uitvoeren van de economische analyse kost geld en daar is geen 

budget voor beschikbaar; 

 Grondexploitatie is voldoende voor economische argumentatie (kosten van het 

project gedekt door de opbrengsten uit de verkoop van onroerend goed); 

 De link met de regionale economie en het waarderen van effecten is niet 

noodzakelijk voor het verkrijgen van subsidies; 

 Genomen maatregelen (bijv. recreatieve voorzieningen) zijn kleinschalig en de 

effecten daarvan zouden ook niet zo groot zijn; 

 Het is moeilijk om economische effecten van water in te schatten en een 

causaal verband te bewijzen. 

In sommige gevallen is de globale visie over regionaal economische effecten 

aanwezig. Dit heeft meestal de vorm van een plan, waarin globaal wordt omschreven 

wat de positieve gevolgen voor de regionale economie zouden kunnen zijn. Er worden 

geen concrete cijfers genoemd. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Waterplan Leeuwarden (recreatie, bedrijvigheid, watertechnologie); 

 Watervisie Lauwersmeer (uitwerking van alle mogelijke alternatieven voor 

waterbeheer op verschillende sectoren); 

 Masterplan Meerstad (bedrijvigheid, recreatieve voorzieningen, locale 

voorzieningen).  

Meer gedetailleerde becijfering van de baten is (wordt) uitgevoerd in de volgende 

rapporten: 
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 Peize, uitwerking component als onderdeel van het Interreg WISER project 

(verwacht); 

 Lauwersmeer, uitwerking van de recreatieve component als onderdeel van de 

Waddenfonds subsidie aanvraag (verwacht); 

 Polder Breebaart, optimale inrichting van de overslagbestendige dijk en de 

sociale, economische en ecologische evaluatie daarvan; 

 Leeuwarden, ex-post evaluatie van de maatregelen in de stad (resultaten 

bereikt o.a. dankzij de subsidie) 

Deze vier studies worden gedaan naar aanleiding van de subsidieaanvraag, of als 

onderdeel van het gesubsidieerde project. De uitgebreide uitwerking van regionaal 

economische effecten is voor de gesubsidieerde projecten vaak een vereiste. Daarom 

wordt hier nader ingegaan op de rol van de subsidie.  

De rol van de subsidie voor baten van water 

De drie voorwaarden voor een project om in aanmerking te komen voor de Interreg 

subsidie zijn: transnationaliteit, economische stimulering (concurrentiekracht van de 

regio) en innovatie. Het is dan ook verplicht om de bijdrage van het project aan de 

regionale economie te omschrijven en te meten (voorbeelden: Leeuwarden, Breebaart, 

Peize). In een aantal gevallen zijn milieu- of innovatiedoelstellingen voldoende (bijv. 

Schuilenburg, Grou). Wat ook het geval is, Europese subsidie blijkt een grote impuls 

te zijn om een waterinitiatief tot een integraal en/of innovatief project te ontwikkelen. 

Uit de interviews met de ambtenaren van de provincie blijkt dat het te danken is aan 

de volgende aspecten van de subsidiewerking: 

 Een financiële bijdrage is de meest duidelijke factor. Interreg financiert tot 

50% van de kosten van het project. Toch is geld niet de enige reden om 

waterprojecten integraal te maken: vaak gaan de projecten ook door als de 

subsidieaanvraag wordt afgewezen; 

 Bijdrage aan de visie van betrokken actoren. Door de vaak brede formulering 

van de doelstellingen zorgen de subsidieprogramma‟s voor de nodige 

opschaling van projecten, de koppeling van afzonderlijke projecten aan elkaar, 

het opnemen van de innovatieve component als onderdeel van het project; 

 Uitwisseling van ideeën met buitenlandse partners geeft inspiratie en 

stimuleert innovatief denken.  

Zoals één van de geïnterviewden ook zei, “subsidie maakt de partijen wakker”. Wat 

moeten dan de waterbeheerders doen om een wateridee tot integraal project te 

ontwikkelen, waarbij baten versneld worden gerealiseerd? Hieronder volgt een aantal 

aandachtspunten. 

Aandachtspunten baten van waterbeheer 

 Wateridee vroegtijdig proberen te verbinden met andere doelgroepen, thema‟s, 

projecten, beleidsprogramma‟s; 
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 Duidelijke allocatie van de regiefunctie in het projectgebied, verbonden aan 

een strategie beginnend met een probleem- en agendaverkenning voor het 

projectgebied; veelal zal programmavorming aan projectvorming vooraf 

dienen te gaan. 

 Meer partijen erbij betrekken, zoeken naar potentiële partners 

 Vroegtijdig rekening houden met de economische component door 

economische partijen erbij te betrekken. Tijdens de globale voorbereidingsfase 

zijn het bijvoorbeeld consultants, bankdirecteuren; in de concrete 

voorbereidingsfase zijn het de locale ondernemers; 

 Aanvullende financiering zoeken bij „provinciale‟ en andere 

subsidieprogramma‟s;  

 Vroegtijdig en gedurende het hele project aandacht besteden aan de 

economische indicatoren (achteraf is het vaak te moeilijk); 

 Vanaf het begin aandacht aan communicatie en marketing van het project; 

 Vanaf het begin aandacht aan beheer en kwaliteitsbewaking van de 

gerealiseerde resultaten (verantwoordelijkheid, budget, plan). 
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4. Plan van aanpak 

Om dit onderzoeksproject meer invulling te geven wordt voorgesteld om een 

workshop te houden. De workshop zou de stakeholders betrokken bij waterprojecten 

(geïnterviewde personen en andere nauw betrokken actoren) bij elkaar brengen. Het 

uitnodigen van de stakeholders om mee te denken is zowel in de literatuur als in de 

praktijk beschouwd als een succesvolle strategie (Huitema e.a., 2006, 2007). De 

doelen van de workshop zullen zijn de bewustwording van kansen in waterprojecten, 

het identificeren van kansen en discussie over verbetering. Er zal worden gestreefd 

naar een agenda met ideeën voor mogelijke waterprojecten als gevolg van de 

uitwisseling tijdens de workshop. Maar ook zal aandacht besteedt worden aan de 

lessen uit de vorige paragraaf en met name aan strategieën van bestuurlijke 

vernieuwing waarmee het Noorden vooruit loopt op ontwikkelingen welke in 2008 

vanuit de nationale overheid op de agenda worden gezet en in het voorjaar 2008 een 

centrale rol zullen spelen op de Kennisconferentie water, georganiseerd vanuit het  

programma Leven met Water. Aan de hand van de conclusies uit de workshop zou 

een handleiding worden gemaakt om de baten van water te maximaliseren. Als input 

voor de workshop worden de lessen uit de cases in de context geschetste innovaties in 

het waterbeheer, alsmede het stroomschema Baten van water gebruikt. 

4.1. Stroomschema Baten van water 

Op basis van de onderzoeksresultaten is een stroomschema opgesteld. Dit 

stroomschema is bedoeld als een hulpmiddel voor ambtenaren en burgers om de baten 

van waterprojecten te vergroten. Bij het doorlopen van het stroomschema is het doel 

om zo veel mogelijk baten (nevendoelstellingen) te creëren en op deze manier de 

meerwaarde (kosten-baten ratio) van een waterproject te vergroten.  

