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Voorwoord 
Water heeft voor mij altijd al een belangrijke rol gespeeld in mijn 
jeugd en studententijd. Waardenburg in de Betuwe, de plek waar ik 
ben opgegroeid, ligt aan de Waal en in 1995 zowaar bijna in de Waal. 
Het overstromingsgevaar heb ik van dichtbij ervaren. Echter, voor 
mijn familie geen reden om te verhuizen. De uiterwaarden langs de 
Waal, de Maas en het ‘Lingegebied’ zijn voor mij de plekken om te 
recreëren: van vissen, zwemmen en schaatsen tot zeilen, varen en 
waterskiën. Ook Utrecht, mijn studentenstad, en de provincie Utrecht 
kenmerken zich door het water. De afgelopen jaren zijn de grachten 
en de singel in Utrecht alsmede de Vecht, de Loosdrechtse en 
Maarsseveense Plassen in de buurt van Utrecht trekpleisters geweest 
voor mij en mijn vrienden, zowel met koud als warm weer. Het 
‘Lingegebied’ en de stad Utrecht staan in contrast met elkaar op het 
gebied van stedelijkheid en landelijkheid, maar hebben één 
gemeenschappelijke deler: het water. Het oppervlaktewater bepaalt 
voor een groot deel waarom deze leefgebieden als hoog aantrekkelijk 
worden gewaardeerd. Naast deze van oudsher waterrijke gebieden 
zijn er ook andere gebieden in Nederland waar men aan het 
oppervlaktewater woont en recreëert alsmede waar bedrijven zich 
vestigen, bijvoorbeeld het Steigereiland bij Amsterdam, de Groote 
Wielen in Rosmalen. Echter, deze gebieden zijn niet bij voorbaat 
aantrekkelijk en oppervlaktewater is niet vanzelfsprekend 
gelijkwaardig ruimtegebruik. 
 
Het voor u liggende afstudeeronderzoek ‘Van waterpeil naar 
waardepeil?’, is een onderzoek naar de manier waarop inhoudelijk en 
procesmatig kan worden omgegaan met het inzichtelijk maken en 
vaststellen van de (meer)waarde van oppervlaktewater ten behoeve 
van de stake- en/of shareholders in het planproces. Het onderzoek 
geldt als afsluiting van de Master Planologie aan de Universiteit 
Utrecht en de afstudeerstage bij APPM Management Consultants 
(APPM). De keuze van het onderzoeksonderwerp is vooral bepaald 
door geboren en grotendeels getogen te zijn in het gebied tussen de 
Linge en de Waal, de gevolgde minor Stedenbouw in de Delta aan de  

TU Delft, mijn interesse in de uitdagingen op het gebied van water in 
Nederland en het enthousiasme aan de zijde van mijn begeleider Leo 
Becker voor watervraagstukken.  
 
De doelstelling van het onderzoek, kort gezegd, het bepalen van de 
(meer)waarde van oppervlaktewater, is tot stand gekomen door het 
gebrek aan inzicht in het planproces over de vraag welke aspecten 
van water van toegevoegde waarde zijn om in te investeren. Het 
benutten van kansen die water bij ruimtelijke ontwikkelingen voor 
onze samenleving te bieden heeft, blijft nog achter bij de te treffen 
beschermingsmaatregelen tegen het water. Naast de nodige kennis 
hieromtrent wordt de betrokkenheid van partijen bij het vaststellen 
van deze waarde in het planproces steeds groter geacht. Het 
onderzoek ontkomt niet aan de klimaatveranderingen waaraan 
Nederland onderhevig is (RWS, 2010). Deze veranderingen vragen 
om een andere omgang met het water in Nederland dan voorheen. 
Het leren omgaan met water in Nederland, is dus niet alleen te 
vertalen in het beschermen en bewapenen tegen het ‘wassende’ 
water, maar ook in het benutten van de mogelijkheden die het water, 
specifiek oppervlaktewater, heeft. Deze gedachte staat in Nederland 
de aankomende jaren centraal bij ruimtelijke ontwikkelingen met een 
wateropgave en wordt gevoed door veranderingen in de 
maatschappelijke behoeften en praktijkgerichte ervaringen over de 
waarde en effecten van water. Teneinde deze gedachte inzichtelijk te 
maken verricht ik binnen een bepaald nader uit een te zetten 
onderzoekskader zowel een literatuurstudie als een empirisch 
onderzoek middels interviews bij een drietal casestudies. 
Verscheidene integrale gebiedsontwikkelingen met daarbij 
behorende wateropgaven zijn geselecteerd om als casus te dienen. 
 
In het kader van mijn masterthesis heb ik stage gelopen bij APPM. 
Een project- en procesmanagement bureau, dat met open integrale 
gebiedsprocessen ruimtelijke projecten aanpakt. De benadering ‘open 
source’ gebiedsontwikkeling en/of Mutual Gains Approach staat 
centraal bij APPM.. In deze multidisciplinaire werkomgeving heb ik 
veel ervaring kunnen opdoen. Het was geen gemakkelijke opgave om 
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onderzoek te doen naar een abstract onderwerp als water. Het heeft 
enige tijd geduurd voordat ik mijn onderzoeksdoel voor ogen had, 
omdat ik in veel aspecten van de ruimtelijke planning ben 
geïnteresseerd. Door de masterthesis ‘an sich’ en specifiek de 
begeleiding vanuit APPM en de Universiteit heb ik geleerd om 
vraagstukken concreet te benaderen. Voorts betrof het bereiken van 
de juiste personen voor de diverse interviews eveneens geen 
gemakkelijke opgave, met als gevolg dat het empirisch onderzoek de 
nodige tijd heeft gekost. Ik kijk met veel plezier terug op het 
afgelopen jaar waarin ik veel geleerd heb over de ‘waterwereld’ en 
mijn eventueel toekomstige werkveld. 
 
Alvorens overgegaan wordt tot het daadwerkelijk inhoudelijke deel 
van mijn afstudeeronderzoek, wens ik een aantal personen te 
bedanken die mij gesteund hebben bij de totstandkoming van mijn 
afstudeeronderzoek. 

Allereerst wil ik Leo Becker van APPM en Tejo Spit van de 
Universiteit Utrecht Planologie bedanken voor het begeleiden van 
mijn afstudeeronderzoek.  
Leo Becker heeft mijn interesse in watervraagstukken weten te 
vergroten, inzicht gegeven in de rollen van betrokken partijen en hun 
omgangsvormen. We hebben interessante ‘water’-bijeenkomsten 
bezocht met leuke resultaten en met elkaar over vele onderwerpen 
kunnen praten, ook niet gerelateerd aan water of werk. Doordat Leo 
Becker op een directe wijze met mij is omgegaan, heeft hij mij 
gedurende het onderzoek scherp gehouden. 
 Tejo Spit heeft mij op korte termijn goed weten te doorgronden en 
mij de juiste richting gewezen. Ook heeft hij mij op wetenschappelijke 
wijze en vanuit een planologische hoek laten nadenken over het 
afstudeeronderwerp. In onze gesprekken stonden vooral abstractie 
en het concretiseren centraal. 

Ten tweede wil ik graag mijn familie, vriendin en vrienden 
bedanken voor de steun en het vertrouwen afgelopen jaar. Mijn 
ouders voor de steun en het vertrouwen voor alle studiejaren en 
zeker op het einde. Mijn zus Nicolien wil ik bedanken voor het 
kritisch bekijken van mijn stukken en de hulp de laatste dagen.  

Roosje voor de doorlopende steun en motivatie. Mijn vrienden voor 
het vertrouwen in mij als toekomstig planoloog en voor de momenten 
van ontspanning. 

Ten derde wil ik de geïnterviewde personen bedanken voor 
hun medewerking, die het onderzoek concreter en levendiger heeft 
gemaakt. De inzichten en de oprechte interesse tijdens de interviews 
hebben het plezier in het schrijven van mijn afstudeeronderzoek 
vergroot. Wouter Wubben, voor het aangename eerste interview en 
een doorlopende interesse en informatieverstrekking ben ik 
dankbaar.  

Tenslotte, wil ik mijn collega’s en mede afstudeerders bij 
APPM bedanken voor de ervaringen, hulp en de leuke tijd. ‘Werken 
met plezier aan mooie opdrachten’, ‘vrijheid, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid’ en ‘de mens centraal’ zijn kernwaarden, die ik 
mee zal nemen naar mijn toekomstige werkveld. Tijdens mijn 
afstudeerstage heb ik kunnen zien hoe belangrijk het ‘sparren’ met 
collega’s, de omgang tussen collega’s en de omgang met 
opdrachtgevers bij procesmanagement is. Mijn mede-afstudeerders 
Jih-kee en Tim en ‘medecollega’s’ Alexander en Tim, jullie hebben 
mijn afstudeertijd extra leuk gemaakt. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Willem de Kock      Utrecht, maart 2011 
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Samenvatting 
In dit onderzoek wordt getracht de wijze van waarderen van 
oppervlaktewater bij uitbreidingslocaties in integrale 
gebiedsontwikkelingen inzichtelijk te maken ten behoeve van de 
stake- en shareholders. Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren 
aan de kennisontwikkeling over de meerwaarde van water. Op deze 
manier kan op zorgvuldige wijze consensus worden bereikt over nut 
en noodzaak van een ruimtelijke ontwikkeling met wateropgave en 
kunnen waarden als volwaardig onderdeel worden meegenomen in 
het plan- en politieke proces.  
 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient men in te spelen op de 
economische en sociale dynamiek in de samenleving. De ruimtelijke 
planning van wateropgaven kan tot moeilijkheden leiden als belangen 
en waarden van de maatschappij niet dan wel onvoldoende worden 
meegenomen. Daarbij dient men eveneens bewust te worden van de 
uitdagingen en kansen die de economische en sociale dynamiek 
kunnen genereren. Bij een wateropgave dient men niet alleen in te 
spelen op de economische en sociale dynamiek in de samenleving, 
maar ook dient men adaptief in te spelen op water met als doel 
Nederland waterbestendig te maken en te houden. Dit adaptief 
inspelen vraagt om een benodigde ruimte of verandering van de 
ruimte. Gelet op het genoemde is het bij integrale 
gebiedsontwikkeling van belang consensus te bereiken over nut en 
noodzaak van een ruimtelijke ontwikkeling met wateropgave. Het 
bereiken van de zojuist genoemde consensus wordt bij een 
wateropgave belemmerd door de onzekerheid van de impact van 
klimaatveranderingen en verschillende acties of implementaties, die 
andere belangen raken. Klimaatveranderingen hebben invloed op de 
kenmerken en de functies van water, zo ook oppervlaktewater. Het 
Rijk heeft voorgesteld water te beschouwen als één van de principes 
die structuur geeft aan bestemming, inrichting en gebruik van de 
ruimte (VROM, 2004). Bij integrale gebiedsontwikkeling leidt dit tot 
een andere omgang met water bij ruimtelijke plannen, mits 
verschillende spanningsvelden kunnen worden vermeden of worden 
opgelost. Deze spanningsvelden, bijvoorbeeld tussen ruimteclaims, 

worden weer gevoed door maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen. Hierdoor komen bovenstaande ambities van het Rijk 
onder druk te staan. 
 
Ter concretisering van het onderzoeksobject is een afbakening 
gemaakt: er is gekozen de (meer)waarde van één verschijningsvorm 
van water te belichten, namelijk oppervlaktewater. Deze 
verschijningsvorm speelt een rol bij de intensivering van de ruimte, is 
visueel zichtbaar, heeft het kenmerk gekoppeld te kunnen worden 
aan meerdere vormen van ruimtegebruik. Centraal staat de functie 
waterberging bij uitbreidingslocaties in het poldergebied. 
Waterberging is bij uitstek de functie van oppervlaktewater waarop 
meer de nadruk is komen te liggen door de klimaatveranderingen. 
Klimaatveranderingen hebben tot gevolg de noodzaak van het 
bergen, het opslaan van overtollig water en het eventuele gebruik 
ervan in droge perioden.  
 
Verschillende functies van oppervlaktewater hebben nut als ze een 
bepaalde waardering krijgen vanuit de maatschappij. In het 
onderzoek wordt de aspectenleer van Dooyeweerd gebruikt om de 
maatschappelijke waarde van een aantal functies en aspecten van 
oppervlaktewater te benoemen:   

o Veiligheid  - veiligheid & functionaliteit 
o Identiteit  - verbondenheid & branding 
o Leefomgeving  - leefbaarheid & duurzaamheid 
o Recreatie  - bedrijvigheid & vrijetijdsbesteding 
o Financieel  - prijs van het object & de grond 
o Ontmoetingsplek - sociaal contact & bewustwording 

 
Aan de hand van een ontworpen conceptueel model wordt een 
inzichtelijk beeld gecreëerd over de aanwezige verbanden en het 
onderzoeksgebied van de vaststelling van oppervlaktewater. Centraal 
staan een aantal kerncriteria, die inhoud geven aan de vaststelling 
van de ‘meer’waarde van oppervlaktewater:   

o Waardecontext: de maatschappelijke, ruimtelijke en sociaal- 
economische perspectieven over waarden  
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o Waardebepaling: de wijze waarop stake- en/shareholders 
betrokken worden bij het bepalen van de waarden en het 
verdelingsvraagstuk van financiering 

o Waardemeting: de inhoudelijke en procesmatige wijze van 
waarderen en afwegen middels beschikbare methoden 

o Waardevastlegging: het vastleggen van de overeenstemming 
over waarden in een bestuurlijk besluit, overeenkomst ofwel 
ruimtelijk plan  

 
Figuur 1 Totstandkoming meerwaarde: de 4 W’s 
 
 
 
 
 
 

 
Het uitgangspunt is dat door het betrekken van belanghebbenden, 
daarbij rekening houdend met een specifieke context, de waarden van 
water bepaald worden, waarna middels het toepassen van 
toereikende afwegings- en/of waarderingsmethoden keuzes worden 
gemaakt en de uiteindelijke waarde wordt vastgelegd. In het 
theoretisch kader wordt niet dieper ingegaan op de brede discussie 
over waardevastlegging, in het empirisch onderzoek wordt wel 
getoetst of deze vastlegging plaatsvindt 
 

Waardecontext 
 
Het gekozen ruimtegebruik wordt afgewogen aan de hand van 
waarden en keuzes gemaakt in een maatschappelijke, ofwel sociaal-
culturele en politieke context, alsmede in een economische context. 
De complexiteit van de ruimtelijke planning drukt zich uit in een 
spanningsveld tussen ruimtegebruik en de hoeveelheid aan wensen 
en behoeften van verschillende actoren. De complexiteit wordt 
eveneens veroorzaakt doordat water een sectoroverschrijdende 
eigenschap heeft en komt om die reden al snel in aanraking met 
ander ruimtegebruik. Verschillende ruimtelijke en maatschappelijke 

ontwikkelingen staan voorts in relatie met elkaar of zijn onderling 
verbonden. Ondanks een behoefte uit de samenleving naar een 
bepaald ruimtegebruik kan deze het afleggen tegen een 
ruimtegebruik met een hogere marktwaarde. Bij de economische 
context blijkt de marktwaarde van een goed/dienst/grond 
doorslaggevend. Deze waarde in de zin van een prijs is afhankelijk 
van de voorkeur, welvaartsbehoefte en waardeoordeel van de 
consument (welvaartstheorie). Uitgegaan wordt van een ruime 
betekenis van welvaart in plaats van welvaart in enge zin. Dit 
betekent, dat het welvaartsbegrip niet slechts via objectieve 
maatstaven wordt gemeten, maar het economische aspect betrekking 
heeft op subjectieve behoeftebevrediging en immateriële waarden.   
De huidige context brengt ons op een tweestrijd tussen zekerheid van 
economische welvaart en het verlangen naar de immateriële 
welvaart. Zo ook bij ruimtelijke wateropgaven waarin ingezet wordt 
op het waarborgen van veiligheid en het streven naar leefbaarheid. 
Hierdoor is de behoefte om de positieve neveneffecten (baten) van 
het waterbeleid zowel binnen als buiten de sector monetair te 
verzilveren, groter geworden. Deze behoefte komt ook terug bij 
beleidsmakers, omdat zij willen weten of de kosten in verhouding 
staan tot de baten. 
 