Van elke aan de workshop deelnemende groep wordt gevraagd om met behulp van het 

stroomschema na te denken over een waterproject (bijv. de Afsluitdijk, Lauwersmeer, 

e.d.). Door het stroomschema af te lopen worden de deelnemers bewust gemaakt van 

de kansen en daarmee verbonden baten van bepaalde projecten. Voor elke gecreëerde 

„baat‟ zouden door de deelnemers de potentiële partners, de beleidsprogramma‟s en 

de economische effecten in overleg met elkaar worden uitgewerkt. Vanzelfsprekend 

wordt aandacht besteed aan de innovatieve bestuurlijke kaders waarmee in het 

Noorden van het land vooruit gelopen kan worden op de wateropgaven waar het 

innovatieve realisatiestrategieën betreft. 

In het schema wordt onderscheid gemaakt tussen twee rondes: in de eerste ronde 

wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen de watersector. De kosten en baten 

hiervan worden meegenomen naar de tweede ronde – mogelijkheden binnen andere 

sectoren. De tweede (en grootste) ronde houdt drie aparte schema‟s in, die alle drie 

doorgelopen moeten worden. Aan het eind van het proces worden alle doelstellingen 

en baten opgesomd en wordt er gekeken naar subsidiemogelijkheden voor het project. 

Naar verwachting wordt aan het eind van het proces een integraal waterproject 

gecreëerd.  

Het stroomschema is in geen enkel opzicht uitputtend en heeft ruimte voor meer 

mogelijkheden (lege vakken) en uiteraard verbetersuggesties.  
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Symbolen van het stroomschema 

 

Begin of eind van het proces. Dit stroomschema begint met een 

waterinitiatief (beoogd effect) en eindigt met hetzelfde initiatief, 

omgevormd tot een integraal waterproject  

 

 Richting voor het verloop van het proces 

 

Activiteiten aangeduid met een stippellijn worden uitgewerkt door 

de deelnemers: de stap „baten identificeren‟ moet resulteren in een 

lijst van baten. Bij de stap „opsomming alle doelstellingen en 

baten‟ worden alle doelstellingen en baten bij elkaar gebracht  

 

Beslissingsmoment heeft een vorm van een „ja‟ of „nee‟-vraag. 

Afhankelijk van het antwoord wordt het gekozen pad gevolgd  

 

 

Bij een voorbereidingsstap wordt de deelnemers gevraagd om na 

te denken over en eventueel een lijst samen te stellen van de 

relevante beleidsprogramma‟s, documenten en potentiële partners 

met betrekking tot de genomen beslissing.   

 

Data invoer/uitvoer. In deze stap wordt de doelstelling toegevoegd 

aan het project 

 

 

Begin / Eind

Activiteit

Beslissing

Voorbereiding

Data
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Waterinitiatief 

(potentieel project)

Heeft het      

waterinitiatief invloed op 

andere waterbelangen? 

(kwaliteit of kwantiteit)

Doelstelling 

toevoegen 

aan het 

project

Analyse aanwezige 

waterbelangen in het 

gebied

Relevante 

beleidsprogramma’s en  

documenten (bijv. de 

regionale 

bergingsopgave) 

Potentiële partners om 

erbij te betrekken (bijv. 

waterschappen, 

gemeente, etc.)  

JA

Kan er meerwaarde 

behaald worden bij een 

combinatie met andere 

waterdoelstellingen?

Baten identificeren 

(bijv. kostenbesparing)

en ter discussie stellen

De meerwaarde van water 

creëren: 3 stappen

NEE

Synergie
baten voor andere 

sectoren

Innovatie 

als een baat

Baten voor de 

Regionale 

economie
3

1

2

Opsomming alle  

doelstellingen en

baten

Haalbaarheid + Verzilveren Baten 
Integraal 

waterproject

Loop het schema 

door op p.2

Loop het schema 

door op p.3

Loop het schema 

door op p.4

JA

NEE

Ronde I

Ronde II
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Heeft het waterinitiatief 

directe of indirecte 

invloed op de natuur en 

milieu?

Is een combinatie met 

recreatieve 

voorzieningen denkbaar?

Is een combinatie met 

woning- en/of 

kantoorbouw denkbaar?

Ga verder 

op p.3

Heeft het waterinitiatief 

directe of indirecte 

gevolgen voor de 

landbouw?

Doelstelling 

toevoegen 

aan het 

project

Analyse aanwezige 

natuur- en 

milieubelangen in het 

gebied

Relevante 

beleidsprogramma’s en  

documenten (bijv. POP, 

gemeenteplannen, etc.) 

Potentiële partners om 

erbij te betrekken (bijv. 

provincie, gemeente, 

etc.)

JA

Kan hiermee een 

meerwaarde behaald 

worden?

JA

Analyse van de behoefte 

aan recreatieve 

voorzieningen in de 

regio/streek

Relevante 

beleidsprogramma’s en  

documenten 

(gemeenteplannen, etc.)  

Potentiële partners om 

erbij te betrekken (bijv. 

gemeente, 

recreatieondernemingen)

NEE

Doelstelling 

toevoegen 

aan het 

project

Kan hiermee een 

meerwaarde behaald 

worden?

JA

NEE

Analyse (lopende) 

herinrichtingsprojecten 

Relevante 

beleidsprogramma’s en  

documenten (bijv. POP, 

Herinrichtingsplannen, 

etc.) 

Potentiële partners om 

erbij te betrekken (bijv. 

Dienst Landelijk Gebied, 

agrariërs, etc.)

JA

Kan hiermee een 

meerwaarde behaald 

worden?

Doelstelling 

toevoegen 

aan het 

project

NEE

NEE

Analyse van de behoefte 

aan woning- en 

kantoorruimte 

Relevante 

beleidsprogramma’s en  

documenten (bijv. 

Regiovisie, 

gemeenteplannen, etc.)

Potentiële partners om 

erbij te betrekken (bijv. 

gemeente, provincie, 

etc.)

Kan hiermee een 

meerwaarde behaald 

worden?

Doelstelling 

toevoegen 

aan het 

project

NEENEE

JA

NEE

JA JA

Baten identificeren 

(bijv. stijging woongenot, meer 

toerisme)

en ter discussie stellen

Baten identificeren 

(bijv. opbrengsten uit de 

recreatie)

en ter discussie stellen

Baten identificeren (bijv. 

efficiënte bedrijfsvoering in de 

landbouw)

en ter discussie stellen

Baten identificeren (bijv. 

opbrengsten verkoop & 

verhuur)

en ter discussie stellen

Combinatie met nog 

meer sectoren 

denkbaar?

NEE

JA

NEE

Synergie
baten voor andere 

sectoren

JA
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Ga verder 

op p.4
Innovatie 

als een baat

Kunnen bij het 

project betrokken 

processen zo duurzaam 

mogelijk worden 

gemaakt?

Kunnen de 

projectvraagstukken op 

technisch innovatieve 

manier worden 

opgelost?

Doelstelling 

toevoegen 

aan het 

project

Analyse mogelijkheden 

& haalbaarheid van:

1). hergebruik van de 

(afval)stoffen (t.b.v. bijv. 

biogas, mestproductie...)

2). biomassa kwekerij 

(bijv. riet, mosselen, 

watervlooi, vissen, e.d.)

3). Osmose-proces 

4). Enz.

Potentiële partners / 

beleidsprogramma’s 

JA

Kan hiermee een 

meerwaarde behaald 

worden?

JA

Ontwerp nieuwe 

technische oplossing & 

analyse haalbaarheid

Analyse marktvraag voor 

deze technologie

 

Potentiële partners om 

erbij te betrekken (bijv. 

kennisinstituten, 

adviesbureau’s, etc.)

NEE

Doelstelling 

toevoegen 

aan het 

project

Kan hiermee een 

meerwaarde behaald 

worden?

JA

NEE

NEE

JA

NEE

Baten identificeren

(bijv. kostenbesparing, 

opbrengsten)

en ter discussie stellen

Baten identificeren (bijv. 

export van de technologie)

en ter discussie stellen

Meer innovatie-

mogelijkheden?

NEE

JA

 



 

 47 

Kunnen de investeringen 

door regionale bedrijven 

geleverd worden?

Doelstelling 

toevoegen 

aan het 

project

Analyse aanbod 

regionale bedrijven

Relevante 

beleidsprogramma’s en  

documenten…………...

Potentiële partners om 

erbij te betrekken (bijv. 

KvK, etc.)

Kan hiermee de 

meerwaarde voor de 

regionale economie 

behaald worden?

Kunnen de 

werkzaamheden door 

regionaal personeel 

uitgevoerd worden?

Doelstelling 

toevoegen 

aan het 

project

Analyse aanbod 

regionaal personeel

Relevante 

beleidsprogramma’s en  

documenten…………...

Potentiële partners om 

erbij te betrekken (bijv. 

uitzendbureau’s, etc.)

Kan hiermee de 

meerwaarde voor de 

regionale economie 

behaald worden?

Is er kans dat andere 

bedrijven gaan 

investeren als gevolg van 

het waterinitiatief?

Doelstelling 

toevoegen 

aan het 

project

Analyse verwachtingen 

locale ondernemers bij 

de uitvoering 

waterinitiatief

Relevante 

beleidsprogramma’s en  

documenten…………...

Potentiële partners om 

erbij te betrekken (bijv. 

locale ondernemers)

Kan hiermee de 

meerwaarde voor de 

regionale economie 

behaald worden?

Zal het aantal bezoekers 

toenemen dankzij het 

waterinitiatief?

Doelstelling 

toevoegen 

aan het 

project

Analyse bezoekerscijfers 

van vergelijkbare 

projecten

Relevante 

beleidsprogramma’s en  

documenten…………...

Potentiële partners om 

erbij te betrekken

(bijv. ervaren 

waterbeheerders) 

Kan hiermee de 

meerwaarde voor de 

regionale economie 

behaald worden?

Ga terug 

naar p.1 en 

rond het 

schema af

NEE

JA

NEE NEE NEE

NEE NEE NEE NEE

JA JA JA JA

JA JA JA

Baten identificeren (bijv. 

toename regionale productie) 

en ter discussie stellen

Baten identificeren (bijv. 

toename werkgelegenheid)

en ter discussie stellen

Baten identificeren (bijv. 

uitgelokte investeringen)

en ter discussie stellen

Baten identificeren (bijv. 

uitgelokte bestedingen)

en ter discussie stellen

Andere regionaal-

economische effecten 

denkbaar?

Baten voor de 

Regionale 

economie

NEE

JA
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5. Haalbaarheid en Verzilveren Baten van Water 
 

Het speelveld 

Door het vroegtijdig herkennen en integreren van verschillende neveneffecten in het 

waterproject kan het voorkomen dat er een opschaling plaats vindt naar het regionaal 

en/of rijksniveau. In het merendeel van de onderzochte casussen speelt de provincie 

een belangrijke rol (Blauwe stad, Lauwersmeer), en bij een aantal projecten is 

ministerieel niveau betrokken (Polder Breebaart, Meerstad). Met andere woorden, er 

wordt een aansluiting gezocht met het operationele en strategische niveau van beleid: 

 

Bron: de Jong & Hickling, 1990:25 

Wegens de vraagstelling van het KDI project Baten van Water beperken wij ons tot 

het operationele ofwel regionaal schaalniveau (Noord-Nederland), waarop 

visievorming en programmering plaats vindt, en het niveau van concrete projecten 

waar uitvoeringsarrangementen aan de orde zijn (casussen Baten van Water). 

Vergelijkbare systematiek is gehanteerd door VNG: 
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Bron: VNG, 2005:15 

Het ontwerpproces op operationeel beleidsniveau omvat de volgende acht stappen 

(Hoogerwerf, 1998: 17): 

1. analyse van de opdracht tot het ontwerpen van beleid 

2. analyse van het beleidsprobleem 

3. analyse van de oorzaken van de problematische situatie 

4. formulering van het einddoel en bijbehorende evaluatiecriteria 

5. het overwegen van mogelijke beleidsinstrumenten 

6. het ontwerpen van de organisatie en het proces van beleidsuitvoering 

7. afweging van de verwachte kosten en baten 

8. de uiteindelijke formulering van het beleidsontwerp 

In dit rapport concentreren wij ons voornamelijk op de volgende stappen: het 

vergroten van het aantal doelstellingen van het waterinitiatief, afgeleid uit de 

verwachte neveneffecten, de organisatie en de vormgeving van het proces (het 

verzilveren van waterkansen), en het afwegen van de verwachte kosten en baten 

(haalbaarheid). 

Op het operationele niveau kunnen drie globale projectfasen worden onderscheiden 

(Kenniscentrum PPS, 2004a: 2): 

1. Initiatieffase  

2. Haalbaarheidsfase 

3. Realisatiefase  

De genoemde stappen hangen samen met het operationeel beleidsniveau, en worden 

niet altijd achtereenvolgend doorgelopen. Verbinding tussen de schaalniveaus kan 

plaatsvinden gedurende elke fase van het project. Nadere invulling van de projectfases 

is afhankelijk van de aard en grootte van het project. In dit rapport wordt de invulling 

van deze stappen gegeven vanuit de visie „baten van water‟. Initiatieffase, of 

identificatie van verschillende neveneffecten (kansen in watersector) is besproken in 
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hoofdstuk  2. In de volgende hoofdstukken komen haalbaarheid en realisatie (in de 

vorm van uitvoeringsarrangementen) aan de orde.  

5.1. Haalbaarheid 

Als de neveneffecten eenmaal in beeld zijn gebracht en opgenomen in de 

projectdefinitie, moet er meer duidelijkheid verkregen worden over de haalbaarheid 

van de gekozen combinatie. In de literatuur zijn diverse methodieken te vinden, 

waarmee haalbaarheid globaal kan worden beoordeeld, maar op het projectniveau 

blijft het maatwerk. Uit de casusomschrijvingen volgt dat gedetailleerde 

haalbaarheidsanalyse vooral bij grote projecten wordt uitgevoerd (Lauwersmeer, 

Meerstad), terwijl het bij relatief kleine projecten wordt beperkt tot een onderzoek 

door een consultant (Tauw t.b.v. waterberging Hoogeveen). Elke van deze studies 

heeft een eigen benadering van haalbaarheid. Zonder hiermee volledig te willen zijn, 

worden in dit stuk de meest voorkomende aspecten van haalbaarheid genoemd, die 

gebruikt kunnen worden voor het afwegingskader baten van water in lokale en 

regionale projecten. 