Waardebepaling 
 
Verwezen wordt naar de genoemde functies van oppervlaktewater, 
bepaald aan de hand van waardering vanuit de maatschappij. Bij het 
bepalen van de waarden, kennis of informatie bij een ruimtelijke 
inrichting gaat het niet alleen om wetenschappers, maar om burgers 
en investeerders. De technocratische benadering, is niet houdbaar bij 
gebiedsontwikkeling, nu deze op gespannen voet staat met 
interactieve governance, de vraag naar transparantie en effectiviteit 
rondom besluitvorming en de te verwachte effecten. Integrale 
gebiedsontwikkeling ziet toe op een consensus gerichte werkwijze, 
interactief, waarbij aldus het verbinden van uiteenlopende waarden 
centraal staan, teneinde meerwaarde te kunnen bereiken. Er wordt 
afstand gedaan van sectorale oplossingen en gekeken naar welke 

‘Waarde 
meting’ 

 ‘Waarde 
vastleg-

ging’ 

‘Waarde 
context’ 

‘Waarde 
bepaling’ 
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gezamenlijke betekenis gegeven kan worden aan ruimte. De waarde 
van oppervlaktewater kan ook integraal en interactief bepaald 
worden door de stake- en of shareholders te betrekken. Er bestaan 
verschillende methodes voor economische waardering in een 
interactief proces.  
Een succesvolle financiering van een plan vereist een gedeelde 
probleemperceptie, breed gedragen oplossingen middels 
samenwerking en een rechtvaardige verdeling van kosten en baten. 
Bij het laatstgenoemde dient men eveneens rekening te houden met 
de niet-financiële baten; deze nemen een aparte positie in, aldus Lems 
(2004). 
 
Waardemeting  
 
Vanuit een economisch perspectief zijn een aantal economische 
afwegings- en waarderingsmethoden geselecteerd die de waarde van 
ecologische effecten dan wel welvaartseffecten trachten weer te 
geven. De economische waarde is namelijk (ook) de erkenning van de 
verhoging van de welvaart. Bij de economische waarderingsmethodes 
die uitgaan van de totale economische waarde aan de hand van de 
gebruikswaarde en niet-gebruikswaarde blijft het meenemen van de 
intrinsieke waarde, de welvaart voor plant en dier, achterwege. De 
intrinsieke waarden zijn moeilijk te monetariseren. De Contingent 
Valuatie methode en Financieel Economisch Besluitvormingsmodel. 
‘Groen’ kan als referentie worden gebruikt voor ‘water’ in ruimtelijke 
plannen. Het nader bekijken van de waardering van ‘groen’ in  
ruimtelijke planning geeft onder meer inzicht in de verschuiving naar 
erkenning van groen. Gesteld kan worden dat de waarde van zowel 
groen als water nog onvoldoende bekend is bij beleidmakers, 
ontwikkelaars en burgers om vergelijkbare redenen:  

o de waarde van effecten zijn niet altijd duidelijk voor 
marktpartijen, waar groen een sluitpost is van de begroting 
en water een grote kostenpost,  

o waarbij nog verwacht wordt dat de overheid het belang 
behartigt  

 

De belangstelling voor methoden die de kosten en baten van effecten 
en daarmee ook investeringen in zachte waarden kunnen ramen is 
sterk toegenomen. Echter, het ontbreekt deze methoden aan het 
kunnen verschaffen van geschikte informatie en het daadwerkelijk 
kunnen functioneren als procesinstrument.  
De rol van de geïnstitutionaliseerde afwegingsmethode, de 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) staat ter discussie. 
De MKBA vervult een informatie- en procesfunctie. Betrokken 
partijen ervaren bij beide functies een aantal knelpunten, te weten:  

o het meervoudige karakter van een integraal project leidt tot 
niet sluitende resultaten  

o een aantal spanningsvelden ontstaan bij zachte waarden: 
o politieke haalbaarheid vs doelmatigheid  
o visionaire planmakers vs rekenaars 
o kwantitatief berekenen vs kwalitatief beschrijven  

o Onduidelijkheid over de bruikbaarheid van het resultaat. 
 
Empirisch onderzoek 
Het theoretische kader geeft inhoud aan de vier beoordelingscriteria,  
die onderzocht zijn bij de drie casestudies Zuidplaspolder en 
Westergouwe (1), Poelpolder en Het Nieuwe Water (2) en Westflank-
Haarlemmermeer (3). Hieronder worden een aantal factoren 
aangegeven die van belang zijn bij het vaststellen van de 
‘meer’waarde van oppervlaktewater en die vanuit de praktijk inhoud 
geven aan de criteria uit het literatuuronderzoek.  
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Criteria Variabele 

literatuur 
Factor praktijk 

Waardecontext 
 
 

Ruimtegebruik Veiligheid 
Woningbehoefte 

Omgang water Rol waterbeheerder 

Welvaart Kredietcrisis 

Waardebepaling 
 
 

Samenwerken 
 
 
 

Taakverdeling 
Probleemeigenaar, 
Consensus 
Interactie betrokkenen 

Financiering Verantwoordelijkheid 
Verdelingsvraagstuk 
Grondexploitatie 

Waardemeting 
 
 

Informatiefunctie Inzicht over zachte waarden 

Procesfunctie Bruikbaarheid om te 
onderhandelen en besluit te 
nemen 
Grondexploitatie 

Waardevastlegging 
 

Bestuurlijke 
overeenkomst 

Publiek besluit 
Commitment 

 
Uit het empirische onderzoek komt met name naar voren, dat de 
context en de rol van de betrokken stake- en shareholders centraal 
staan bij de waardering, samenwerking en financiering van een 
ruimtelijke ontwikkeling met oppervlaktewater.  
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1. Inleiding 
Het onderzoek richt zich op het vaststellen van de waarde dan 
wel meerwaarde van water bij ruimtelijke vraagstukken ten 
behoeve van stake- en shareholders. Het onderzoek richt zich 
tot het oppervlaktewater als in waterberging bij 
uitbreidingslocaties. 
  
De inleiding biedt inzicht in de maatschappelijke aanleiding en 
de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek resulterend 
in een duidelijke doel- en probleemstelling. Daarnaast wordt 
de opbouw van het theoretische kader tot en met het 
empirisch onderzoek uiteengezet. 

  

 

 
 
 
 
 
 
Nederland is het afvoerputje van Europa 
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1.1 Maatschappelijke aanleiding 
De waarden die van belang zijn voor gebiedsontwikkeling ontstaan 
mede door de maatschappelijke trends. “Patronen van ruimtegebruik 
veranderen mee met veranderende wensen en behoeften van mensen 
en het ritme van economische groei en recessie”, aldus Willem Buunk 
(Buunk, 2010 p. 17).  
 
Water is een wereldthema en staat internationaal hoog op de agenda 
(Europese kaderrichtlijn Water, 2000). Het klimaat in de wereld 
verandert en benadrukt tegenstellingen tussen landen, van groeiende 
schaarste tot overvloed aan water (Hoekstra, 2005, p. 41). Deze 
globale ontwikkelingen zijn ook merkbaar in ons land en zijn actueel. 
Nederland vormt de afgoot voor het overtollige water vanuit het 
binnenland van Europa. Het laaggelegen deel en de delta van 
Nederland zijn de overstromingsrisicogebieden en tevens vormen zij 
samen de economische motor van ons land. Het deltagebied is naast 
blauw ook als rood te beschouwen, omdat van oudsher de bevolking 
het een aantrekkelijk gebied vindt om zich te vestigen en 
bedrijvigheid te starten (Hidding, 2003, p. 140). Ongeveer 70% van 
ons bruto nationaal product wordt hier verdiend. Het is aantrekkelijk 
om in te wonen, te werken, te recreëren, kortom te leven. De 
waardering voor het water in deze gebieden is terug te vinden in de 
ontstaansgeschiedenis van veel steden, het gebruik van land door 
boeren, de vrijetijdslocaties buiten de steden en het verlangen naar 
een gezond leefmilieu. Echter, deze laaggelegen gebieden lopen risico 
te overstromen en andere gebieden lopen risico droog te vallen. 
Desondanks willen mensen zich in deze gebieden blijven vestigen. 
Absolute veiligheid voor deze burgers en de Nederlandse economie is 
niet altijd te garanderen. Heeft het water dan een dermate 
meerwaarde, dat zij deze risico’s voor lief nemen? Of omdat veel 
burgers het vanzelfsprekend vinden dat zij naast verzorging van de 
kwaliteit van het water ook beschermd worden tegen de kwantiteit 
van het water? 
 
 

Een aantal trends vallen op met betrekking tot de ruimtelijke 
dynamiek van onze samenleving en de bereidheid de ruimte aan de 
wensen en behoefte aan te passen. Veranderingen in de maatschappij 
en maatschappelijke behoeften hebben ertoe geleid, dat er een 
verschuiving heeft plaatsgevonden van materialistische naar 
postmaterialistische waarden en/of misschien in de huidige context 
weer naar materialistische waarden? Het is terug te vinden in het 
navolgende. Ten eerste is door de economische en materiële 
zekerheid, die bij de materialistische kijk de vraag en behoefte 
vormden, het accent verschoven naar zelfverwerkelijking en de  
kwaliteit van het leven (Heemskerk-van den Burg, 2008, p. 28). Deze 
zelfverwerkelijking haalt Maslow ook aan in zijn behoeftepiramide, 
namelijk de behoefte van de mens zichzelf te ontwikkelen en te 
ontplooien in het sociale milieu (Maslow, 1943). Men streeft naar 
schoonheid en stelt hogere kwaliteitseisen aan de woon- en 
werkomgeving (Buunk, 2010, p. 17). Ten tweede is de kennis en 
informatie van een individuele burger gegroeid dankzij zijn of haar 
opleiding ofwel door de media. Deze burger heeft meer de behoefte 
gekregen zich te mengen in verschillende vraagstukken en meer 
aandacht te willen besteden aan immateriële zaken naast materiële 
zaken. Hier vindt een verschuiving van waarden plaats. In deze 
pluriforme samenleving kan een maatschappelijke discussie 
bewerkstelligen dat nieuwe inzichten worden gedeeld (Heemskerk-
van den Burg, 2008, p. 28). Tegelijkertijd is het markgericht denken, 
ook binnen de ruimtelijke planning, centraal komen te staan. De 
marktwerking heeft zijn intrede gedaan binnen de overheid. Het is 
aantrekkelijk voor politici om zware beslissingen te baseren op 
‘harde’ cijfers, zoals monetaire gegevens. In deze tijd van 
economische crisis komen dan ook investeringen in ruimtelijke 
ontwikkeling en immateriële waarden tot stilstand (Koetse, J.M., 
Rietveld, P., 2010, p. 36). Daarnaast zijn verschillende globale 
problemen ook problemen van nationale aard geworden, zoals deze 
kredietcrisis. Een voorbeeld van een maatschappelijke verandering, 
die materiële en immateriële waarden op de voorgrond zet, is de 
klimaatverandering. Nieuwe inzichten en waarden kunnen gedeeld 
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worden als die klimaatverandering maatschappelijk ter discussie 
staat (Buunk, 2010, p. 17). 
 
Bovenstaande maatschappelijke ontwikkelingen zijn ook terug te 
vinden in de besluitvorming over de ruimtelijke ordening in 
Nederland. Op beleidsniveau binnen de institutionele setting van het 
waterbeleid zijn een aantal beleidsdocumenten leidend. In deze 
documenten is de verschuiving zichtbaar van louter de focus op 
veiligheid en waterbeheer naar eveneens de focus op de 
maatschappelijke waarde van water. Allereerst gaf de Kaderrichtlijn 
Water (2000/60/EG) al aan dat water grensoverschrijdend is. Het is 
een Europese richtlijn waarin eisen worden gesteld aan de 
waterkwaliteit in Europa; deze richtlijn is dus van toepassing in 
Nederland. Echter de richtlijn legt de focus vooral op het raakvlak met 
ecologie van water. Het Nationaal Waterplan (VenW & VROM, 2009) 
heeft als doelstelling een impuls te geven aan duurzaamheid en 
klimaatbestendigheid binnen het Nederlandse waterbeleid. 
Daarnaast geeft het een aanzet tot het inzetten van het waterbeheer 
bij het scheppen van voorwaarden voor de welvaart en het welzijn in 
onze delta. Het kennisprogramma Leven met Water is ingezet om 
meerdere thema’s van water op de agenda te zetten en te 
onderzoeken. Het programma streefde naar: de nieuwe plek 
voor water, een brug tussen praktijk en wetenschap en 
vitale allianties opzetten. ‘Nederland leeft met water’ is een voorbeeld 
van een campagne, die als doel heeft het bewustzijn van water te 
vergroten. Het raakvlak van water met de maatschappij wordt steeds 
meer zichtbaar gemaakt doordat ook de rol van de waterschappen en 
het waterbeheer binnen de ruimtelijke ordening ter discussie worden 
gesteld (Commissie Water en Ruimte, 2010, p. 3). De ingezette 
onderzoeken van de kennisprogramma’s laten zien dat de vraag om 
duidelijkheid omtrent de thema’s van water actueel is.  Het onderzoek 
haakt in op het actuele vraagstuk: de meerwaarde van water. 
Daarnaast speelt op de achtergrond van het onderzoek de 
wenselijkheid in maatschappelijk en ruimtelijk opzicht van het 
waarderen in geld van effecten bij het nemen van bestuurlijk 
besluiten in de ruimtelijke ordening (Koetse, J.M., Rietveld, P., 2010, p. 

32). Het Nationaal Bestuursakkoord Water (VenW, 2003) dient in die 
zin duidelijkheid te geven over gezamenlijke verantwoordelijkheid  
van het watersysteem. Er wordt aangegeven welke taken en 
verantwoordelijke partij heeft bij de voorgestelde instrumenten om 
de wateropgave gezamenlijk te realiseren (HelpdeskWater, 2010). In 
de praktijk is hier onduidelijkheid en discussie over (zie figuur1.1). 
 
Ingezien wordt dat ruimtelijke planning van wateropgaven tot 
moeilijkheden leidt indien de belangen en waarden van de 
maatschappij niet worden meegenomen (Van Schie, 2010). In 
Nederland is sprake van het willen meebeslissen in de ruimtelijke 
planning door burgers en het daarbij horende vraagstuk omtrent 
participatie in het planproces. Uiteindelijk ziet men bij 
watervraagstukken dat de burger de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid van de waterkwaliteit en kwantiteit, als een 
vanzelfsprekendheid, neerlegt bij de overheidsinstellingen. Het 
belang van het betrekken van stake- en/of shareholders wordt 
onderstreept door de waterschappen. Zij leggen in hun huidig beleid 
nadruk op de relatie met private en particuliere partijen (Commissie 
Water en Ruimte, 201, p. 3).   
 
Figuur1.1 Verantwoordelijkheid in investeringen betrokken partijen 

 
 

 

 

 

 

Bron: CoP, 2010 
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1.2 Wetenschappelijke relevantie 

Naast de maatschappelijke aanleiding wordt met het onderzoek een 
wetenschappelijke relevantie beoogd. De waardering die aan ruimte, 
een object, een goed of een dienst gegeven wordt, is een onderwerp 
dat in de wetenschappelijke literatuur aan discussies onderhevig is. 
Met het onderzoek wordt getracht een bijdrage te leveren aan de 
denkwijze en discussie over de waardering van water in de 
ruimtelijke planvorming. De behoefte aan een objectivistische of een 
subjectivistische benadering van een ruimte, een object, een goed of 
dienst in de wetenschap en huidige ruimtelijke praktijk staat centraal. 
Er is behoefte aan deze wetenschappelijke invulling, omdat op deze 
wijze aan de waardering van water een fundament kan worden 
gegeven waarop bij ruimtelijke planning kan worden voortgebouwd. 
De harde wetenschappen bieden op basis van een vermeend 
waarheidsgehalte hun kennis als waarheid. “Op dit moment uit zich 
dat in de monetarisering van de consequenties van ruimtelijk beleid 
en ruimtelijke planvorming” volgens Arnold van Valk (Van Valk in 
Koetse, J.M., Rietveld, P., 2010, p. 31). Hiertegenover staat een 
subjectivistische benadering. Ruimte is volgens Murdoch (2006, p. 
21) niet slechts een ‘container’ waarin entiteiten en maatschappelijke 
processen zich afspelen, maar wordt juist door deze entiteiten en 
maatschappelijke processen gevormd. Dit relationele ruimtebegrip 
gaat uit van percepties op de fysieke ruimte. De achterliggende 
gedachte is dat een ruimte verschillende functies en werkelijkheden 
kan bevatten (De Roo & Schwartz, 2001, p. 71). Zo zit het ook met een 
ruimte als natuur, milieu, groen of water. Verschillende perspectieven 
van de maatschappij of individuen bepalen de waardering van deze 
ruimte. Willem Buunk geeft aan: “Waarden zijn daarom bijzondere 
betekenissen die iets uitdrukken van zingeving, van motieven, 
drijfveren, wensen of idealen. Het zijn betekenissen, die door een 
individu of door een groep aan zaken worden toegekend, als 
collectieve waarden (Buunk, 2010, p. 29)”.  
 