Barrières / randvoorwaarden 

In het kader van het koppelen van neveneffecten kunnen zich verschillende 

categorieën beperkingen of hindernissen voordoen. De vraag die hier centraal staat is: 

wat zijn de potentiële barrières die de meerwaarde van het project/programma 

belemmeren? De hindernissen kunnen drie bronnen hebben (Chase, 1979 in Hoppe 

e.a. 1998): 

- de operationele eisen die voortvloeien uit de uitvoering 

- de aard en beschikbaarheid van de hulpbronnen om de uitvoering vlot te laten 

lopen 

- de noodzaak om macht te delen en steun te behouden 

Deze drie typen hindernissen kunnen dan geschat worden naar de graad van 

lastigheid:  

M voor „makkelijk‟ = levert geen of makkelijk te behandelen problemen op 

G voor „gemiddeld‟ = geen grote problemen te verwachten 

H voor „hardnekkig‟ = veel en/of zeer lastige problemen 

Vervolgens wordt een checklist hindernissen opgesteld (de oordelen in de tabel zijn 

uiteraard fictief): 

Vragen over 
Uitvoering van 

beleidsalternatieven 

  A B C 

A. Operationele eisen    

1. Doelgroep    

 Hoe groot is de doelgroep? Hoeveel transacties met de doelgroep 

zijn nodig? Wat is de intensiteit van de bemoeienis met de 

doelgroep? Wat is de duur van bemoeienis met de doelgroep?  

M G G 

 Hoe toegankelijk is het programma voor de doelgroep? Hoe zinvol is 

het programma voor de doelgroep? 
G-H G M 

 
2. Aard van het uitvoeringsprogramma (evt. per onderdeel)    

 Hoeveel verschillende onderdelen kent het programma? G M H 

 Zijn de onderdelen allemaal even complex? Richten de onderdelen M M H 
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zich op de hele doelgroep of op delen daarvan? Zijn de resultaten 

makkelijk te meten? 

 Hoeveel coördinatie tussen de onderdelen is nodig? G G H 

 
3. Mogelijk teveel aan beleidsvrijheid    

 Wie selecteert (leden van) de doelgroep? Hoe wordt de doelgroep 

geselecteerd? 
G H G 

 Worden in het programma diensten en goederen van buiten 

betrokken? Op welke manier wordt beslist welke leveranciers een 

contract krijgen?   

M G H 

 Aan wie en hoe leggen de beleidsuitvoerders de verantwoording af?  G G H 

 
4.  Controleerbaarheid    

 Kan het effect gemeten worden? Zijn er voldoende middelen 

aanwezig om het programma te monitoren? 
M M H 

 Zijn er belangrijke elementen van het programma die 

oncontroleerbaar zijn? 
M H G 

 
B. Hulpbronnen    

1.  Geld    

 Hoe gemakkelijk is het voor de beleidsorganisatie en de uitvoerende 

organisaties om geld te bestemmen voor de uitvoering van nieuw 

beleid? 

M M M 

 Zou het mogelijk zijn om extra geld te krijgen indien nodig? G H G-H 

 
2.  Personeel     

 Wat is de capaciteit en motivatie van het reeds aangewezen 

personeel?  
G M H 

 Is het nodig om nieuw personeel aan te trekken? Hoeveel? Met 

welke kwalificatie? 
M M H 

 Is het benodigde personeel op de arbeidsmarkt aanwezig? M E M 

 Hoe aantrekkelijk is het programma voor het personeel? E G-M H 

 
3. Ruimte    

 Zijn bestaande faciliteiten bereikbaar? M M H 

 Zijn ze voldoende? E G E 

 Speciale problemen bij het verwerven en gebruiken van de 

faciliteiten?  
E H H 

 
4. Voorzieningen en technische uitrusting    

 Hoe belangrijk voor het succes van programma? G G G 

 Zijn ze (op korte termijn) beschikbaar en gebruiksklaar? G H M 

 
C. Macht    

1. Controlerende instantie(s)    

 Welke controlerende instantie is er betrokken? Wat is de aard van 

toezicht, bevoegdheden, enz.? 
G-H M H 

 
2.  Andere overheidsinstanties    

 In welke mate zijn andere organisaties bij het programma betrokken? G-H M H 

 Zal het programma falen als de andere organisaties hun werk niet 

naar behoren doen? 
G M H 

 Is het waarschijnlijk dat het personeel van de verschillende 

organisaties harmonieus met elkaar zal samenwerken?  
G M H 

 Is het mogelijk de verantwoordelijkheid van iedere organisatie 

nauwkeurig vast te stellen? 
G M H 
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3.  Particuliere leveranciers    

 Hoe afhankelijk van particuliere leveranciers? M G-H H 

 Zijn ze beschikbaar? Hebben ze de nodige capaciteit? Zijn ze bereid 

om zich te laten inschakelen? 
M G H 

 Hoe goed zijn de leveranciers te controleren? M G G 

 
4.  Belangengroepen    

 Wat zijn hun kenmerken en doelstellingen? M G M 

 Zijn ze politiek invloedrijk? G G G 

 Zullen de meer invloedrijke belangengroepen het programma 

steunen of aanvallen? Op welke gronden? 
G G G 

 
5. De media    

 Heeft het programma grote zichtbaarheid voor de media? G H G 

 Hoe invloedrijk zij de media op dit bijzondere terrein? G G G 

 Wat is de algemene houding van de media tegenover de 

beleidsorganisatie en de uitvoerende instanties? 
G G G 

 Heeft het programma elementen die voorspelbaar voor een slechte 

pers zullen zorgen? 
G H M 

Bron: Chase, 1979 in Hoppe e.a. 1998:120-121 

Door goed te overwegen hoe de H‟s kunnen worden overwonnen ontstaan de ideeën 

die tot een implementatieplan kunnen leiden. 

Voor de verkenning van beperkingen kan ook de volgende indeling worden gebruikt 

(Leemans, 1978 in Ministerie van Financiën, 1986:30): 

a. beperkingen voortvloeiend uit eerdere vastgestelde doelstellingen. Is de 

voorgestelde oplossing niet in strijd met reeds ter uitvoer gebrachte 

beleidsmaatregelen of met vastgestelde limieten in de tijd? 

b. beperkingen voortvloeiend uit het beleid van hogere instanties. Is de 

beleidsvrijheid ingeperkt door centrale en/of boven-nationale organisaties? 

(bijv. de EU). 

c. beperkingen voortvloeiend uit het beleid van nevengestelde organisaties. Hoe 

liggen de raakvlakken tussen verschillende overheden? Zijn de 

interdepartementale compromissen moeilijk te bereken? 

d. beperkingen voortvloeiend uit verdere politieke en sociaal-economische 

omgeving. Wat zijn de heersende politieke voorkeuren? 

e. beperkingen in het vlak van de beschikbare middelen: financiële, 

arbeidskrachten, natuurlijke hulpbronnen, informatie en technische know-how. 

Een andere benadering van haalbaarheid is een onderscheid tussen technische 

uitvoerbaarheid en politieke en maatschappelijke haalbaarheid (Ministerie van 

Financiën, 1986:33-34). Ten aanzien van de technische uitvoerbaarheid moet worden 

nagegaan of de neveneffecten praktische relevantie bezitten. Politieke haalbaarheid 

betreft de aanvaardbaarheid binnen besturende of vertegenwoordigende organen. 

Maatschappelijke haalbaarheid houdt verband met reacties van degenen die direct of 

indirect door een maatregel of project worden geraakt. 

Aangezien de projectdefinitie betrekking kan hebben op andere beleidssectoren 

(neveneffecten), valt er te denken aan een stapsgewijze evaluatie over de betrokken 

sectoren (de Vries,1993). De haalbaarheid wordt bekeken per sector. Dit resulteert in 

een aantal evaluatieuitkomsten die in een overkoepelende analyse tot een 
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rangschikking van neveneffecten (alternatieven) kan leiden. Voor de aanleg en het 

tracé van een snelweg zou dit als volgt uitgewerkt kunnen worden: 

 

                                                    Alternatieven 

Economische criteria           I        J         K 

Werkgelegenheid 

Groei bedrijvigheid 

Aanlegkosten 

Milieu criteria 

Diversiteit fauna 

Diversiteit flora 

Procedure criteria 
Duur van procedures 

Wettelijke regelingen 

Subsidiemogelijkheden 

Politieke haalbaarheid 

             Bron: de Vries, 1993:77 

Procedurele haalbaarheid 

Een aanpak van procedurele knelpunten is voorgesteld door DHV (2005). Het wordt 

aanbevolen al in de initiatieffase de belangrijkste procedures en de relaties daartussen 

aan te geven. Zo‟n overzicht ziet als volgt uit: 

 
Bron: DHV 2005: 10 

In het onderzoek van DHV zijn 8 voorbeeldprojecten ontwikkelingsplanologie 

geanalyseerd. In bovenstaande figuur zijn cursief de strategische keuzemogelijkheden 

aangegeven. Dit is met name de keuze om al dan niet voorkeursrechten (Wvg) te 

vestigen en de keuze van het ruimtelijk plan (structuurplan in plaats van 

bestemmingsplan, soms ook streekplan). 

Formele koppelingen van procedures liggen er tussen het voorkeursrecht en het 

voorbereidingsbesluit enerzijds en het ruimtelijk plan anderzijds. Wil de bescherming 

van een gevestigd voorkeursrecht worden gecontinueerd, dan dient er uiterlijk binnen 

twee respectievelijk drie jaar een ontwerp-bestemmingsplan of –structuurplan tot 

stand te komen en ter inzage gelegd. Voor de continuering van de bescherming van 
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het voorbereidingsbesluit is die termijn één jaar plus één jaar als er al een 

structuurplan geldt. 

Een andere formele koppeling ligt tussen voorgenomen activiteit en MER. Regionale 

gebiedsontwikkelingen zullen veelal naar aard (bijvoorbeeld graven van een meer) of 

omvang (>2000 woningen of >75 ha bedrijfsterrein) MER(beoordelings)plichtig zijn 

en het ruimtelijk plan waarin deze ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt SMB-

plichtig. Een SMB- en een MER procedure kennen een aanzienlijke doorlooptijd, die 

een half jaar tot ruim een jaar kan bedragen. 

Indien binnen de gebiedsontwikkeling sprake is van een groot infrastructuurproject is 

speciale wetgeving van toepassing (Tracéwet of Wet op de waterkering). In dat geval 

heeft men bijvoorbeeld te maken met een formele koppeling tussen het tracébesluit en 

de verankering daarvan in het te kiezen ruimtelijk plan. 

Naast de formele relaties is in het schema ook de koppeling met de voor de 

procedures benodigde onderzoeken aangegeven. 

Met hulp van het procedureschema worden de belangrijkste procedures en samenhang 

daartussen in kaart gebracht. De volgende stap is om deze uit te werken in een 

concrete lijst van benodigde vergunningen en de kritische procedures te signaleren. 

Voor deze stap biedt DHV de volgende checklist van wetgeving:  

1. Bestemmingsplan 

2. Artikel 19-vrijstelling 

3. Milieueffectrapportage 

4. Strategische milieubeoordeling 

5. Tracéwet 

6. Milieuvergunning 

7. Bouwbesluit 

8. Wet geluidhinder 

9. Bouwvergunning 

10. Natuurbeschermingswet 

11. Flora- en Faunawet 

12. Ontgrondingenwet 

13. Waterschapswet 

14. Grondwaterwet 

15. Wet beheer 

16. Rijkswaterstaatswerken 

17. Wegenwet 

Zodra een overzicht van benodigde procedures en vergunningen is gemaakt, kan een 

balkenschema met doorlooptijden worden opgesteld. Als laatste stap wordt deze 

vertaald naar een planningschema voor de uitvoering.  

Procedure management zoals voorgesteld door DHV pleit voor al vroeg in de 

planvorming kennis over de procedures mee te nemen, om procedurele knelpunten 

vroegtijdig te kunnen signaleren en aan te kunnen pakken. Het is afgeleid uit een 

breed scala van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, en zou ook bruikbaar kunnen zijn 

voor waterprojecten waar andere sectoren aan gekoppeld zijn.  

Financiële haalbaarheid 

Beperkingen op het vlak van beschikbare financiële middelen komen bij vele 

projecten voor. Daarom is het belangrijk om bij de uitwerking van ruimtelijke 
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ambities ook rekening te houden met de financierbaarheid daarvan. VNG geeft een 

aantal aandachtspunten om de financierbaarheid van een regionale ontwikkeling te 

bevorderen (VNG, 2005:38-41). 

Rekenen & tekenen. Om een uitvoeringsgericht en financieel haalbaar plan te maken 

is het van belang om teken- en rekenprocessen gelijktijdig op elkaar afgestemd te 

laten plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld door financiële experts te laten deelnemen 

aan ontwerpateliers. Het gaat hierbij dan met name om expertise op het gebied van de 

marktpotentie van de te ontwikkelen plannen en de daaraan verbonden kosten en 

opbrengsten (dit onderwerp is behandeld in hoofdstuk…van dit rapport). De uitkomst 

van deze rekenexercitie is grof van aard en geeft een eerste gevoel van haalbaarheid 

zonder dat er al een concreet bouwkundig plan is.  

Belanghebbenden in kaart brengen. Door het maken van een belanghebbenden-kaart 

is erachter te komen wie de belangrijkste betrokkenen zijn en wat hun belang is. Een 

(minimum-)overzicht van actoren die actief zijn in de besluitvormingsprocessen over 

ruimtelijk-relevante technisch-complexe projecten is bijvoorbeeld te vinden in Ten 

Heuvelhof & Westen, 1996:111. 

Actor Ruimte Milieu Investeringen Exploitatie 

Gemeente: 

- B&W 

- Raad 

- Commissies 

- Diensten: 

financieel-

economische zaken, 

gemeentewerken, 

stadsontwikkeling 

Vaststelling 

bestemmingsplan, 

afgifte 

bouwvergunning, 

afgifte 

aanlegvergunning 

art. 19 WRO 

Vaststelling 

milieubeleidsplan, 

afgifte 

milieuvergunning. 