 
 
 
Wetenschappelijke perspectieven waardering 
De totstandkoming van deze waardering heeft onder andere een  
multidisciplinaire wetenschappelijke achtergrond. Verschillende 
wetenschappelijke benaderingen hebben zich toegelegd op het 
bieden van inzicht over waarde “value”. De filosofische en sociaal-
culturele benaderingen zetten abstracte “ongrijpbare things” centraal 
als object, terwijl de economische wetenschappen juist een concreet 
goed als object zien. Binnen en tussen deze wetenschappen is een 
verschuiving te herkennen, die subjectieve waardering en de context 
van het object centraal zetten. Deze gedachte houdt in, dat de 
maatschappij betekenis geeft aan waarde. Zodoende wordt de 
subjectieve kant van een waarde benadrukt, terwijl het tegelijkertijd 
een graad van objectiviteit bezit. De waarde kan gezien worden als 
een marktwaarde, een ruilwaarde en als een morele waarde die 
betekenis krijgt door gehalte, betrekking, functie of innerlijke 
waarden. Hiermee wordt meteen een spanningsveld aangesneden, te 
weten tussen economische en morele aspecten.  
Bij de economische benadering van waarde komt ook de subjectieve 
waardering aan de orde. Volgens Neap & Celik (1999) betreft de 
waarde van een product een reflectie van de wens om het product te 
houden of aan te schaffen. De welvaartstheorie van Pareto verbindt 
de subjectieve en formele welvaart die de burgers als consumenten 
ontlenen aan het bevredigen van hun behoeften met de aanwending 
van productiemiddelen (Heertje, 2006, p. 58). Bij de welvaartstheorie 
is er sprake van een maatschappelijke afweging. Vanuit zowel de 
filosofische als de sociale- en organisatorische wetenschappen ligt het 
begrip waarde niet geheel vast (Heemskerk-van den Burg, 2008, p. 
67). De waardefilosofie, die ontstaat in het begin van de negentiende 
eeuw als richting binnen de filosofie, krijgt een aparte tak rond 1902; 
the Value Theorie. In eerste instantie is er sprake van een 
objectivistische theorie, waarbij de nadruk ligt op de eigenschappen 
van de dingen die het individu waardeert (Rudolf Hermann Lotze 
1817-1881). Vanuit de ‘Value Theory’ geeft Max Scheler (1874-1928), 
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aan de hand van de objectivistische kijk van Alexius Meinong (1853-
1921), een aanzet dat waarden à priori zijn. Hierbij wordt gesteld dat 
waarde afhankelijk is van de hoedanigheid van een object. Vanaf 
midden jaren negentig nemen verschillende wetenschappers en 
filosofen een meer subjectivistische positie in. Dit houdt in, dat de 
waarde van iets bepaald wordt door degene die de waarde ontmoet 
of oproept. Er wordt meer uitgegaan van waardeoordelen (Buunk, 
2010, p. 29)”. Binnen de subjectivistische theorie wordt onder andere 
een onderscheid gemaakt tussen het ‘smaakmodel’ en het 
‘waardemodel’: de eerste geeft aan dat iets waardevol is omdat 
ernaar gestreefd wordt en de tweede geeft aan dat iets wordt 
verlangd omdat het waardevol is (Griffin, 1997, pp. 19-29 in WRR 
2003, p. 42).  
 
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geeft aan: “Van 
belang blijft het besef dat in principe alles object van waardering kan 
worden en dus een waarde kan vertegenwoordigen en ‘van waarde’ kan 
zijn: dingen en voorwerpen, geestelijke en cultureel erfgoed, 
omgevingen, individuen en relaties tussen individuen, persoonlijke 
maatschappelijke systemen zoals rechtvaardigheid, rechtsgelijkheid en 
vrijheid” (WRR, 2003, p.46).  
 
Deze hoeveelheid aan waarden en hun onderlinge verhoudingen 
vormen leiden tot moeilijkheden voor de waardeleer (Heemskerk-
van den Burg, 2008, p. 16). Er kan namelijk sprake zijn van een 
waardepluralisme (Buunk, 2010, p. 25) die ervoor zorgt dat waarden 
in het geding komen bij de inrichting, het beheer en het gebruik van 
de ruimte. Het betekent dat het ogenschijnlijk onvergelijkbare 
waarden zijn. Daarnaast geeft de WRR in het rapport weer: al zijn er 
gedeelde waarden, dan leiden deze niet altijd tot een bepaald gedrag, 
want de ene persoon kan door dezelfde set waarden tot een andere 
afweging komen dan een andere persoon (Buunk, 2010, p. 29, WRR, 
2003, p. 46). Van belang is te onderstrepen dat er geen sprake is van 
waardehiërarchie bij integrale gebiedsontwikkeling. Waarde-
hiërarchie, waarbij een abstracte waarde hoger staat dan een 
concrete waarde (kan een abstracte waarde in schuil gaan), gaat niet 

op bij gebiedsontwikkeling omdat zij door actoren door elkaar 
gebruikt worden (Buunk, 2010, p. 40). De vraag omtrent geldigheid 
van de objectieve dan wel subjectieve kennis die verworven wordt 
over de waarden en belangen van verschillende betrokken partijen 
kan voor zowel wetenschap, praktijk en politiek een hulpmiddel 
bieden.  
 
In dit onderzoek (hoofdstuk 3) vormen de sociaal-economische 
theorieën over waarde met daarin een subjectivistische beandering 
het uitgangspunt, om inzicht te bieden in de waardering van een goed 
of dienst als (oppervlakte)water in onze maatschappij door 
verschillende stake- en/of shareholders. 
 

1.3 Doel- en probleemstelling 

De toenemende dynamiek van het watersysteem heeft een 
spanningsveld tussen intensivering van de ruimte en de fysieke 
accommodatie van dit watersysteem tot gevolg (Hidding, 2003, p. 13). 
De consensus over nut en noodzaak met betrekking tot de 
wateropgave wordt belemmerd door de onzekerheid van de impact 
van klimaatveranderingen en verschillende acties of implementaties, 
die andere belangen raken (Van Buuren, 2009, p. 24). Een voorbeeld 
van een complex vraagstuk is het project Westflank-
Haarlemmermeer, waar een woningbouwopgave ligt en een 
aanpassing van het huidige watersysteem. Hier wordt onderzocht 
welke mogelijkheden er zijn omtrent het watervraagstuk en de 
sociaal-ruimtelijke en maatschappelijke behoeften. Op dit moment is 
de maatschappelijke waarde van het project omstreden (Vaan, 2010). 
Onderstaand wordt ingegaan op onzekerheden en belemmeringen. 
Deze belemmeringen hebben hun weerslag op en hun grondslag in de 
thans bestaande onduidelijkheid over de waarden van 
(oppervlakte)water. Dit begint al in de voorverkenningsfase van het 
planvormingsproces. 
 
De urgentie van de maatregelen bij klimaatverandering wordt breed 
gedeeld, maar niet zozeer als het gaat om de mogelijke gevolgen en de 
te ondernemen acties (Johnson, 1999). Verschillende effecten van 
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klimaatverandering zijn meerduidig; ze bestaan uit parallelle, deels 
tegenstrijdige, deels elkaar versterkende effecten op verschillende 
terreinen zoals natuur en recreatie. Tegelijkertijd dient men op deze 
terreinen in te spelen op de economische en sociale dynamiek in de 
samenleving, waardoor uitdagingen en kansen kunnen worden 
gegenereerd.  

Plannen voor ruimtelijke projecten met waterberging 
ondervinden verschillende hindernissen, die ontstaan door het 
gebrek aan kennis over de wateropgave bij de burgers en 
beleidslieden (SEV, Singelenberg, 2008 p. 14). Een belangrijke 
hindernis is dat er investeringen moeten worden gedaan, terwijl de 
meeste baten pas in de toekomst plaatsvinden. En om welke baten 
het dan gaat en wie er straks profijt van hebben, daar is nog geen 
eenduidigheid over. Degenen die kosten maken, zien niet altijd de 
baten terug en ook is een vergelijking tussen kosten en baten moeilijk 
omdat niet alle baten in geld zijn uit te drukken (Waardering voor 
Water, 2004, p. 10). Er is een tweede spanningsveld, namelijk dat van 
markt en private partijen enerzijds en het publieke belang anderzijds 
(Koetse, J.M., Rietveld, P., 2010, p. 33). 

De veranderingen op het gebied van water trekken zich 
weinig aan van sectorale, territoriale en disciplinaire scheidslijnen. In 
de huidige ruimtelijke planning en maatschappij zijn deze 
scheidslijnen echter (nog) wel getrokken (Van Buuren, 2009, p. 23). 
De effecten zullen ook zijn werking hebben in andere sectoren van de 
maatschappij (A.Y. Hoekstra, 2005, p. 41). Momenteel worden de 
kosten en baten nog behandeld als een publieke zaak omdat het 
wordt gezien als algemeen belang.  

 
Om deze onduidelijkheid over de meerwaarde van 
(oppervlakte)water weg te kunnen nemen dan wel te verminderen, is 
het – gelet op de relationele benadering van ruimtelijke vraagstukken 
– van belang met name de context te betrekken die de 
randvoorwaarden bepaalt voor het realiseren van inhoudelijke en 
procedurele doelstellingen. De samenleving en daarmee de 
gebruikers met hun belangen en behoeften (context) zijn degenen, die 
een waardering geven aan water en daarmee de waarde van water 

onderschrijven (Van Ark, 2005, p. 15). Zeker bij een ecologisch goed 
of dienst als water bestaat de vraag naar duidelijkheid omtrent de 
waarde en daarmee de meerwaarde ervan voor een ruimtelijk plan. 
Indien (oppervlakte)water in een ruimtelijk plan bepalend wil zijn 
voor onder andere de leefomgeving dan zal dus allereerst de waarde 
van water en vervolgens de hieraan gerelateerde 
waarderingsmethoden moeten worden bepaald. Gelet op het 
bovenstaande luidt de doelstelling als volgt:  
Beoogd wordt inzicht te bieden in de wijze waarop inhoudelijk en 
procesmatig omgegaan kan worden met het vaststellen van de 
waarde van water, waardoor ten behoeve van de stake- en/of 
shareholders de baten van oppervlaktewater inzichtelijker worden 
gemaakt in het planproces.   
 
Probleemstelling: Aan de hand van de doelstelling is de volgende 
onderzoeksvraag geformuleerd:  

Op welke wijze kan ten behoeve van stake- en shareholders 
inzichtelijk worden gemaakt welke (meer)waarde 

oppervlaktewater heeft bij waterberging in uitbreidings-locaties? 
 
Afbakening 
Blijkens deze probleemstelling is het onderzoek afgebakend. Een 
afbakening heeft voor dit onderzoek als doel, dat de focus bij het 
onderzoeksobject blijft en dat verschillende zaken verantwoord 
buiten beschouwing worden gelaten. Dit projectkader wordt bepaald 
door de actualiteit en eigen keuzes. 
 
Oppervlaktewater 
Zoals in het voorgaande gedeelte af en toe is aangeven is er gekozen 
om van één verschijningsvorm van water de (meer)waarde te 
belichten, namelijk oppervlaktewater. De verschijningsvorm 
oppervlaktewater speelt een rol bij de intensivering van de ruimte, is 
visueel zichtbaar, heeft het kenmerk gekoppeld te kunnen worden 
aan meerdere vormen van ruimtegebruik en is een actueel thema bij 
het bergen van water in nieuwe uitbreidingslocaties. In dit onderzoek 
wordt onder oppervlaktewater het volgende verstaan: natuurlijke of 
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kunstmatige wateren en watergangen: sloten, plassen, meren en 
rivieren (Waternet, 2010). Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 
2.  
 
Waterberging 
De klimaatverandering zorgt voor de noodzaak van het bergen en 
opslaan van overtollig water en het eventuele gebruik ervan in droge 
perioden. Waterberging betreft de randvoorwaardelijke hectare voor 
de typen van waterberging en daarnaast de gewenste extra ruimte. 
Waterberging is in dit onderzoek het tweede kenmerk van het 
onderzoeksobject. Deze functie speelt een grote rol bij 
oppervlaktewater (§2.2). Daarnaast staan bij waterberging een 
drietal spanningsvelden centraal:  
- van de noodzaak en behoeftebevrediging (hoofdstuk 3) bij 
waterberging,  
- intensivering van de ruimte en de fysieke accommodatie van het 
watersysteem,  
- markt en private partijen enerzijds en het publieke belang 
anderzijds. 
 
Uitbreidingslocatie in het poldergebied 
De ruimte in Nederland is in het stedelijk gebied schaars; ondanks 
deze schaarste is er de afgelopen jaren een tendens zichtbaar naar 
binnenstedelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd is er ook een tendens 
zichtbaar naar nieuwe locaties voor ontwikkelingen op het gebied 
van wonen en waterbergen in het buitengebied. 
Het poldergebied: Verschillende integrale gebiedsontwikkelingen met 
wateropgaven staan op de agenda voor Nederland. Vooral de 
landbouwgronden in de poldergebieden lijken een geschikte locatie 
voor waterberging en vormen daarmee een belangrijke 
(voorzorgs)veiligheidsmaatregel voor het overtollige water 
(Waterlandnet, 2010). Veelal is het noodzakelijk waterberging te 
realiseren in het buitengebied vanwege het grote ruimtebeslag (Van 
Roemburg, 2007, p. 4). Daarnaast ontstaan er mogelijkheden om 
diezelfde ruimte voor meerdere functies te gebruiken door 
verschillende belanghebbenden. Bij het ruimtegebruik van het 

landelijk areaal kan er dan een concurrentiestrijd tussen het 
landbouwgebruik en het niet-landbouwgebruik, zoals water (CPB, 
MNP, RPB, 2006, p. 188). De uitbreidingslocaties geven een 
maatschappelijke behoefte aan: het wonen in het buitengebied 
dichtbij de stad in een aantrekkelijke groene en waterrijke omgeving. 
De maatschappelijke behoeften en problemen staan bij deze gebieden 
duidelijk in relatie tot het ruimtegebruik (CPB, MNP, RPB, 2006, p. 
13). 
 
Afwegings- en/of metingsmethoden 
Effecten van interventies ten gunste van een toekomstige situatie 
(projectalternatief) en ten opzichte van een ongewijzigde situatie 
(nulalternatief) geven een verandering in een situatie aan waarbij 
keuzes worden afgewogen. De MKBA is een voorbeeld van een 
geïnstitutionaliseerde afwegingsmethode van besluitvorming aan de 
hand van het rendement van een investering voor de gehele 
maatschappij (NederlandBovenWater, 2009). Nu de effecten die onze 
welvaart en ons welzijn beïnvloeden bij een MKBA worden 
meegenomen, wordt er uitgebreider ingegaan op de MKBA. Daarnaast 
past de MKBA verschillende waarderingsmethoden toe om de 
welvaartseffecten te meten. Ook worden alternatieve methoden 
tegenover deze MKBA gezet om te onderzoeken op welke manier 
deze afwegingsmethoden vanuit een nog meer economisch 
perspectief de MKBA kan aanvullen.  
 