Wijze van 

handhaven en 

gedogen 

Plannen en 

investeren 

Verlenen van 

bijdragen, 

deelnemen in 

exploitatie 

Regio x x x x 

Waterschap x x x x 

Provincie: 

- GS 

- PS 

- Commissies 

Goedkeuring 

bestemmingsplan, 

verklaring van 

geen bezwaar, 

vaststelling 

streekplan, 

richtlijnen, 

aanwijzingen 

Vaststelling 

provinciaal 

milieubeleidsplan, 

afgifte 

milieuvergunning, 

financiën en 

uitvoering 

saneringen 

x x 

Rijk: 

- Staten Generaal 

- Kamercommissies 

- Ministers 

- Ministeries 

(m.n.):  

V&W, VROM, EZ, 

LNV, Financiën, 

(Rijks)stuurgroepen, 

werkgroepen, 

interdepartementale 

commissies 

Planologische 

KernBeslissingen, 

tracévaststelling, 

aanwijzing 

Milieubeleid, 

normstelling, 

wetgeving, 

saneringen, 

Milieu Effect 

Rapportage, 

luchtvaartwet 

(geluidshinder, 

bijv. bij Schiphol, 

maar ook bij 

snelwegen, 

treinverkeer) 

Financier 

(gemeentefonds en 

specifieke 

uitkeringen), kosten 

sanering, 

schadevergoedingen 

Rijk dekt vaak 

exploitatiekosten 

Europese Unie: 

Diverse DG’s 

Regelgeving Regelgeving Fondsen, bv. ERDF  

Rechter x x x x 

Politieke partijen x x x x 

Adviesorganen x x x x 
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Actor Ruimte Milieu Investeringen Exploitatie 

Stichtingen/  

Verenigingen 

x x x x 

Banken, private 

financiers (lokaal 

en nationaal) 

  x x 

Actor Ruimte Milieu Investeringen Exploitatie 

Nutsbedrijven, 

havenbedrijven 

x x x x 

Actiegroepen 

(lokaal en 

nationaal) 

x x   

Beleggers   x x 

Project-

ontwikkelaars 

x x x x 

marktinformatie 

Ingenieursbureaus x x   

De ‘x’ in de cellen betekent dat de actor in de betreffende dimensie actief is 

Vervolgens kunnen de belanghebbenden worden geduid naar (VNG, 2005:40): 

 Type belang (bijv. belang bij groenontwikkeling als consument, 

ontwikkelingsbelang als ontwikkelaar, etc.) 

 Kenmerken (mogelijkheden, beperkingen en randvoorwaarden van de 

belanghebbenden) 

 Positie (grondpositie, maatschappelijke positie van de belanghebbenden) 

 Belangrijkste doelen van de belanghebbenden 

Me name het goed in kaart brengen van de grondposities is van belang. Voorts kan 

deze analyse mogelijk ook nog – voorheen onbekende – belanghebbenden aan het 

licht brengen die mogelijk dezelfde ambities en doelen hebben en ook bereid zijn om 

hiervoor te betalen. 

Vereveningsmogelijkheden en bijdragen van derden. Op basis van de kosten, 

opbrengsten, en de belanghebbenden-kaart is een eerste overzicht te maken van 

mogelijke vereveningsmogelijkheden. Het gaat hierbij om het aanbrengen van een zo 

logisch mogelijk verband tussen kosten en opbrengsten in relatie tot ruimtelijke, 

functionele en/of thematische samenhang. Het doel is om de ontwikkelingen die een 

bepaalde relatie met elkaar hebben ook uitvoeringstechnisch en financieel aan elkaar 

te koppelen. Hierbij is gebruik te maken van een aantal clustertechnieken:  

- clustering naar bestaande afsprakenkaders: het ligt voor de hand de projecten 

zoveel mogelijk bij de bestaande afspraken te laten aansluiten, met name 

indien ook sprake is van financiële afspraken (bijv. afspraken tussen 

gemeenten en woningbouwcorporaties over de herstructurering van bepaalde 

wijken). 

- clustering naar functionele samenhang: in onderlinge samenhang uitvoeren en 

financieren van uiteenlopende investeringen die samen het functioneren van 

een gebied bepalen (bijv. functies wonen/recreatie/infrastructuur die het 

functioneren van een bepaald groen gebied kunnen bepalen). 

- clustering naar geografische samenhang: afstemming van projecten die niet 

expliciet een onderlinge functionele relatie hebben kan van ruimtelijke of 

programmatische aard zijn.  
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- clustering naar thematische samenhang: afstemming van projecten van 

dezelfde aard naar type problematiek en de expertise die nodig is om de 

projecten van de grond te krijgen. 

Overigens behoort bij deze stap ook het zo realistisch mogelijk inschatten van 

bijdragen van derden. Bij veel gebiedsontwikkelingen bestaan de totale inkomsten 

niet alleen uit opbrengsten vanuit gebiedsfuncties, maar ook uit bijdragen van EU, 

rijk, provincie, gemeenten en mogelijke andere organisaties. Ook is het mogelijk dat 

derden onderdelen van de gebiedsontwikkeling voor hun rekening en risico nemen, 

zoals bijvoorbeeld de aanleg van rijksinfrastructuur door Rijkswaterstaat. 

Conclusie 

In deze paragraaf zijn verschillende benaderingen van haalbaarheid benoemd. Er 

bestaat uiteraard geen universeel afwegingskader; aan haalbaarheidsanalyse wordt per 

casus invulling gegeven. De werkwijze bij het bepalen van haalbaarheid kan daardoor 

slechts globaal worden geduid. Toegespitst op het concept Baten van water is het 

denkbaar om voor elk neveneffect de volgende checklist door te lopen: 

Politieke/ambtelijke omgeving: welke controlerende instantie is er betrokken? Is de 

vrijheid ingeperkt door centrale en/of bovennationale overheidsinstanties (zoals de 

EU)? Is het voorgestelde project niet in strijd met ter uitvoer gebrachte maatregelen? 

Is het voorgestelde project niet in strijd met de heersende politieke voorkeuren?  

Actoranalyse: welke actoren zouden geïnteresseerd kunnen zijn in het project? Wat is 

hun belang, kenmerken, positie en doelen?  

Financiële haalbaarheid: wat is de verhouding tussen de kosten en opbrengsten 

(inschatting door bijv. kosten-baten analyse)? Is het noodzakelijk om de financiële 

experts te betrekken bij het ontwerp en zo ja, welke? Welke financiële bijdrage aan de 

uitvoering is te verwachten van de belanghebbenden? Zijn er subsidiemogelijkheden? 

Zijn er mogelijkheden om de investeringen te clusteren? 

Beschikbaarheid overige hulpbronnen: personeel, ruimte (faciliteiten), technische 

uitrusting. 

Technische haalbaarheid. Bezit het voorstel praktische relevantie? 

Sociaal-economische omgeving: hoe afhankelijk van private partijen (leveranciers, 

ontwikkelaars, etc.) is de realisatie? Welke reacties zijn te verwachten van degenen 

die direct of indirect door een project worden geraakt (bijv. van de bewoners, boeren, 

etc.)? Hoe is de evt. negatieve reactie vanuit de omgeving te vermijden? (bijv. door 

een communicatiecampagne, open planproces, etc.).  

Procedurele haalbaarheid: welke procedures zijn verplicht? Welke procedures zijn 

facultatief? Wat is de doorlooptijd? 

5.2. Verzilveren  

Na de beoordeling van haalbaarheid staat het vraagstuk van de organisatie en de 

vormgeving van het proces centraal. De ambities van waterbeheerders en andere 

betrokken organisaties worden vertaald in de uitvoeringsafspraken, waarbij de 

samenwerking concrete vorm krijgt. Onder het verzilveren van waterkansen wordt 

dus begrepen het vastleggen van samenwerkingsafspraken in concrete 

uitvoeringsarrangementen.  
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In de bestuurskundige literatuur komen de uitvoeringsafspraken aan de orde als het 

gaat om de relaties tussen overheden (Schrijver, 1996), overheid en bedrijfsleven 

(Lemstra e.a., 1996) en de besluitvorming en management rond de grote projecten (de 

Bruijn e.a., 1996). Deze literatuur bekijkt de bestuursafspraken vooral op strategisch 

niveau, zoals de stroomgebiedsvisies.  

Enkele sectorale ervaringen met het verzilveren van kansen zijn te vinden vooral in de 

praktijk-cases in stedelijk (bijv. Teisman, 1990) en landelijk gebied (Praktijkboek 

Gebiedsgericht Werken van de Ministerie van LNV). Deze studies zijn sterk sector-

gebonden.  

Een aantal praktische handleidingen zijn ontwikkeld door het Kenniscentrum PPS 

(2004a,b), Ministerie van VROM (2003) en VNG (2005). Hierin wordt aandacht 

geschonken aan de samenwerkings- en uitvoeringsarrangementen met publieke en 

private partijen. Het vraagstuk is tweedelig: 

- de keuze van een gewenst samenwerkingsmodel 

- het vastleggen van het gekozen model in een overeenkomst 

Samenwerking publiek-publiek 

De publiek-publieke overeenkomst is een geschikt middel om de afspraken inzake 

samenwerking tussen meerdere betrokken overheidspartijen vast te leggen. Projecten 

die over de gemeentegrenzen heengaan, of sectoroverstijgende projecten leiden 

vanzelfsprekend tot publiek-publieke samenwerking. Voor de hand liggende 

voorbeelden zijn de herindeling van een groot agrarisch gebied of gecoördineerde 

aanpak van een stroomgebied van een rivier.  

Aan publiek-publieke samenwerking kan op verschillende manieren vorm worden 

gegeven. Afspraken tussen overheden onderling kunnen contractueel worden 

vastgelegd (convenant of een samenwerkingsovereenkomst) of worden 

geformaliseerd in publiekrechtelijke of privaatrechtelijke onderneming (NV, CV-BV 

of een VOF).  

De keuze voor een publiek-publiek samenwerkingsmodel is afhankelijk van de aard 

en omvang van de projectenvelop of het concrete project, alsmede van de ambities 

van de betrokken publieke partijen. Hierbij geldt (VNG, 2005: 44): 

 overeenkomst heeft een maximale vormvrijheid, maar tevens het risico dat de 

bijbehorende organisatie onvoldoende daadkrachtig is; 

 publiekrechtelijke rechtspersoon heeft een duidelijke organisatie die op 

afstand van de gemeentelijke organisaties opereert. Daar staat tegenover dat 

toetreding van private partijen tot een dergelijke organisatie moeilijk is en dat 

individuele publieke partijen bepaalde bevoegdheden mogelijk aan de 

gezamenlijke entiteit moeten overdragen; 

 privaatrechtelijke onderneming heeft als voordeel dat de publieke partijen hun 

publiekrechtelijke bevoegdheden in principe niet overdragen. Bovendien is het 

makkelijker om private partijen te laten toetreden (vanaf het begin of later). 

Het nadeel kan zijn dat de onderneming op te grote afstand van de achterban 

van de verschillende publieke partijen komt te staan. 

In onderstaand schema zijn per model de voordelen samengevat weergegeven. 
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Bestuursconvenant  Voordelen: 

- vormvrijheid 

- behoud publiekrechterlijke bevoegdheden deelnemende overheden 

- maximaal behoud taken bij deelnemende overheden 

Nadelen: 

- geen slagvaardige organisatie 

- beperkte coördinatiemogelijkheden 

- meerdere publieke contractspartijen (geen 1 loket functie) 

Privaatrechtelijke 

onderneming (publieke 

GEM) 

Voordelen: 

- slagvaardige organisatie 

- optimale coördinatie en concentratie taken 

- één publieke contractpartij voor privaatrechtelijke zaken 

- bestuur op afstand 

- behoud publiekrechtelijke bevoegdheden deelnemende overheden 

Nadelen: 

- beperkte vormvrijheid 

- taakoverdracht van overheden 

- geen concentratie publiekrechtelijke bevoegdheden 

Publiekrechtelijke 

rechtspersoon (Wet 

gemeenschappelijke 

regelingen) 

Voordelen: 

- slagvaardige organisatie 

- optimale coördinatie en concentratie van taken 

- één publieke contractpartij voor marktpartijen voor private en 

publiekrechtelijke zaken 

- concentratie publiekrechtelijke bevoegdheden deelnemende 

overheden  

Nadelen: 

- beperkte vormvrijheid 

- taakoverdracht van overheden 

- verlies publiekrechtelijke bevoegdheden deelnemende overheden  

Bron: Kenniscentrum PPS, 2004a:27-28 

Samenwerking publiek-privaat 

Bij de uitvoering van integrale waterprojecten kunnen ook één of meer marktpartijen 

worden betrokken (bijv. baggeraars in het project binnenstadsgrachten Leeuwarden, 

ontwikkelaars in Blauwe stad en Meerstad). Bij dit soort samenwerking wordt een 

aantal hoofdtaken en verantwoordelijkheden verdeeld. Het gaat hier achtereenvolgens 

om taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van: grondeigendom en 

grondverwerving, de planvorming, het bouw- en woonrijp maken en de aanleg van het 

openbaar gebied, de gronduitgifte en het voeren van de opstalexploitatie. In 

onderstaand schema zijn een aantal bekende publiek-private samenwerkingsvormen 

op een rijtje gezet waarbij per taak is aangegeven op welke wijze deze wordt ingevuld 

(VNG, 2005). Het overzicht is zeker niet uitputtend, er zijn ook allerlei mengvormen 

van samenwerking mogelijk. 

Onderwerp / 

Modellen 

Grondeigendom 

& verwerving 

Planvorming Bouw- en 

woonrijp ma-

ken, aanleg 

openbaar ge-

bied 

Gronduitgifte Exploitatie-

risico 

Gemeentelijke 

grondexploitatie 

Overheid Overheid (evt. 

getoetst in 

markt-consul-

tatie) 

Overheid Overheid Overheid 

Bouwclaim Overheid neemt 

grond af van 

private partij (die 

private partij al 

Overheid, met 

afstemming op 

hoofdlijnen met 

de private 

Overheid Overheid aan 

de private par-

tijen waarvan 

overheid grond 

Overheid, maar 

vaak een afna-

meplicht van 

private partijen 
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heeft of ver-

werft) 

grondeigenaren heeft afgeno-

men  

tegen vooraf 

bepaalde prijs 

Joint-venture 

(gezamenlijke 

grondexploitatie) 

Joint-venture 

(GEM) of geza-

menlijk conform 

onderlinge af-

spraken 

Gezamenlijk Gezamenlijk Joint-venture 

(GEM) veelal 

aan de private 

partijen die 

participeren in 

GEM 

Gezamenlijk 

Concessie Overheid Private partijen, 

binnen door 

overheid ge-

stelde kaders 

Private partij Overheid aan 

de private par-

tijen die de 

concessie krij-

gen 

Private partij 

Zelfrealisatie 

(private grond-

exploitatie) 

Private partij Gezamenlijk of 

private partij 

(binnen be-

stemmings-

plan) 

Overheid met 

kosten-verhaal 

op private par-

tij; of private 

partij 

Geen uitgifte 

(private partij 

realiseert zelf 

op eigen grond) 

Private partij 

Bron: Kenniscentrum PPS, 2004b:46 

Welk model het meest geschikt is hangt af van het soort project. Uiteraard moet eerst 

worden bepaald of de samenwerking met private partijen wenselijk en noodzakelijk 

is, en zo ja in welke fase en met welke soort marktpartij. Om te bepalen hoe de 

samenwerking vorm moet worden gegeven, biedt het Kenniscentrum PPS een 

stroomschema als hulpmiddel. 