Stake– en shareholders 
De stake– en/of shareholders maken onderdeel uit van het plan- en 
besluitvormingsproces. Zij kunnen in het project een belang (stake) 
hebben, zoals de provincie en de gemeente, of een aandeel (share), 
zoals een marktpartij en de gemeente (Van Peek, 2006, p. 30). Deze 
betrokken partijen maken keuzes en afwegingen over de te maken 
investeringen en de inrichting van een gebied. Hun grondpositie is 
daarbij van groot belang. Daarnaast zullen omwonenden en andere 
belanghebbenden wensen hun belangen ter zake van water terug te 
zien bij de ruimtelijke planning met wateropgave. En zullen een plek 
willen innemen bij het vaststellen van de waarde van 
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oppervlaktewater (Van Schie, 2010). Het is maar de vraag in hoeverre 
andere betrokken partijen als de gemeenten en provincies bij 
ruimtelijke wateropgaven en uitbreidingslocaties er rekening mee 
houden. Mocht een Hoogheemraadschap bevoegd zijn in plaats van 
dan wordt deze partij als stake- en/of share gekenmerkt in het 
empirische onderzoek.  
 

Hoofddeelvragen 
De onderzoeksvraag is te verdelen in 5 hoofddeelvragen: 

1. Binnen welke beleidsmatige, maatschappelijke en ruimtelijke 
ontwikkelingen vindt de waardering van een ruimtelijke 
wateropgave met oppervlaktewater plaats? 

2. Op welke manier wordt aan ‘meerwaarde’ inhoud gegeven 
vanuit sociaal-economische perspectief ? 

3. Welke aan elkaar gerelateerde functies en maatschappelijk 
gebruik van oppervlaktewater zijn waardebepalend? 

4. Op welke manier kunnen in het afwegingsproces de stake- en 
shareholders betrokken worden? 

5. Welke afwegings- en/of waarderingsmethoden zijn 
toereikend om de waarde van oppervlaktewater vast te 
stellen of te meten? 

 
Door de voorgaande hoofddeelvragen te onderzoeken kan er 
uiteindelijk antwoord gegeven worden op de probleemstelling. De 
volgende deelvragen zijn terug te brengen naar de variabelen in het 
conceptueel model (figuur 1.3) en leiden tot de antwoorden op de 
hoofddeelvragen. De vragen zijn deels van algemene en beschrijvende 
of causale aard.  
 
1. Binnen welke maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen 
vindt de waardering plaats?  

o Welke ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen 
bepalen de context? 

 
2. Op welke manier wordt aan het begrip waarde inhoud gegeven 
vanuit sociaal-economische perspectief?  

o Hoe wordt waarde vanuit de economie benaderd? 

o Wat wordt verstaan onder welvaart en welzijn?  
o Welke rol heeft de beleving voor de waarde van een 

goed/product/ruimte? 
 
 
3. Welke aan elkaar gerelateerde functies en gebruik van 
oppervlaktewater zijn waardebepalend? 

o Wat zijn de verschijningsvormen van water? 
o Welke functies van water zijn daaronder te brengen? 
o Welke waarde kan oppervlaktewater hebben voor de 

maatschappij? 
o Welke wisselwerking is er tussen oppervlaktewater en de 

maatschappij? 
 
4.  Welke afwegings- en/of waarderingsmethode is toereikend om 
natuureffecten te waarderen? 

o Wat zijn natuurwaarden?  
o Welke economische afwegings- en/of waarderingsmethoden 

van ecologische waarden zijn beschikbaar? 
o Wat is de waarde van groen?  
o Wat zijn de voor- en nadelen van het toepassen van een 

MKBA? 
o Op welke manier worden bij een MKBA de blauwe effecten 

meegenomen?  
 
Op welke manier kunnen in het afwegingsproces de stake- en 
shareholders betrokken worden? 

o Wat wordt onder stake- en/of shareholders verstaan? 
o Welk aandeel of belang kunnen deze partijen hebben bij 

water? 
o Op welke manier wordt er inhoud gegeven aan een interactief 

proces? 
o Op welke manier worden de kosten en baten verdeeld onder 

de stake- en/of shareholders?  
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Figuur 1.2 geeft aan op welke manier in het onderzoek de 
meerwaarde van oppervlaktewater kan worden vastgesteld: via de 
waardecontext, -bepaling, -meting volgt de uiteindelijke waardevast-
stelling. Deze gedachte wordt in het theoretisch perspectief en het 
conceptueel model verder uitgewerkt. 
 
 
Figuur 1.2 Totstandkoming meerwaarde: de 4 W’s 
 
 
 

 

1.3.1 Theoretisch perspectief 

Het werkveld van een planoloog is de ruimtelijke planning, die 
terugkomt in de planningsdriehoek: de componenten object, context 
en proces (Spit & Zoete, 2005). Achtereenvolgens zijn dit:  
- de eigenschappen en functies van oppervlaktewater, 
- de maatschappelijke en ruimtelijke behoeften en het sociaal-
economisch perspectief over waarden en ruimtelijke ordening 
- en hoe waarden bepaalt en gemeten kunnen worden via proces en 
waarderingsmethoden met de betrokken partijen 
Uiteindelijk heeft de vastgestelde (meer)waarde van 
oppervlaktewater een terugwerkende invloed op de context. De 
individuen en objecten vormen de ruimte waarin zij zich begeven, 
tevens worden zij gestructureerd door deze ruimte. In de 
wetenschappen zijn verschillende stromingen waar te nemen 
omtrent waardebepaling, zoals de welvaartstheorie en het 
economisch subjectivisme. De welvaartstheorie beschrijft hoe de 
waarde tot stand komt binnen een bepaalde context en aan de hand 
van de voorkeuren van consumenten. Dit onderzoek behandelt de 
welvaartstheorie die terugkomt in sociaal-economische 
perspectieven over waarde. Gekozen is voor deze benadering omdat 
bij de aspecten van water er welvaartseffecten in de samenleving zijn 
waar te nemen en gebruikt worden bij de afwegings-en 
waarderingsmethode de MKBA. Welvaart wordt in brede zin 

gehanteerd. Met deze keuze is inhoud gegeven aan het projectkader. 
De focus op de verschijningsvorm oppervlaktewater bij 
uitbreidingslocaties en het buiten beschouwing laten van andere 
aspecten gedurende het onderzoek, zoals drinkwater, worden ook 
verantwoord aan de hand van dit projectkader. Zo geeft het wonen op  
en aan het water een blijk van welvaart. De stake- en shareholders 
kunnen een aandeel of een belang hebben bij het vaststellen van de 
meerwaarde, omdat ze investeringen kunnen doen in of toestemming 
kunnen verlenen voor een wateropgave mits het een verandering in 
welvaart teweegbrengt. De waardering die deze groep geeft aan 
ruimtelijke effecten, of deze harde of zachte waarden zijn, kan 
middels monetaire methoden gemeten worden. Het daadwerkelijke 
belang dat aan deze effecten en waarden wordt gehecht komt in het 
proces aan de orde. 
 
Conceptueel model 
Aan de hand van het conceptueel model wordt een inzichtelijk beeld 
gecreëerd over de aanwezige verbanden en het onderzoeksgebied 
van de vaststelling van de meerwaarde van oppervlaktewater. Het 
conceptueel model met de bovenstaande deelvragen kan als volgt 
kort worden weergeven: Er is een wisselwerking tussen economische 
perspectieven over waarde in een ruimtelijke maatschappelijke 
context. In deze context wordt het nut en de noodzaak, die bij 
integrale gebiedsontwikkeling nodig dan wel gedeeld dient te zijn, 
omschreven. Deze aspecten vormen de “context” voor welke functies 
van oppervlaktewater van maatschappelijke waarde zijn en op welke 
manier stake- en shareholders betrokken worden bij de 
“waardebepaling” van de waarde van oppervlaktewater. Middels deze 
variabelen en de variabele ‘welke afwegings- en/of 
waarderingsmethoden’ toereikend zijn voor de “meting” van de 
bepaalde waarden kan in kaart gebracht worden hoe de 
(meer)waarde van water kan worden vastgesteld en in beleid of 
regels kan worden opgenomen. Met deze 4 W’s kan van relatief 
zachte waarden tot meer absolute hardere waarden van 
oppervlaktewater gekomen worden:  (van licht blauw  naar donker 
blauw).  

‘Waarde 
meting’ 

 ‘Waarde 
vastleg-

ging’ 

‘Waarde 
context’ 

‘Waarde 
bepaling’ 
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Figuur 1.3  Conceptueel model onderzoek naar het vaststellen van de waarde van oppervlaktewater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 Het uitgangspunt is, dat door het betrekken van belanghebbenden, rekening houdend  
met een specifieke context, de waarden van oppervlaktewater bepaald worden en 
middels de toereikende afwegings- en/of waarderingsmethoden keuzes worden gemaakt,  
ten einde vastgesteld te worden en als volwaardig onderdeel meegenomen worden in  
het verdere verloop van het (politieke) proces. 

 
3. De functies en maatschappelijke 

waarden van oppervlaktewater 
a. veiligheid d. recreatie 
b. identiteit  e. waardestijging 
c. leefomgeving f. ontmoetingsplek 

4. Participatie van  

stake- en shareholders 

- Co waardering 
Mutual gain approach 

- Co-financiering 
grondposities 

-  

-  
 

1. Ruimtelijke en maat-
schappelijke behoeften 
a. ruimtegebruik 
b. globalisering 
c. omgang risico’s en 
onzekerheden 
d. omgang met water 

2. Sociaal- economisch 
perspectief over waarde 
- welvaartstheorie, 
Pareto’s theorie-  

            1. Waardecontext        2. Waardebepaling                                        3. Waardemeting                  4. Waardevastlegging         
  “De context waarbinnen door             actoren de waarden worden bepaald,          gemeten,  afgewogen en                      worden 
vastgelegd ”         

A 
B C 

- aspectenleer Dooyeweerd 
- maatschappelijk groen 
- contextueel waterbeheer 

 

 

5. Afwegings- 

en/of waarderings-

methoden 

- MKBA             - FEBO 
            
 

 

 

 

 

 Vastleggen 

van de 

waarde 
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1.4 Onderzoeksopzet 
Teneinde de deelvragen te kunnen beantwoorden bestaat het 
onderzoek uit een aantal verschillende opeenvolgende fases waarbij 
terugkoppeling vereist is (Doorewaard, 2007).  

1.4.1 Werkwijze 

Het onderzoek is een beschrijvend onderzoek dat overgaat in een 
verkennend (exploratief) onderzoek dat kwalitatief wordt uitgevoerd 
Het onderzoek is opgezet vanuit de mengkraangedachte, die staat 
voor een koppeling tussen wetenschap en praktijk middels de 
geschikte manier van onderzoeksmethodiek. Het toepassen van 
criteria uit het literatuuronderzoek in het empirisch onderzoek 
beoogt interactie tussen wetenschap en praktijk. Het empirisch 
onderzoek wordt gedaan aan de hand van een gekozen 
onderzoeksstrategie: een kwalitatief onderzoek door een semi-
gestructureerd interview, die kwantitatief wordt ondersteund bij de 
dataverwerking (Hoofdstuk 7).  
- Het theoretische onderdeel geeft de context en het kader weer 
waarbinnen de sociaal-economische perspectieven inzicht bieden in 
het begrip waarde. Daarnaast wordt een afbakening gemaakt door 
aan te geven welke aspecten van water en specifiek van 
oppervlaktewater van belang zijn voor het onderzoek. Uiteindelijk 
worden de afwegingsmethoden en de daarbij behorende 
waarderingsmethoden uiteengezet. Na deze theoretische verkenning 
bestaat er inzicht over de beoordelingscriteria voor het empirisch 
onderzoek. Het onderzoek is in die zin exploratief, omdat het een 
poging doet de (meer)waarde van oppervlaktewater inzichtelijk te 
maken daar waar het ontbreekt aan duidelijkheid over de baten van 
water.  
-Het empirisch onderzoek is de volgende fase. Aan de hand van de 
theoretische verkenning en expertisegesprekken worden 
veronderstellingen gedaan over de waardecontext, waardebepaling, 
waardemeting en waardevastlegging om te komen tot een 
waardevaststelling. Uiteindelijk zullen aan de hand van het empirisch 
onderzoek de veronderstellingen en het conceptueel model worden 
geëvalueerd.  

1.5 Leeswijzer 
Met het onderzoek wordt een poging gedaan aan te geven waaruit de 
meerwaarde van oppervlaktewater bestaat en op welke manier deze 
meerwaarde vastgesteld wordt.  

 Allereerst wordt het onderzoeksobject uiteengezet in 
hoofdstuk 2. De betekenis van water, de verschijningsvormen 
van water met de daaraan gerelateerde functies, de beleving 
van de verschijningsvormen. Voorts wordt er een afbakening 
aangegeven welke verschijningsvorm en welke aspecten of 
functies van oppervlaktewaterwater van belang zijn voor het 
onderzoek in het licht van maatschappelijke waarde. 

 In hoofdstuk 3 wordt inzicht geboden in de ruimtelijke en 
maatschappelijke behoeften en sociaal-economische behoeften 
in de zin van welvaart en leefomgeving.  

 In hoofdstuk 4 wordt de economische benadering omtrent 
waarde uiteen gezet. Economen geven vanuit een economisch 
perspectief een waarde aan een product en aan het begrip 
welvaart een invulling.  

 Hoofdstuk 5 biedt inzicht in de manier waarop stake- en 
shareholders betrokken kunnen worden bij de 
waardebepaling.  

 In hoofdstuk 6 wordt een analyse gegeven van economische 
waarderingsmethoden van ecologische waarden, die uit de 
voorliggende hoofdstukken voortvloeien. Daarnaast wordt 
groen als voorbeeld genomen voor de waardering van een 
ecologische goed of dienst Als koppeling tussen het theoretisch 
kader en het empirisch onderzoek wordt in hoofdstuk 7 de 
onderzoeksmethodiek verantwoord middels de 
onderzoeksstrategie uiteen te zetten.  

 In hoofdstuk 8 wordt de data uiteen gezet die als resultaat zijn 
voortgekomen uit het empirisch onderzoek van de casestudies.  

 Afsluitend wordt in hoofdstuk 9, aan de hand van de 
onderzochte data, inzichten gegeven ter beantwoording van de 
probleemstelling. Tevens wordt in dit hoofdstuk het 
afstudeeronderzoek afgesloten met een slotbeschouwing. 



 

 

2. Water als maatschappelijk thema 
Water heeft verschillende verschijningsvormen met 
daaraan gerelateerde functies en betekenissen. Water 
wordt op macro-/globaal en individueel/microniveau 
gebruikt. Water maakt een onmiskenbaar deel uit van 
het dagelijks leven. Het water kan zowel negatief 
(bedreiging) als positief (kansen) ervaren worden. Het 
is echter een grijs gebied doordat de ervaring of 
beleving per partij kan verschillen, zoals schaarste van 
water (zie §2.1).  
 
Dit eerste hoofdstuk geeft inzicht in de 
verschijningsvorm oppervlaktewater en de functies in 
samenhang met inzichten in de maatschappelijke 
behoefte en waardering van het oppervlaktewater. De 
context en de subjecten staan centraal bij het tot stand 
komen van de verbindingen tussen de functies en 
maatschappelijke waarden van water. De geselecteerde 
waarden worden meegenomen naar het empirisch 
onderzoek. In paragraaf §2.1 wordt het object water 
ingeleid en in §2.2 wordt aangegeven welke functies en 
aspecten de verschijningsvorm oppervlaktewater heeft 
en in §2.3 de waardering daarvan. 
 
 
 
 
 In de ruimtelijke ontwikkeling is het besef van de 
waarde van water pas deels erkend. 
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2.1 De betekenis van water 

Water is zowel geografisch, fysiek als geestelijk prominent aanwezig. 
Water kent vele kansen en bedreigingen, maar de vanzelfsprekende 
eigenschappen van water lijken onzichtbaar geworden. Cruciale en 
positieve eigenschappen van water blijven anoniem en onopgemerkt 
in tegenstelling tot de negatieve en bedreigende kanten, die de media 
wel ruimschoots halen (Projectbureau Water Republic, 2010, p. 32).  
 
De algemene functies als drinkwater, afvoer en transport staan 
momenteel hoog op de agenda, omdat ze onderhevig zijn aan 
klimaatveranderingen. Deze klimaatveranderingen mogen niet 
onderschat worden. Nederland dankt zijn positie in de wereldhandel 
aan zijn ligging aan het water; Rotterdam is naast Antwerpen de 
havenstad van Europa. Daarnaast zijn de binnenlandse vaarwegen 
van grote betekenis voor het vervoer van grondstoffen naar het 
achterland van Nederland en Europa. De relatie tussen ruimte en 
water zorgt ervoor dat het ruimtegebruik in Nederland een 
onderwerp van discussie is. Althans het adaptief inspelen op water 
om Nederland waterbestendig te maken vraagt om een benodigde 
ruimte of verandering van de ruimte (Deltares, 2008). De 
klimaatveranderingen hebben veel invloed op de kenmerken en de 
functies van water. Tegenstellingen zullen toenemen tussen landen, 
mensen en effecten. Een extremer klimaat betekent hevige natte en 
droge perioden, die elkaar opvolgen. Een tegenstelling die tussen 
effecten ontstaat is bijvoorbeeld de kleine kans op overstromingen 
tegenover de kans op extreem grote effecten als het gebeurt, aldus 
Hoekstra (Hoekstra in Projectbureau Water Republic, 2010, p. 37).  
 
'Ter bescherming van het land tegen overstromingen en wateroverlast, ter 
veiligstelling van de zoetwatervoorraden, ter voorkoming van verdroging en 
onnodige bodemdaling, watertekorten en verzilting en ter verbetering van de 
kwaliteit van grond- en oppervlaktewater', kiest de rijksoverheid er voor om 
water te beschouwen als één van de structurerende principes voor 
bestemming, inrichting en gebruik van de ruimte (VROM, 2004). 

De klimaatveranderingen vragen om een andere omgang met het 
water en de ruimte. Zevenberg betoogt: “We moeten het veel meer 

zoeken in ruimtelijke inrichtingsconcepten waarbij functies aan 
elkaar worden gekoppeld” (Zevenberg in Projectbureau Water 
Republic, 2010, p. 39). Synergie met natuurontwikkeling en recreatie 
is een voor de hand liggende optie, maar de kansen liggen vooral bij 
infrastructuur en woningbouw. Geuze geeft aan dat in de dertiende 
en zestiende eeuw de zeespiegel al eerder steeg en het Nederland 
dwong tot het bouwen van sluizen en pompen (Geuze in 
Projectbureau Water Republic, 2010, p. 37). Het omgaan met water 
veranderde en bracht nieuwe mogelijkheden met zich mee. Voor de 
komende jaren staat er weer een nieuwe opgave, namelijk het 
omgaan met zowel overvloed aan water als schaarste hiervan. Het 
water gezien als een schaarste is een aspect van water dat een 
bepaalde waarde kan creëren. De behoefte aan een geschikte 
leefomgeving of drinkwater wordt namelijk van waarde als water het 
middel is om deze behoefte aan te wenden, terwijl kwantiteit of 
kwaliteit van water schaars is. Om de schaarste van water te 
benadrukken en het belang van aspecten van zoetwater kenbaar te 
maken is de watervoetafdruk van Hoekstra een interessant voorbeeld 
van anders omgaan met water (Water Footprint Network, 2010). De 
watervoetafdruk is de som van de hoeveelheid water die een persoon, 
een regio of land verbruikt (direct) en de hoeveelheid die nodig is om 
de geconsumeerde producten te maken (indirect). Oftewel hiermee 
kan uitgerekend worden hoeveel liter water een consumptiegoed 
kost of vergt. Voor een regio of land betekent het de som van vervuild 
water (grijs water), irrigatie en verdamping (blauw water) en de 
neerslag op akkers (groen water). De watervoetafdruk geeft inzicht in 
de effecten van de consumptie van de mens op het watersysteem in 
de zin van watertekorten en vervuiling (Dijk, 2007, p. 35). Dit 
voorbeeld laat zien hoe er omgegaan kan worden met water vanuit 
ecologisch, sociologisch en economisch perspectief. 
 Aan de hand van het vaststellen van de functies van water en daaraan 
gerelateerde aspecten kan in §2.3 uiteengezet worden hoe deze 
functies maatschappelijk gewaardeerd worden.  
 



 

Hoofdstuk 2 Water als maatschappelijk thema                     25 

 

2.2 De functies van oppervlaktewater 

Verschillende verschijningsvormen en/of functies van water kunnen 
als volgt onderscheiden worden: grondwater, oppervlaktewater, 
drinkwater, afvalwater, regenwater, irrigatiewater en vaarwater 
(DWI, 2004). Deze verschijningsvormen van water kunnen voor de 
maatschappij als noodzaak gezien worden om te overleven en te 
leven (Maslov, 1943). Het oppervlaktewater wordt door de 
samenleving op verscheidene manier gebruikt: bijvoorbeeld opvang 
overtollig water en recreatie. In deze paragraaf wordt 
oppervlaktewater verder belicht. 
  
In Nederland is een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan 
oppervlaktewater. Dit water wordt benut voor recreatie, vaarwater, 
drinkwaterwinning (40%) en als leefgebied voor dieren en planten. 
Naast deze algemene functies zijn er ook een aantal andere functies 
aan oppervlaktewater toe te schrijven, zoals grondwaterbeheersing, 
piek- en seizoensberging, zelfreiniging, culturele identiteit, stedelijk 
landschap, energievoorziening, het scheiden van gebieden en 
bescherming (RIVM, 2010). Deze opsomming van functies van 
oppervlaktewater stellen verschillende eisen aan de waterkwaliteit 
en –kwantiteit. Hiermee wordt de complexiteit omtrent het gebruik 
van water al deels weergegeven. Het grondwater heeft als functies het 
voorkomen van: wateroverlast, bodemdaling, verdroging,  
verspreiding van verontreiniging en als bron voor drinkwater (60%) 
en energie. De functie drink- en zwemwater heeft de meest directe  

invloed op de maatschappij en de volksgezondheid (RIVM, 2010). De 
bronnen moeten goed beheerst worden om kwaliteit van het water te 
garanderen en te voldoen aan het gebruik van water afhankelijk van 
de maatschappelijke behoeften. De beschermingsgebieden waarin de 
bronnen zich begeven staan echter door maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen onder druk (Van de Ven, 2009). 
 
Tabel 2.1 Mogelijke functies oppervlaktewater water 
oppervlaktewater 

Bron: Van de Ven, 2009 

 
Veiligheid en waterberging 
De functie het afvoeren van het neerslagoverschot is bij 
oppervlaktewater en grondwater een belangrijk onderwerp. Het 
vormt een effectieve oplossing voor de toenemende ruimteclaim en 
het gebruik van water. Nederland is het afvoerputje van Europa en is 
er op ingesteld het water zo snel mogelijk af te voeren (Gustin, 2010). 
Echter bij hevige neerslagperioden kunnen de huidige watersystemen 
de toevoer van water niet aan door te weinig bergingscapaciteit. Een 
gevolg is dat er sprake is van inundatie, dat kan leiden tot schade voor 
de omgeving. Naar aanleiding van de ‘Commissie voor Waterbeheer 
21e eeuw (VenW, 2000), die in het leven is geroepen door het Rijk, 
wordt uitgegaan van een meer duurzame manier van omgaan met 
water(beheer): drietrapsstrategie vasthouden, bergen en afvoeren 
(zie figuur 2.2). Het concept ruimte voor water betekent dat er geen 
verdere ruimte afgehaald mag worden van het watersysteem (Van 
Roemburg, 2007, p. 19). Het gaat van het volgende uit:  

- geen verder ruimteverlies 
- water is sturend bij de ruimtelijke inrichting 
- extra ruimte voor waterberging 

Afvoeren 
neerslagoverschot 
Transportvervuiling 
Ondersteuning 
ecosysteem 
Identiteit 

Piek- en seizoensberging 
Afbreken van vervuiling 
Kwaliteit van de 
leefomgeving 
Woningbouw 
Wateraanvoer 
Vasthouden van vervuiling 

Scheiden 
Recreatie                                                                
- Vissen, 
zwemmen en 
varen 
 - Wandelen en 
kamperen 

Kern 
Het adaptief waterbeheer  door de klimaatveranderingen 
betekent een andere omgang met water in de ruimtelijk 
planning.  Dit betekent ook dat water in welke verschijnings-
vorm dan ook een  nog duidelijkere rol kan gaan betekenen 
in onze omgeving, afhankelijk van de waardering die het 
krijgt.  
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- meervoudig ruimtegebruik 
- concrete taakstellingen voor ruimte voor water in beleid en 

plannen 
Waterberging wordt als oplossing gezien voor de waterproblematiek, 
namelijk 80% volgens grafiek 2.2 (MNP, 2006). Het hemelwater kan 
opgevangen en gecontroleerd afgevoerd worden tijdens piekperioden 
of het kan op de plek waar het neervalt enige tijd vastgehouden 
worden om het in droge perioden lokaal te gebruiken (Waterschap 
Vallei & Eem, 2004, p. 3). Het bergen van water betreft vooral 
'gestuurde' bergingsgebieden waarbij het oppervlak van het open 
water wordt vergroot (CPB, 2008). Er zijn vier vormen voor het 
tijdelijk opslaan van water in een gebied: voorraadberging, 
seizoensberging, piekberging en calamiteitenberging (Hoekstra, 2003 
in Hidding, 2003), zie tabel 2.1. Waterberging heeft effect op de 
omgeving, omdat de fluctuaties onder controle moeten blijven en de 
berging ten koste gaat van ander ruimtegebruik. Hiertegen moet een 
aantal maatregelen getroffen worden (Hidding, 2003, p.71):  

-  het afvoeren van het water, oftewel de gemaalcapaciteit 
vergroten 
- het peilbeheer aanpassen,  
- het creëren van meer ruimte voor het water en 
- het combineren van waterberging met ander ruimtegebruik. 

Deze laatste twee maatregelen komen vooral aan de orde bij het 
oppervlaktewater, waarmee een raakvlak met de ruimtelijke 
ordening tot stand komt.  

 
        
 
 
 
 
 Bron: Ruimtexmilieu, 2010, MNP, 2006 en Van Roemburg, 2007, p. 21 

 
 
 
 
 
 

Figuur 2.2 Maatregelen voor het oplossen van wateroverlast in 2050 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 2.2 Weergave omgaan met water volgens waterbeleid 21e eeuw 

Type 

Berging 

Doel Strategie Werking 

Seizoen Watertekort Het bergen van water-
overschotten gericht op 
het verminderen van 
watertekorten 

Het opslaan van water 
in open of in daartoe  
ingerichte gebieden of 
bekkens 

Voorraad Watertekort Het lokaal vasthouden 
van de neerslag, het 
inlaten van 
gebiedsvreemd water zo 
lang mogelijk uitstellen 

Het vasthouden van 

water in bodem en in 

het oppervlaktewater 

of in daartoe ingerichte 

gebieden of bekkens 

Piek Water-
overlast 

Het tijdelijk bergen van 
water gericht op het 
voorkomen van 
wateroverlast elders 

Het tijdelijk bergen van 
water in open water, in 
de bodem en op het 
maaiveld 

Nood Wateroverl
ast 

Het tijdelijk bergen van 
water gericht op het 
voorkomen van 
calamiteiten/rampen 

Vergelijkbaar met 
piekberging, maar 
grootschaliger van aard 
en veel minder 
frequent optredend 
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Schaarste 
Water is een absolute voorwaarde voor zowel onze economische als 
sociale welvaart, voor de biodiversiteit van water, voor onze 
voedselproductie en dat natuurgebieden in stand worden gehouden. 
Water is echter schaars en kunnen we niet inruilen voor een andere 
grondstof. “De aardoppervlakte bestaat voor ongeveer 70% uit water, 
maar slechts 3% hiervan is zoetwater. Slechts een klein gedeelte van 
die 3% is geschikt en beschikbaar voor consumptie” (WNF, 2009, p. 
6). Deze schaarste als negatief effect kan omgezet worden naar een 
positief effect door te handelen naar een combinatie van deze 
eigenschap van water en een maatschappelijk thema. Bijvoorbeeld 
door waterlevering als dienst te zien, waardoor ondernemingen 
ontstaan en het maatschappelijk besef van de schaarste versterkt 
wordt. In de tabel 2.2 wordt weergeven, dat de seizoens- en 
voorraadberging ingaat op het verminderen van watertekorten 
(schaarste).   

 
 

2.3 De waardering en beleving van het water 

Water maakt in al zijn verschijningsvormen deel uit van de grote 
kringlopen die bepalend zijn voor de omgeving van mensen, 
waardoor interactie en bewustwording van het water mogelijk is. In 
dit hoofdstuk wordt de maatschappelijke waardering en beleving van 
de visuele verschijningsvorm oppervlaktewater en de betreffende 
functies van (oppervlakte)water in onze maatschappij verduidelijkt. 
Beoogd wordt aan te geven dat het van belang is de samenleving 
(subjecten) te betrekken bij het creëren van deze duidelijkheid over 
de waarde van oppervlaktewater in zijn context. 

2.3.1 De waarden van water 

Aspecten 
De identificatie van de waarden van water is een hulpmiddel om in te 
schatten of, en zo ja,  welke maatregelen te treffen zijn om de 
beschermingsgebieden en gebieden die andere functies inhouden te 
beschermen en om in te zien waar de kansen en mogelijkheden liggen 
voor deze gebieden. Verschillende aangegeven functies beperken zich 
tot het functionele nut van oppervlaktewater (tabel 2.1). Andere 
functies van water hebben pas nut als ze een bepaalde waardering 
krijgen vanuit onze samenleving. Deze functies kunnen aldus worden 
ontleend aan maatschappelijke waarden, die tot dusver subjectief te 
meten zijn. Bij de aspectenleer van H. Dooyeweerd (1926) draait het 
om vijftien aspecten (zie bijlage1) om waarden van water te 
benaderen. Er kunnen tien generieke waarden worden afgeleid, die 
ook van toepassing kunnen zijn op het oppervlaktewater (Lems, 
2003, p. 16). Dooyeweerd verwierp de gedachte dat wetenschap 
waardevrij en neutraal was. De waarden kunnen omschreven worden 
als een positieve waardering van kenbare aspecten van water: 
Moreel       Cultureel 
Esthetisch      Psychisch 
Juridisch      Biotisch 
Economisch      Chemisch 
Sociaal       Fysisch/technisch 

Kern 
Voor het onderzoek wordt oppervlaktewater als 
onderzoeksobject gebruikt. Deze verschijningsvorm van 
water heeft de meeste invloed op de ruimtelijke ordening. 
Het vraagt om ruimte voor water en maakt combinaties met 
ruimte mogelijk. De aspecten van oppervlaktewater zijn 
zowel negatief als positief en dat vraagt om een bepaald 
gebruik of omgang met de daaraan gerelateerde functie. De 
betekenis van de waardering van de aspecten van 
oppervlaktewater komt aan de orde in de volgende 
paragrafen. 
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Deze waarden worden pas aantoonbaar in wisselwerking tussen het 
water (systeem/object) en de maatschappij (context) (Lems, 2003, p. 
16). De waardering van water is dan ook subjectgebonden. Dit houdt 
in dat een bewoner aspecten van water ervaart omdat het onderdeel 
uitmaakt van zijn leefomgeving. Het betreft bij dit subject de 
psychische, sociale en esthetische aspecten van water. Een 
waterpartner (zoals een waterschap) richt zich op fysieke en 
biotische aspecten van water. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en kwantiteit van het water (Lems, 2003, p. 16).  

Een veronderstelde meerwaarde heeft ook een negatieve 
component, namelijk het overstromingsrisico, dat heeft gezorgd voor 
een risicobenadering aangaande nieuwe wateropgaven. Het betreft 
inspanningen die niet meer alleen gericht zijn op het beperken van 
kansen op overstromingen maar ook op het beperken van de 
gevolgen daarvan. Het risico wordt gevormd door de kans maal het 
gevolg (Hidding, 2003, p. 51). Dit houdt in, dat er wordt gekeken naar 
mogelijkheden om de kans te verkleinen en het risico te beperken of 
naar maatregelen om de effecten te beperken. Dit heeft ook gevolgen 
voor maatschappelijke kosten-baten afwegingen, die steeds 
explicieter worden. Bij de ruimtelijke maatregelen dient duidelijkheid 
geboden te worden over objectieve aspecten, zoals techniek en 
kosten, en subjectieve aspecten, zoals ruimtelijke kwaliteit en cultuur 
(Hidding, 2003, p. 54). Op dit moment bestaat de tendens beide 
aspecten te combineren, terwijl ten tijde van de risicobenadering er 
meer nadruk lag op het objectieve aspect. Ondanks het willen 
koppelen van verschillende aspecten, dient hier aangegeven te 
worden dat enkel subjectieve aspecten niet tot stand komen, indien 
de objectieve aspecten niet bewerkstelligd zijn. Veiligheid blijft de 
basisvoorwaarde (De Boer, 2203, p. 40 en Becker, 2010). 
 