Wie heeft de grond?

Gemeente Gedeeld Ontwikkelaar

Heeft de gemeente 

zelfstandig voldoende 

capaciteit en financiële 

draagvlak voor het project?

Heeft de gemeente 

zelfstandig voldoende 

capaciteit en financiële 

draagvlak voor het project?

Wil de 

gemeente 

dagelijks 

kunnen 

besturen bij 

het project en 

een deel van 

de risico’s

Wil de 

gemeente 

maximale 

sturing en de 

risico’s alleen 

dragen

Wil de 

gemeente 

coördinatie 

(gelet op het 

aantal 

ontwikkelaars)

Wil de 

gemeente de 

risico’s alleen 

dragen

Gemeentelijke 

grondexploitatie
Concessie Joint venture Bouwclaim

Private 

zelfrealisatie

ja nee nee ja

ja
nee

nee ja nee ja ja nee

 

Bron: Kenniscentrum PPS,2004b:53 

Het bovenstaande schema is uiteraard geen „beslisboom‟, omdat hierin onvoldoende 

rekening kan worden gehouden met de weging van factoren. Bovendien zullen de 

gestelde vragen in de praktijk zelden alleen met „ja‟ of „nee‟ beantwoord kunnen 
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worden. Het schema wil ook niet suggereren dat de eerste vraag het belangrijkste zou 

zijn. Het belang dat aan de vragen wordt toegekend zal immers verschillen per 

project.  

Overeenkomsten 

Afspraken over de uitvoeringsarrangementen worden vastgelegd in overeenkomsten. 

Het moment waarop de partijen beslissen om afspraken vast te leggen is bepalend 

voor het type overeenkomst. VNG (2005: 50-51) onderscheid drie typen 

overeenkomsten: 

 Intentieovereenkomst, waarin de partijen hun intentie tot samenwerking 

uitspreken. Vaak is het doel van een Intentieovereenkomst het uitvoeren van 

onderzoek naar de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van een project. 

 Samenwerkingsovereenkomst, waarin afspraken m.b.t. het ontwikkelingstraject 

worden neergelegd. Bijvoorbeeld de taken en verantwoordelijkheden van 

partijen, financiële aspecten van het project, afspraken over grondposities en 

eventueel benodigde grondoverdrachten, bouw- een woonrijp maken, de 

aanleg van het openbaar gebied en het doorlopen van de planologische 

procedures. 

 Koop-/realisatieovereenkomst, waarin afspraken worden gemaakt over de 

realisatieverplichting van de marktpartij en de eventueel benodigde 

grondoverdrachten worden uitgewerkt. Ook afspraken over beheer kunnen in 

deze overeenkomst worden gemaakt. 

Het wil niet zeggen dat in elk project in deze drie stappen gecontracteerd moet 

worden. Soms loopt het proces zodanig dat in een Samenwerkingsovereenkomst 

bijvoorbeeld ook alle eindafspraken kunnen worden neergelegd zodat een 

Realisatieovereenkomst niet nodig is. In andere gevallen zijn partijen al zover 

gevorderd in de planontwikkeling en bijbehorende financiële gevolgen dat een 

Intentieovereenkomst niet meer aan de orde is. 

Voorbeeld Meerstad Groningen 

De gemeenten Groningen en Slochteren, de provincie Groningen, het Waterschap 

Hunze en Aa‟s en het Ministerie van LNV (Dienst Landelijk Gebied) hebben in maart 

2001 een intentieovereenkomst gesloten over het nieuw te ontwikkelen gebied de 

Meerstad (publiek-publieke samenwerking / bestuursconvenant). De publieke partijen 

streven naar samenwerking en risicodeling bij de grondexploitatie en vroegtijdige 

participatie van marktpartijen, om zo spoedig mogelijk alle vereiste deskundigheid bij 

het project te betrekken. Sinds januari 2002 nemen ook marktpartijen officieel deel 

aan het project. In maart 2005 is het Masterplan in samenhang met de 

grondexploitatie en de hoofdlijnen van de samenwerkingsovereenkomst vastgesteld 

(publiek-private GEM / joint venture).  

5.3. Conclusies 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de meest voorkomende vormen van 

uitvoeringsarrangementen waarmee de waterkansen kunnen worden verzilverd. Deze 

arrangementen zijn verschillend van aard, inhoud en type overeenkomst die wordt 

afgesloten. Al in de haalbaarheidsfase tijdens de actoranalyse wordt duidelijk welke 

partijen potentieel bij het project betrokken kunnen zijn. Het afwegingskader voor de 

keuze van een verzilveringsarrangement zou er als volgt uit kunnen zien:  
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Van welke andere overheidspartijen zijn wij bij het realiseren van dit project 

afhankelijk? Wanneer willen wij de samenwerking vastleggen en in welk vorm => 

Keuze publiek-publieke overeenkomst (afweging voor- en nadelen) 

Zijn wij afhankelijk van private partijen? Zo ja, van welke partijen? Wanneer willen 

wij de samenwerking vastleggen en in welk vorm => Keuze publiek-private 

overeenkomst (stroomschema PPS als hulpmiddel). 

6. Conclusies 

De baten van waterprojecten zijn in dit rapport gedefinieerd als positieve 

neveneffecten op andere beleidssectoren. Voorbeelden van andere sectoren uit de 

casusselectie zijn: recreatie, natuur, landbouw, woning- en kantoorbouw. De baten 

worden ook beschouwd als een combinatie van de doelstellingen voor waterkwaliteit 

en waterkwantiteit in één project, bijvoorbeeld de aanleg van een waterberging met 

een helofytenfilter. Nieuwe technologische oplossingen en duurzame toepassingen 

bieden mogelijkheden voor kostenbesparingen en extra opbrengsten op termijn.  

Door vroegtijdig rekening te houden met zo veel mogelijk neveneffecten kan de 

regionaal economische groei worden gestimuleerd. In enkele voorbeelden uit de 

praktijk is de globale visie tussen de samenwerkende partijen over regionaal 

economische effecten aanwezig. Dit heeft meestal de vorm van een plan, waarin 

globaal wordt omschreven wat de positieve gevolgen voor de regionale economie 

zouden kunnen zijn. Maar vaak worden de belangen van de regionale economie niet 

opgenomen in het project. De doelen van de samenwerkende partijen zijn 

voornamelijk gerelateerd aan water en natuur, de link met de locale of regionale 

economie wordt niet gemaakt. Dit is door sommige bestuurders gezien als gemiste 

kans. 

De baten kunnen worden gekwantificeerd, hier bestaan echter verschillende methoden 

voor. Maar in de praktijk worden er meestal geen concrete cijfers genoemd. Meer 

gedetailleerde becijfering van de baten wordt uitgevoerd naar aanleiding van de 

subsidieaanvraag, of als onderdeel van het gesubsidieerde project.  

Aandachtspunten afgeleid uit de interviews zijn voornamelijk gerelateerd aan het 

leggen van verbindingen met andere sectoren, het betrekken van potentiële partners en 

het zoeken naar aanvullende financiering. Voor de effectieve uitwerking van de 

economische component is het aan te raden om de economische partijen bij het 

project te betrekken zoals de consultants en bankdirecteuren, en vroegtijdig en 

gedurende het hele project aandacht te besteden aan de economische indicatoren. 

Deze tips zijn o.a. opgenomen in het voorgestelde stroomschema. Tijdens de 

workshop kan het schema worden getoetst en verbeterd.  
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