Contextuele waarden 
Een uiteindelijke waardering van oppervlaktewater is maatwerk en 
zal per project verschillen. Maatwerk in de zin van de locatie, het 
project en het subject (bewoner/partijen). De waarden ontstaan in 
een samenleving (context) door sociaal-culturele invloeden en wetten 
en regels. Naast het inzicht dat een individu zelf zijn waarden 

(assigned values) koppelt aan objecten mogen de waarden niet 
vergeten worden die in algemene zin door de mensen worden 
gehanteerd (hold values) (De Boer, 2003, p. 11). Figuur 2.3 geeft ook 
een scheiding in waardering aan, maar legt de nadruk op het 
onderscheid in geautoriseerde waarden (wettelijk) en niet-
geautoriseerde waarden (bewoners). Hoekstra (2005) geeft aan: “Het 
belang dat een samenleving hecht aan maatschappelijke en 
ecologische waarden van water is af te leiden uit de keuzes die de 
samenleving in zijn geheel maakt, op wat voor wijze  
 
Figuur 2.3 Van algemene waarden naar omgevingswaarden     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Bron: De Boer, 2003, p.11 

 
 

dan ook” (Hoekstra, 2005, p.41). Centraal staat de keuze die de 
samenleving maakt en hetgeen waaraan waarde wordt gehecht 
alsmede de waarden die het individu op basis van zijn of haar 
belevenis met water aan water toeschrijft. Daarnaast is ook een 
andere omgang tussen waterbeheerder en omgeving kenbaar. Tevens 

    Bron: De Vries, 2008, p. 21 en Boehnke-Henrichs & De Groot, 2010, p. 31 

Waarden 
Criteria die in de 
samenleving relevant 
gevonden worden, 
zoals schoonheid 

Toekenning van één 

of meer waarden aan 

objecten in de 

omgeving zoals een 

landschap 

Omgevingswaarde 
Object in de 
omgeving met 
daaraan toegekende 
waarde, zoals een 
mooi landschap 

 

Geautoriseerde waarde van object 
Status die voortvloeit uit wettelijke 
normen voor de bescherming van 
mensen, diersoort-en, natuur, 
landschap, of cultuurhistorie van een 
gebied 

Niet-Geautoriseerde waarde van 
object 
Typering van de reden waarom 
bijvoorbeeld bewoners iets 
belangrijk vinden, zoals om redenen 
van schoonheid, veiligheid of 
rechtvaardigheid 
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wordt onder waterbeheerder een waterschap, een waterpartner en 
een Hoogheemraadschap verstaan. 
(Commissie Water en Ruimte, 2010, p.3). Het contextuele 
waterbeheer is een voorbeeld op welke manier interactie tussen 
systeem en context een volwaardige plaats krijgt in het beheerproces 
(Lems, 2003, p. 7). De vergroting van de kwaliteit van de 
leefomgeving staat centraal en niet de optimalisering van het 
watersysteem. Laatstgenoemde gaat slechts over de fysieke en 
biotische aspecten van water. Dit doel komt overeen met het streven 
naar congruentie, namelijk een positieve beleving van water doordat 
er tevredenheid is over omgevingskenmerken (context) (De Boer, 
2001, p. 10). Hoe deze aspecten gewaardeerd worden hangt af van de 
verschijningsaspecten, de hold values of geautoriseerde waarden en 
het individu zoals hiervoor aangegeven. In het onderzoek van 
Roemburg over het waterbergen in het buitengebied (Van Roemburg, 
2007) worden cultuurhistorie, toeristische voorzieningen, 
authenticiteit, ruimte en identiteit als parameters gebruikt en daarbij 
indicatoren gezocht (Van Roemburg, 2007, p. 5). Deze indicatoren 
kunnen als hulpmiddel gebruikt worden bij het definiëren van 
indicatoren in dit onderzoek.  
 
Subjectgebonden waardering 
Sociaal-culturele waarden zijn doorslaggevend bij de continuïteit in 
het functioneren van de samenleving en mogelijkheden tot 
verandering. Om kansen met water te bewerkstelligen dient er eerst 
duidelijkheid te zijn over de sociaal-culturele waarden, vandaar dat in 
dit onderzoek ook ruimte wordt besteed aan de maatschappelijke 
context (De Boer, 2003, p. 6). Een relationele benadering mag niet 
onderschat worden bij het waarderen van de waarde van water (Van 
Schie, 2010). De stake- en/of shareholders (subjecten) in dit 
onderzoek kunnen oppervlaktewater op verschillende manier anders 
waarderen. In het onderzoek van Lems in 2004 werden de volgende 
drie vragen gesteld om de waardering van een duurzame maatregel 
in de waterketen in beeld brengen: 1. Welke actor heeft mogelijk 
belang bij een duurzame maatregel? 2. Hoe waardeert deze actor de 
verschillende aspecten van deze maatregel? 3. Hoe kan deze 

waardering een plek gegeven worden in het verder ontwikkelen, 
ontwerpen, uitvoeren of beheren van deze maatregel? (Lems, 2004, p. 
24). De vragen zijn een hulpmiddel bij de co-financiering die in §5.2 
behandeld wordt.  
 

 

2.4 Conclusie 

De verschijningsvorm oppervlaktewater heeft een aantal functies die 
een maatschappelijk belang kunnen dienen, zoals recreatie, identiteit 
en veiligheid. Deze functies zijn technisch, functioneel of economisch 
van aard, maar kunnen ook ecologisch, sociaal en cultureel van aard 
zijn. De waarde van deze functies komen pas tot zijn recht als er een 
wisselwerking heeft plaatsgevonden tussen het water 
(systeem/object) en de maatschappij (context). Deze waardering 
drukt zich in de mate waarin betrokken partijen (subjecten) schaarse 
middelen willen inzetten om het ruimtegebruik te realiseren. Op 
welke manier de maatschappelijke en ruimtelijke context van invloed 
is op het ruimtegebruik van oppervlaktewater volgt in het volgende 
hoofdstuk.

Kern 
Het is van belang de functies en maatschappelijke waarde 
van oppervlaktewater in zijn specifieke context en 
betrokken partijen te begrijpen. Immers, zij bepalen welk 
belang zij hechten aan een ruimte als water. De volgende 
aspecten van Dooyeweerd worden verder meegenomen als 
de te hanteren aspecten van oppervlaktewater, namelijk 
fysisch, cultureel, economisch, sociaal en psychisch.  

 



 

 

 

3. Maatschappelijke en ruimtelijke 

waarden 
Ruimte is een relationeel begrip. Relationeel gaat uit van 
verschillende percepties op de fysieke ruimte (De Roo & 
Schwartz, 2001, p. 71). Gesteld kan worden dat de ruimte 
onderhevig is aan zijn context. De betekenis die gegeven 
wordt aan ruimte bij gebiedsontwikkeling is vooral een 
sociaal-culturele opgave, die zich ruimtelijk manifesteert 
(Van Rooy, 2009, p. 35). De opgave om de verschillende 
waarderingen van ruimte als in oppervlaktewater in een 
bepaalde context inzichtelijk te maken vormt het 
uitgangspunt in dit hoofdstuk.   
 
In het hoofdstuk wordt uiteengezet welke (toekomstige) 
maatschappelijke (3.1) en ruimtelijke ontwikkelingen (3.2) in 
Nederland inhoud geven aan de context. De geselecteerde 
waarden worden meegenomen naar het empirisch 
onderzoek. 
 
  
 
 
Er is sprake van waardepluralisme, te weten 
maatschappelijke, ruimtelijke en politieke waarden en 
waarmee afwegingen en keuzes van ruimtelijke beleid 
worden gemaakt
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3.1 De maatschappelijke context 

De sociaal-culturele context geeft aan welke achtergronden en 
waarden bepalend zijn voor de keuzes en behoeften van de 
samenleving. In de inleiding zijn al een aantal ontwikkelingen 
aangeven, zoals individualisering, welvaartstijging of recessie en de 
mondigheid van de burger. Daarnaast zijn de keuzes over inrichting, 
beheer en gebruik van de ruimte politiek en normatief van karakter. 
Het gaat over het maken van keuzes en afwegingen van waarden 
(Buunk, 2010, p. 12). Waarden die ontstaan door de betrokken 
actoren in de arena van gebiedsontwikkeling (Buunk, 2010, p. 11). 
Het gekozen ruimtegebruik (in de volgende paragraaf) wordt 
afgewogen aan de hand van waarden en er worden keuzes gemaakt in 
een sociaal-culturele en politieke context, die in deze paragraaf wordt 
uiteengezet. 

3.1.1 Sociaal culturele en politieke context  

Een rationele benadering gaat uit van objectiviteit en bij een 
wateropgave zal vooral de nadruk liggen op de veiligheid en de 
risico’s. Een irrationele benadering gaat uit van subjectiviteit en een 
bredere hantering van bijvoorbeeld welvaart; dit leidt bij een 
wateropgave tot de nadruk op ruimtelijke kwaliteit. Het is een 
concreet voorbeeld van een verschuiving van doelrationaliteit naar 
waarderationaliteit in de ruimtelijke planning. Tevens is de keuze 
afhankelijk van politieke waarden. De opvatting, visie en waarde(n), 
die de overhand zullen hebben in de politieke keuze, zijn aan 
betrokkenen om te bepalen (Buunk, 2010, p. 15). Een politieke keuze 
is niet waardevrij. Er worden namelijk keuzes gemaakt voor een 
perspectief van waardepluralisme. Het expliciteren van deze waarden 
en keuzes kunnen helpen bij het maken van een besluit (Buunk, 2010, 
p. 16). Waardepluralisme, te weten sociaal maatschappelijke en 
economische waarden zal leiden tot een aantal keuzes die zich 
ruimtelijke kan manifesteren.  
 
 

Moderniseringsproces 
Verschillende sociaal-culturele veranderingen op lange termijn zijn 
van invloed op de ruimtelijke planning, zoals het moderniserings-
proces (Buunk, 2010 en De Boer, 2003). De individualisering en de 
toegenomen invloed van het marktmechanisme zijn verschijnselen 
van het moderniseringsproces. Dit proces bestaat uit de volgende drie 
sociaal-culturele ontwikkelingen: het rekening houden met andere 
mensen aan het begin van de 16e eeuw, de consumptiecultuur bij de 
groeiende middenklasse in begin 18e eeuw en de systematische 
exploitatie van wetenschappelijke kennis in begin 19e eeuw. De 
toenemende invloed van het marktmechanisme uit zich allereerst in 
het aanschaffen van producten, die een levensstijl benadrukken en 
ten tweede in het 'gevoel' dat een keuze van goederen of diensten 
oproept, die boven het directe 'nut' gaat en de morele grenzen die 
gesteld worden aan natuuronvriendelijke praktijken door de toename 
van de welvaart (Stearns, 2001, Boer, 2003, p. 82). De sociaal-
culturele ontwikkelingen houden niet op. Buunk voegt aan het 
moderniseringsproces een aantal trends toe, die de ruimtelijke 
dynamiek aangeven: 
de overgang van productie-economie en diensteneconomie naar 
kenniseconomie, waardoor de betekenis van plekken en hun 
onderlinge relaties een andere betekenis krijgen; wetenschap en 
praktijk komen dichter bij elkaar, ook op het gebied van 
watervraagstukken, 
- er worden hogere eisen aan de kwaliteit van de woon-, werk- en 
leefomgeving gesteld, zoals de schoonheid van water, 
- het streven naar duurzaamheid, waarmee een integrale aanpak en 
gedeelde verantwoordelijkheid van betrokken actoren wordt geëist, 
- de opkomst van de netwerksamenleving leidt tot een verandering in 
rollen van de partijen in de van oudsher institutionele context, zoals 
de rol van waterschappen en overheden (Buunk, 2010, p. 14). 
- de aanwezigheid van maatschappelijke urgenties en 
gebiedsurgenties heeft effect op het ruimtegebruik dat in relatie staat 
met de urgentie. Een voorbeeld is de noodzaak van waterberging. 
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Kern 
De  keuzes over inrichting, beheer en gebruik van de ruimte 
bij gebiedsontwikkelingen worden bepaald door sociaal-
culturele ontwikkelingen, zoals het streven naar 
duurzaamheid en politieke waarden, zoals partijpolitiek 
stromingen en geïnstitutionaliseerde methoden en  
ruimtelijke analyses.  

Bovenstaande sociaal-culturele ontwikkelingen worden in het 
onderzoek meegenomen. Op deze wijze kunnen de (politieke) keuzes 
vanuit een perspectief van waardepluralisme omtrent de 
meerwaarde van oppervlaktewater beter te begrepen worden. 
 

Abstracte en concrete politieke waarden 
De keuzeafweging van publieke, private en particuliere partijen vindt 
deels plaats binnen de beschreven sociaal-culturele context en deels 
binnen een politieke context. Het belang van een waarde bij een 
politieke keuze wordt bepaald door betrokkenen, die hun eigen 
motieven, drijfveren, overtuigingen, wensen en werkelijkheids-
beelden hebben (Buunk, 2010, p. 23). 
Er wordt bij de keuzeafweging een beroep gedaan op uiteenlopende, 
op het oog onvergelijkbare waarden. Van abstracte, indirecte en 
concrete zichtbare waarden. Dit waardepluralisme brengt de vraag 
met zich mee of een onderscheid tot de mogelijkheden behoort en of 
dit gewenst is. Een soort van onderscheid lijkt enigszins nodig om het 
belang van waarden bij gebiedsontwikkeling en het keuzeproces te 
onderzoeken. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
geeft aan rekening te houden met het feit dat gedeelde waarden geen 
zekerheid geven tot een bepaalde handeling of keuze (WRR, 2003, p. 
41). Het biedt slechts houvast of inzicht om de keuzes te begrijpen. De 
politieke waarden bij gebiedsontwikkeling zijn waarden die zowel 
abstract (gedrag van de mens) als concreet (ruimtelijke concepten) 
kunnen zijn. Van een hiërarchie is geen sprake (Buunk, 2010, p. 40). 
Abstracte politieke waarden bij gebiedsontwikkeling zijn volgens 
Buunk: ‘principes voor de meest wenselijke inrichting van de 
samenleving en de organisatie van ruimtelijke inrichting’. Deze zijn 
vaak herkenbaar terug te voeren op partijpolitieke stromingen’ 
(Buunk, 2010, p. 30). Concrete politieke waarden bij 
gebiedsontwikkeling zijn bijvoorbeeld wettelijke regels, formele 
wetten (WRO, bestemmingsplan) en geïnstitutionaliseerde methoden 
van ruimtelijke analyses (overstromingsrisico’s en natuurdoeltypen). 
Vanuit verschillende politieke stromingen wordt aan ruimtelijke 
concepten en de rol van partijen bij gebiedsontwikkeling inhoud 

gegeven. Door deze politieke waarden te onderzoeken worden 
politieke keuzes omtrent bijvoorbeeld natuurwaarden inzichtelijker 
gemaakt. 
  

3.2 De ruimtelijke waarden 

Verschillende ontwikkelingen op internationaal, economisch, politiek, 
demografisch en cultureel gebied hebben hun weerslag op de 
omgeving waarin wij werken, wonen en recreëren (CPB, MNP, RPB, 
2006, p. 13). De maatschappelijke context (vorige paragraaf) kan 
aangeven hoe de voorkeuren en behoeften van de samenleving zich in 
hun leefomgeving of in relatie met ruimte manifesteren (Van Rooy, 
2009, p. 35). Zo ook voor het ruimtegebruik water.  

3.2.1 Trends ruimtegebruik en sociale ontwikkelingen 

De complexiteit van de ruimtelijke planning leidt tot een een 
spanningsveld tussen het ruimtegebruik en de hoeveelheid aan 
verschillende actoren en hun behoeften. Een aantal trends in het 
ruimtegebruik dient besproken te worden binnen de aangegeven 
sociaal-culturele ontwikkelingen uit de vorige paragraaf. 
Verschillende ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen staan 
in relatie met elkaar of zijn onderling verbonden, zij vormen 
kruisrelaties volgens het Ruimtelijk Planbureau (CPB, MNP, RPB, 

http://www.wrr.nl/
http://www.wrr.nl/
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2006, p. 67). De volgende trends kunnen in samenhang met de 
besproken context waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt uiteen 
worden gezet: 
Ten eerste is de omvang en de kwaliteit van natuur onderhevig aan 
de ontwikkeling van en wensen uit de samenleving, zoals 
woningbouw en de ontginning voor de landbouw (CPB, MNP, RPB, 
2006, p. 377).  

Ten tweede kunnen elementen van de leefomgeving de 
behoeften vervullen van mensen, zoals mooie landschappen, stilte, 
schoon milieu (CPB, MNP, RPB, 2006, p. 317). Deze kunnen echter 
overlappen en concurreren met andere behoeften van de 
leefomgeving, zoals bereikbaarheid. Daarnaast worden er aanzienlijk 
veel randvoorwaarden gesteld om het kwaliteitsbeeld te 
bewerkstelligen (CPB, MNP, RPB, 2006, p. 317). De milieudruk en de 
milieukwaliteit zijn onderhevig aan de ontwikkeling van de 
bevolking, zoals de consumptiecultuur.  

Ten derde heeft de landbouw als de grootste gebruiker van 
het landoppervlak veel effect op het ruimtegebruik. Echter, de 
concurrentiestrijd tussen ruimte voor landbouw en niet-landbouw 
wordt meestal beslecht ten nadele van landbouw. Deze strijd is 
onderhevig aan de marktwaarde, die bij ander gebruik hoger ligt en 
gesteund wordt door overheidsgeld; tevens zijn de baten van dat 
ruimtegebruik explicieter (CPB, MNP, RPB, 2006, p. 188). 

Ten vierde zijn de groen-blauwe recreatie, zoals omschreven 
in de SGBO uit 2003, en het areaal dat daar beschikbaar voor moet 
zijn, afhankelijk van de toename van de bevolking (CPB, MNP, RPB, 
2006, p. 421) en afhankelijk van de maatschappelijke wenselijkheid 
en concurrentie met andere recreatiegebieden (De Vries en Goossen, 
p. 2002).  

Ten vijfde zijn de globale klimaatveranderingen merkbaar op 
lokaal niveau in Nederland. Wettelijke normen en rationeel 
benaderen staat op gespannen voet met ruimtelijke kwaliteit (CPB, 
MNP, RPB, 2006, p. 438). Maatschappelijke preferenties, de prijs en 
het beschikbare inkomen (bv. overheidsbudget) zijn factoren, die het 

waterbeleid en veiligheidsrisico’s bepalen (CPB, MNP, RPB, 2006, p. 
444).  

Tenslotte, het financiële aspect bij de te maken keuzes tussen 
ruimtegebruik door gemeenten, provincies, het Rijk en 
projectontwikkelaars weegt zwaar. Een actueel voorbeeld is terug te 
vinden in het nieuwe Regeerakkoord (2010), namelijk de 
vermindering van het budget voor duurzaamheid bij 
gebiedsontwikkeling.  
 

 

3.3 Conclusie 
De verschuiving naar waarderationaliteit in de ruimtelijke planning 
komt terug bij de politieke keuzes die gemaakt worden. Deze zijn 
namelijk niet waardevrij, maar afhankelijk van abstracte en concrete 
politiek waarden. Politieke keuzes over ruimtelijke inrichting worden 
gevormd in de huidige sociaal culturele context met een visie voor 
lange termijn. Voor het ruimtegebruik oppervlaktewater betekent dit 
het volgende: doordat water sector overschrijdend is komt het al snel 
in aanraking met ander ruimtegebruik. In de politiek zijn wettelijke 
normen opgenomen over het watervraagstuk, dat betekent dat bij een 
inpassing buiten deze kaders overlappende en concurrerende 
behoeften aan de orde komen. Omdat waterveiligheid een 
maatschappelijke dan wel gebiedsurgentie is zal waterberging 
voorkeur kunnen krijgen als daar me de welvaart is gediend. 

 

Kern 
De sociaal-culturele ontwikkelingen, voorkeuren en 
behoeften van de samenleving bepalen welk ruimtegebruik 
de voorkeur krijgt boven een andere. Ondanks een 
behoeften naar een bepaald ruimtegebruik vanuit sociale 
motieven kan dat ruimtegebruik het afleggen tegen een 
ruimtegebruik met een hogere marktwaarde.  



 

 

4. Een economische benadering van 
waarde 

Wordt de kraan dichtgedraaid als volgens marktgericht ontstane 
afwegingsmodellen een investering voor de leefomgeving bij 
waterplannen onrendabel blijkt te zijn? Ondanks, dat een 
meerwaarde wel aannemelijk wordt geacht? Deze vraag komt 
vanuit de hoek die kritisch is op het marktgericht benaderen van 
waarden in de ruimtelijke planning (J. de Boer, M.A. van Drunen, 
2000).  
Gekozen is om het begrip toegevoegde waarde, oftewel 
meerwaarde, vanuit economisch perspectief uit één te zetten. De 
economische wetenschap biedt inzicht in het begrip waarde 
(§4.1). Economie in bredere zin vindt meer aansluiting bij de 
sociale en culturele verandering in de behoeften van de 
maatschappij, zo ook het begrip welvaart en welzijn (§4.2). Tot 
slot wordt een blik geworpen op welke betekenis de 
economische benadering over waarde heeft voor de meerwaarde 
van (oppervlakte) water (§4.3). De geselecteerde waarden 
worden meegenomen naar het empirisch onderzoek 
 
 
 
De betekenis van een meerwaarde blijkt vaak onduidelijk te 
zijn. Een meerwaarde wordt verondersteld en kan zowel 
positief als negatief van betekenis zijn. 
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4.1 Waarde van een product 

Het doel van dit hoofdstuk is een basis te bieden hoe vanuit de 
economische wetenschap gedacht wordt over waarde en welvaart en 
om deze gedachte kritisch mee te nemen naar het vervolg van het 
onderzoek. Op deze manier dient het als achtergrond om 
waarderingsmethoden te begrijpen en de behoeftebevrediging van de 
maatschappij (consumenten) te doorgronden.  
De waarde van een product is verschoven van een objectieve en 
absolute benadering, zoals vraag en aanbod, naar een meer 
subjectieve en relatieve benadering. De klassieke economen vonden 
dat de waarde van een product afhing van de kosten die gemaakt 
moesten worden voor dat product. De gedachte veranderde door de 
kijk vanuit de neoklassieke economie dat rond 1870 haar intrede 
deed. In de huidige samenleving zijn de voorkeuren, de preferenties 
in samenhang met de beperkte middelen bepalend voor de waarde en 
de prijs van een product De geschikte wijze van waarderen in 
onderhavig onderzoek is gelegen in een combinatie van de objectieve 
en subjectieve benadering. 

 

4.1.2 Prijs van het product 

De waarde van een product wordt volgens verschillende 
wetenschappers te veel geassocieerd met de prijs van een product 
uitgedrukt in geld. De volgende uitspraak van Warren Buffet (1930) is 
daar een voorbeeld van: “Price is what you pay, value is what you get”. 
Bij de benadering van de neoklassieke economie rond 1900 ging de 
discussie over de technische opvattingen en de methodologische 
kwesties, buiten deze stroming ging de discussie meer over de 
rationele economische mens en de normatieve rol van het 
individualisme (Turner, 1993). Rond 1870 ging men er vanuit dat in 
een goed functionerende markt, de prijzen van producten de 
(ruil)waarde van een product uitgedrukt in geld weerspiegelen. De 
ruilwaarde ontstaat door de interactie tussen productie (aanbod) en 
de voorkeur van de individuele kopers (vraag), beperkt door de 
hoogte van hun inkomen en hun keuze  (Pearce & Turner, 1990, p. 
10). Kritiek op het neoklassieke denken is dat men uitgaat van het 

rationeel handelen van individuen, waarbij aspecten van menselijk 
gedrag buiten beschouwing worden gelaten (Van der Molen, 2002, p. 
18).  

De klassiek econoom Adam Smith (1776) ging in zijn tijd al in 
op het feit dat individuele actoren gestalte geven aan de economische 
processen. Vanuit zijn begrip “mutual sympathie” valt op te merken 
dat de mens een sociaal individu is. Smith bedoelt hiermee dat het 
denken en handelen van de mens plaatsvinden tegen de achtergrond 
van intersubjectief gevormde waarden (Peil, 1995, p.8). Bij het 
toekennen van een prijs aan een product wordt de objectieve 
waardering terzijde gesteld.  

Volgens Amasa Walker (1866) wordt de waarde van een 
object door het volgende bepaald: ten eerste, het object betreft een 
object van het verlangen van de mens, en ten tweede het object kan 
alleen verkregen worden door de inspanningen van de mens. Een 
ding of een voorwerp waarin deze beide eigenschappen te verenigen 
zijn, zal een waarde hebben, oftewel een macht om te ruilen. Het moet 
onbetwistbaar zijn of het deze macht heeft. Deze macht dient gevoeld 
dan wel erkend te worden in elk land, beschaving en samenleving. De 
centrale gedachte in deze waardetheorie komt tot uitdrukking in de 
volgende zin:" A thing is worth what it will fetch," Dit houdt in: de 
waarde van een object hangt af van hetgeen iemand ervoor wilt 
geven; het gaat om het waardeoordeel van de koper (Amasa Walker 
1866). Om de (meer)waarde van een product te begrijpen, geeft enkel 
de prijs niet de toereikende informatie. Bij het prijsmechanisme 
ontbreekt het aan informatie over de keuze van consumenten of zij 
een bepaalde prijs wel of niet te betalen. Het gaat niet om de prijs op 
zich maar om het object (product) en het subject (consument). De 
prijs die ontstaat is afhankelijk van de voorkeur, behoefte en 
waardeoordeel van de consument.  

4.1.3 Product- en/of dienstwaardering 

Aangegeven wordt, dat de prijs niet de gehele waardering van een 
product omvat. Op welke manier vindt dan de product- en/of 
dienstwaardering plaats? Allereerst geeft de econoom-filosofe 
Elizabeth Anderson (1959) geeft een omschrijving van het 
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waarderingsproces waaruit waarden resulteren: ‘Iets waarderen is er 
een samenstel van positieve houdingen tegenover hebben, beheerst 
door afzonderlijke herkenbare maatstaven voor perceptie, emotie, 
overweging, verlangens en gedrag’ (1993: 1-2, vertaling WRR, in 
WRR, 2003, p. 43). Een belangrijke vaststelling is dat alles object van 
waardering kan zijn, dus voorwerpen, omgevingen, relaties tussen 
individuen, kenmerken van het maatschappelijk systeem, zoals 
vrijheid, omgevingen enz.. De waardering van een product in brede 
zin is subjectief, vooral omdat het object ook subjectief van aard kan 
zijn, aldus Anderson  (WRR, 2003, p.43). Deze subjectieve waardering 
maakt naast een economische waardering deel uit van de totale 
waarde van een product. Neap & Celik (1999) gaan in hun onderzoek 
“Value of a Product: A Definition” verder in op het vaststellen van de 
waarde van een product. Hierbij wordt de subjectieve waardering als 
onderdeel gezien van de waarde van een product. De waarde van een 
product reflecteert de wens van de eigenaar het product te houden of 
aan te schaffen. De mate waarin hangt af in welke mate de 
eigenschappen of prestaties van een product overeenkomen met het 
waarderingssysteem van het individu. Voor dit individu houdt de 
waarde van een product de kosten in en een subjectief deel (marginal 
value) geassocieerd met kosten. Deze waarde kan uitgedrukt worden 
in geld als het subjectieve deel gewaardeerd is in geld (H.S. Neap & T. 
Celik, 1999, p. 181). Het subjectieve deel reflecteert de bereidheid om 
te betalen vanwege prestige, verschijning, esthetische, gerechtelijke, 
religieuze of morele redenen, of een combinatie van bovengenoemde 
redenen. Neap & Celik proberen een methode te creëren om deze 
waardering te bewerkstelligen. Echter, de waarde als meting kan niet 
alleen uitgedrukt worden in de valuta van een product, maar ook in 
inspanning, inwisseling of, op een vergelijkende schaal die de wens 
reflecteert,  een item, dienst of ideaal te behouden of aan te schaffen 
(Kelly and Male, 1993, p. 15). Ten derde wordt waarde ook 
gedefinieerd als het waardige equivalent in diensten of grondstoffen 
die een eigenaar ontvangt in ruil voor geld of gedefinieerd in termen 
van omgevingsinteracties, keuzes en voorkeuren die de waarden van 
de persoon benadrukken (Dell’Isola, 1982, p. 2 & Murphy et al., 1997, 
p. 70). Tenslotte, terugkomend op de waarde van een product- en/of 

dienst. Afhankelijk van het waarderingssysteem, kan het subjectieve 
deel van de waardering van een product veranderen en daarmee de 
uiteindelijke productwaarde. Men komt tot de volgende voorgestelde 
definitie van de waarde van een product: De waarde is de kosten van 
het product plus of min de marginale waarde (H.S. Neap & T. Celik, 
1999, p. 184). 
 

Waarde ecologisch goed of dienst 
In sommige gevallen worden producten en diensten (zoals milieu-
producten en diensten) niet verhandeld op een markt en bestaat er 
geen marktprijs. De totale waarde van deze producten bestaat uit een 
ecologische, sociaal-esthetische, intrinsieke en economische waarde 
(Schuijt, 2003, p. 31). De economische waarde is enkel en alleen een 
monetaire meetlat van de baten en kosten van een milieu-
/omgevingsverandering (Wills, 1997). Het gaat er om of mensen 
bereid zijn te betalen voor die verandering of bereid zijn een 
compensatie te ontvangen voor die verandering.  Gesteld wordt dat 
de totale waarde niet enkel gelijk is aan de economische waarde, 
maar ook wordt gesteld dat de totale economische waarde niet gelijk 
is aan enkel de economische waarde (Turnes et al., 1994). De analyse-
instrumenten voor de economische waardering laten ook een 
verschuiving zien. Voorstanders van economische waardering zien de 
kosten- en batenanalyse als een belangrijk middel bij besluitvorming, 
omdat het duidelijke en rekenbare informatie verschaft (zie ook §5.) 
Anderen vinden dat dit model niet de duurzaamheid en 
verdelingseffecten meetelt. Zij stellen dat economische waardering 
slechts de efficiënte toewijzing van bronnen meeneemt (Daily, 1997). 
Het betekende een opkomst van de maatschappelijke kosten- en 
batenanalyse die ook probeert de ‘zachte waarden’ mee te nemen in 
de analyse. Ook bij de economen wordt het besef van de context 
waarin de waardering dan wel analyse plaatsvindt van de waarde van 
een product belangrijker. Om bijvoorbeeld ecologische of 
economische producten of diensten te kunnen waarderen, is de 
benadering van de institutionele theorie bepalend. De institutionele 
theorie stelt de keuze van stakeholders centraal en de context 
waarbinnen deze keuzes worden gevormd. Het identificeert 
verschillende elementen uit de context die bepalend zijn voor de 
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keuzes van de stakeholders (Schuijt, 2003, p. 202). Ook van Schie 
(2010) geeft aan dat de institutionele context doorslaggevend is bij 
het waarderen van een ecologische product of dienst. 
Bewonersgroepen kunnen middels co-waardering in de beginfase van 
het planproces duidelijkheid creëren over waarden van natuur. De 
context van onze samenleving kan bij het waarderen van een product 
niet buiten beschouwing worden gelaten. Op dit moment is het zo 
volgens Brouwer: ‘Water has value, but no price. Price of water does 
not reflect true value of water’ (Brouwer, 2006). Bovenstaande 
gedachten worden meegenomen naar het empirisch onderzoek. 

 
4.2 Welvaart & welzijn 
De welvaart en het welzijn van de samenleving of een bepaalde 
doelgroep vormen bij ruimtelijke plannen een belangrijke 
doelstelling. De begrippen zijn echter vaag en worden met 
verschillende betekenissen gebruikt. Bij welvaart lijkt een materiële 
gedachte leidend te zijn, terwijl bij welzijn er meer nadruk lijkt te 
liggen op immateriële zaken. De welvaartstheorie van Vilfredo Pareto 
(1848-1923), waarvan de econoom Arnold Heertje een aanhanger is, 
wordt als uitgangspunt genomen om de objectieve en subjectieve 
kant van welvaart en welzijn te belichten. De welvaartstheorie kan 
aangeven hoe de begrippen in de huidige samenleving en in dit 
onderzoek kunnen worden gebruikt.  

4.2.1 Definitie 

De welvaartstheorie van Pareto geeft de kern weer van de 
economische wetenschappen, namelijk de samenhang van de 
welvaart (en het bevredigen van behoeften) en het aanwenden van 
schaarse middelen. De welvaart strekt zich uit van individuele tot 
maatschappelijke welvaart. De welvaartstheorie benadrukt dat er 
geen normen kunnen worden geleverd met betrekking tot de vraag 
hoe economische wetenschappen toegepast moeten worden (Heertje, 
2006, p. 56). Welvaart is afhankelijk van het belang en waardering die 
mensen geven aan bepaalde behoeften (Heertje, 2006, p. 45). Het 
onderscheid dat tussen welvaart en welzijn wordt verondersteld, 
maar alsnog is er vaak verwarring over het gebruik van beide 
begrippen (Heertje, 2006, p. 50). De tegenstelling is vaak onterecht. 
Het begrip welvaart in enge zin kan als volgt worden omschreven: het 
is de mate waarin het verlangen naar goederen en diensten vervuld 
is. Deze omschrijving is materialistisch van aard, in het geval het 
inkomen en het consumentensurplus als maatstaf genomen worden. 
Echter, het verlangen en de behoeften van mensen zijn een 
subjectieve categorie en daarmee is welvaart ook subjectief van aard. 
Welvaart in ruime zin kan als volgt worden omschreven: het is de 
welvaart in enge zin plus de mate waarin niet in geld uit te drukken 
verlangens worden vervuld. Immateriële behoeften zijn onder andere 
vrije tijd, leefbaar milieu en luchtkwaliteit. De behoeften zijn echter 
oneindig en de beschikbare middelen eindig, waardoor sprake is  van 
relatieve schaarste. De verwezenlijking van de doeleinden van welzijn 
houdt meestal een beslaglegging op deze schaarse middelen in. 
Daarmee vallen de twee begrippen weer samen. De beschrijving van 
welvaart in ruime zin en de hantering daarvan maakt de term welzijn 
overbodig (Heertje, 2006, p. 50). Echter, het nastreven van 
doeleinden van welzijn zonder het aanwenden van schaarse middelen 
houdt niet automatisch een welvaartstijging in. In het onderzoek 
wordt de term welvaart in ruime zin gebruikt. 

Kern: 
De verschuiving in de economische wetenschappen naar een 
subjectieve waardering is leidend in dit onderzoek. De 
subjectieve aard van het product, de voorkeur, behoefte en 
waardering, inhoud geven aan waarde staat is aanvullend op 
de objectieve aard van het product. De keuzes van stake- 
en/of shareholders door co-waardering kunnen  de waarden 
van natuur aangeven. 
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4.2.2 Objectieve versus subjectieve welvaart 

Volgens Heertje e.a. is er in de huidige Nederlandse samenleving een 
verzet tegen de verwaarlozing van immateriële effecten van fysieke 
aanpassingen van onze ruimte, de economische ontwikkeling en de 
efficiënte manier van werken in de zorg. De nadruk ligt vooral op het 
belang van de economie uitgedrukt in cijfermatige afwegingen om de 
welvaart van ons land te bepalen. Het gaat vooral om welvaart in 
enge zin (Heertje, 2009). Het welvaartsbegrip dat economen hanteren 
is vaak gebaseerd op een objectieve benadering, terwijl het bij 
welvaart volgens anderen gaat om subjectieve gevoelens die worden 
beïnvloed door de omgang met schaarse middelen (Heertje, 2009). Bij 
de welvaartstheorie is er sprake van een maatschappelijke afweging. 
Daarnaast geeft Hennipman aan, dat economische gebeurtenissen 
herleid worden tot de motieven van individueel gedrag en deze 
motieven moeten breder getrokken worden dan financiële 
afwegingen (Heertje, 2006, p. 26). Het is bijna onmogelijk objectieve 
en waardevrije uitspraken te doen over de juiste manier van de 
welvaartsverdeling. Het welvaartsbegrip kan niet slechts via 
objectieve maatstaven worden gemeten, maar het economische 
aspect heeft juist betrekking op subjectieve behoeftebevrediging. De 
enge opvatting van welvaart, die verschillende economen hanteren, 
beperkt van nature de economie tot markttransacties. De volgende  
redenen geven aan dat deze objectivistische kijk niet toereikend is: 
- Ten eerste blijft het voorzien in de behoeften van burgers die niet  
via de markt blijken buiten het gezichtsveld. Natuur, open ruimte, 
milieu en cultuur worden buiten de economische calculatie van het 
objectivistische welvaartsbegrip gehouden. Heertje (2007) geeft aan: 
“Er is geen plaats voor componenten die van invloed zijn op de 
kwaliteit van het bestaan en een beslag op de beperkte middelen 
vergen (Heertje, 2007, p. 773)”. 
 - Ten tweede verheft de objectivistische benadering de eindsom van 
de financiële calculatie tot norm voor een politieke beslissing. Een 
methodologisch bezwaar is dat juist de veronderstellingen waarvan 
de implicaties in de politiek overwogen worden bepalend zijn. 
Oftewel, bij een kosten-batenanalyse wordt vaak de suggestie gewekt 

dat het besluit van beleidsmakers op basis van de financiële uitkomst 
wordt bepaald (Heertje, 2006, p. 27). 
- Ten derde verliest een objectivistische benadering van welvaart het 
voorzien in behoeften van consumenten nu en straks uit het oog, 
terwijl dit juist de bedoeling was (Heertje, 2007, p. 773). 
Het subjectivisme van de 19e eeuw heeft geleid tot het subjectivistisch 
welvaartsbegrip. Hoe mensen met schaarste omgaan en alternatieve 
middelen aanwenden voor hun subjectieve behoeftebevrediging 
vormt het economisch aspect van menselijk gedrag (Heertje, 2007, p. 
773). Hennipman voegt eraan toe, dat hier sprake van is, ongeacht de 
manier waarop hun wensen tot uitdrukking worden gebracht en in 
welke institutionele setting de expressie van hun voorkeuren 
plaatsvindt (Heertje, 2006, p. 28). Echter, hier is een nuancering op 
zijn plaats:  
- Ten eerste blijven opgeleide en opleidende mensen blijven bij 
welvaart denken aan concrete specificaties van het welvaartsbegrip, 
terwijl de voorgestelde subjectieve en formele karakters van welvaart 
deze concrete aspecten weglaten (Heertje, 2006, p. 28). Velen, 
waaronder ook economen, denken aan stoffelijke productie, inkomen 
of duurzame consumptiegoederen die zij een praktische invulling 
vinden van een concreet welvaartsbegrip.  
- Ten tweede heeft de institutionele setting of context wel degelijk 
invloed op het menselijk gedrag. De kredietcrisis van dit moment 
benadrukt een discussie over welvaart en de splitsing waarop onze 
samenleving staat. Wordt er gekozen voor een verschuiving naar een 
objectieve benadering, omdat de zekerheid van economische 
welvaart er nog niet is? Of benadrukt deze crisis het verlangen naar 
de immateriële welvaart?  
 
De behoeftevraag in de economie is afhankelijk van individuele 
persoonlijke voorkeuren, die in tijd en ruimte kunnen veranderen. Er 
wordt met beperkte middelen omgegaan als het gaat om de behoefte 
in de zin van goederen, diensten, vrije tijd, natuur, open ruimte, 
milieu, leefbaarheid en cultuur te vervullen. Onze maatschappij, 
gevormd door individuen,  bepaalt waaraan wij behoefte hebben, 
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waaraan wij voorkeur geven en op grond van welke 
minimumstandaard wij moeten leven (Heertje, 2006, p. 775).  

 

4.3 Kosten en baten van water 

Simon Rozendaal in Bade&Schroeff (2006) stelt: ‘We hebben geen 
geld als water, dus laten we het op de juiste plaats inzetten’ 
(Bade&Schroeff, 2006, p. 88).  De overheid is een belanghebbende bij 
het uitdrukken van water in geld, zij profiteert er van in de vorm van 
belastingen. De onroerendezakenbelasting (ozb) komt niet ten goede 
aan het waterbeheer maar gaat direct de algemene middelen in. Een 
locatie aan het water kan voor verschillende bedrijven een ideale 
vestigingslocatie zijn, alleen zelden investeren de bedrijven in het 
waterbeheer. De financiering van het waterbeheer gebeurt 
momenteel vooral met publieke middelen. Ook de rest van de 
samenleving heeft in toenemende mate behoefte aan welvaart in 
ruime zin §4.2.2: een hoogwaardige woon- en werkomgeving, waarin 
er een balans is tussen rood, groen en blauw (Tolstoi in 
Bade&Schroeff, 2006, p.8). 

4.3.1 De praktische waarde  

Voor de veranderingen in het waterbeleid zijn investeringen nodig, de 
kosten hiervoor kunnen terechtkomen bij de burger, waardoor het 
voor waterbeheerders nodig is beter hun keuzes te motiveren. Er 

bestaat anders de kans dat door beeldvorming verwachtingen, taken 
en kosten van de sector en het publiek uiteen gaan lopen (Teisman, 
LVM, 2009, p. 8). Er bestaat de behoefte naar een economische of een 
markgerichte waardering, omdat beleidsmakers ook willen weten of 
de kosten in verhouding staan tot de baten. Het leidt tot een 
efficiënter waterbeleid en een afgewogen besluitvorming als er 
duidelijkheid komt over de toekenning van een prijs dan wel waarde 
van water (Teisman, LVM, 2009, p. 12). Het kennisplatform 
LevenmetWater heeft een aantal projecten opgezet waarbij 
onderzocht is hoe de baten van water economisch kunnen worden 
gewaardeerd (worden verzilverd). Baten in de zin van de te 
verwachte opbrengsten van het inpassen van oppervlaktewater. 
  
Kosten en baten 
Er zijn drie kostenaspecten van water, namelijk waterkwaliteit, 
watergebruik en waterveiligheid. De prijs van waterkwaliteit wordt 
bepaald door de investeringen in de maatregelen om de kwaliteit van 
water te handhaven. Bij watergebruik wordt gekeken op welke 
manier belasting kan worden doorgevoerd. De prijs van 
waterveiligheid wordt bepaald door de politiek en de prijs aan de 
hand van de investeringen om overstromingsrisico’s te vermijden 
(Teisman, LVM, 2009, p. 6). Een aantal onduidelijkheden zullen 
weggenomen moeten worden. 

Allereerst ontstaan er situaties waarbij een alternatieve 
maatregel duurder is in kosten en minder opbrengt in baten, omdat 
verschillende baten niet in geld zijn uit te drukken. Een reden 
hiervoor is dat verschillende welvaartseffecten buiten de 
watersectoren zich laten gelden en hiermee is men nog niet bekend.  
Het gevolg is, dat deze alternatieve maatregelen afvallen, terwijl de 
baten misschien zorgen voor kwaliteit in het project op lange termijn 
of economische baten hebben buiten de watersector. Een investering 
in slechts een maatregel met een positieve netto constante waarde 
(NCW) zorgt voor meer kosten op lange termijn, omdat het geen 
rekening heeft gehouden met niet- monetaire baten. Deze zijn nu nog 
van onduidelijke positieve invloed op een omgeving op de lange 
termijn en hebben zodoende minder extra investeringskosten nodig. 

Kern: 
De welvaartstheorie wordt als uitgangspunt genomen bij dit 
onderzoek om de objectieve en subjectieve kant van welvaart 
en welzijn te belichten. Inspelend op de behoeftevraag,  blijkt 
deze afhankelijk te zijn van individuele en persoonlijke 
voorkeuren, die in tijd en ruimte kunnen veranderen. Bij 
oppervlaktewater als in waterberging is er behoefte aan 
veiligheid en leefbaarheid. Uitgangspunt is dat bij een besluit  
over een ruimtelijk watervraagstuk een objectivistische 
benadering van welvaart niet wordt verheft boven een 
subjectivistische benadering van welvaart 
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Inzicht moet gegeven worden over de ‘compensatie’ van het 
negatieve economische rendement en de niet in geld uit te drukken 
maatschappelijke opbrengsten (Stowa, 2007, p. 5). 

Ten tweede, indien er eenduidigheid is over de economische 
analyse en waardering van de welvaartseffecten dan kan er 
gemakkelijker cofinanciering gevonden worden voor een project. Het 
hulpmiddel is de volgende functies van natuur te koppelen aan 
partijen die er economisch belang bij hebben: 
- Draagfuncties, productiefuncties, regulatiefunctie, informatiefuncties 
en recuperatiefuncties. Daarna wordt het maatschappelijke 
rendement bepaald. Zaken die ook zeker in de beleidsoverwegingen 
moeten worden meegenomen, maar niet (geforceerd) in geld moeten 
worden uitgedrukt. (Bade&Schroeff, 2006,p. 33) 

Ten derde wordt bij de koopprijs van huizen al wel rekening 
gehouden met (oppervlakte)water als een concrete toegevoegde 
waarde. Voor de omgeving in z’n geheel is het echter nog onduidelijk 
wat de toegevoegde waarde van water is.  Hier ligt een opgave voor 
planologen en waterbeheerders samen te komen tot een economische 
waardering (Van Blaaije, 2010). De waarderingsmethode (§6.3) 
maakt immers onderdeel uit van het proces waar betrokken partijen 
bepaalde keuzes van laten afhangen (Stowa, 2007, p. 6). 
Tenslotte, ondanks bovenstaande oplossingen en voornemens blijft 
men tegen het knelpunt aanlopen dat sociaal culturele effecten 
moeilijk te waarderen zijn.  

 
 
 
 

4. 4 Conclusie 
De waarde van een goed/dienst/grond kan worden bepaald middels 
objectieve maatstaven die ook van subjectieve aard zijn. De 
subjectivistische benadering, die uitgaat van individuele en 
persoonlijke voorkeuren, die in tijd en ruimte kunnen veranderen, 
wordt geacht gelijkwaardig te zijn aan de objectivistische benadering. 
De ruime betekenis van welvaart geeft aan welke behoeft in de 
subjectivistische benadering centraal staat. In de praktijk van 
ruimtelijke wateropgaven blijkt een aanhoudende behoefte aan het 
waarderen van water aan objectieve maatstaven, omdat de betrokken 
partijen hun keuzes in een zekere mate laten afhangen van 
verhouding tussen de kosten en baten in economische zin. 
 
Dit betekent  niet dat deze gelijkwaardig is aan een objectivistische 
benadering. In de praktijk blijkt, dat deze laatste vaak verheft wordt 
ven een subjectivistische benadering.  

Kern 
  Er kan gesteld worden dat de economische waarde terug te 
zien is in de koopprijs, omgeving en de te borgen veiligheid. 
Het verdelen van de kosten en baten wordt bemoeilijkt over 
de onduidelijkheid van het economisch waarderen van 
sociaal culturele effecten. In hoofdstuk 6 word verder 
ingegaan op het verdelingvraagstuk van financiën. 

 



 

 

5. Interactieve waardebepaling  
Bij ruimtelijke inrichting moeten keuzes worden gemaakt. Het gaat 
om keuzes van individuen en collectieve groepen, die een bepaalde 
waarde aan aspecten van een ruimte of een landschap toekennen. 
Vaak gaat het om economisch nut. Naast de afwegings- en 
waarderingsmethoden, die in hoofdstuk 6 beschreven zullen worden, 
kunnen de waarden van oppervlaktewater ook integraal en 
interactief bepaald worden door de relevante stake- en shareholders 
te betrekken. Op welke manier aan deze waardebepaling door 
betrokken stake- en/of shareholders vorm kan worden gegeven, 
wordt in dit hoofdstuk voorgesteld.  
 
Paragraaf 5.1 geeft de huidige situatie omtrent de interactieve 
waardebepaling aan. In paragraaf 5.2 wordt dieper ingegaan op 
economische waardering in een interactief proces. Tenslotte wordt 
aangegeven welke benaderingen, modellen of aspecten van de 
besproken afwegingsmethoden worden meegenomen bij het 
empirisch onderzoek.  
 
 
 
 
Het gaat niet zozeer om de kennis van deskundigen die als 
objectief worden beschouwd maar om de subjectiviteit van 
betrokkenen (Geertsema, Van der Heide, De Blaeij, 2008, p. 1).  
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5.1 Institutionele context 

Volgens Van Schie vraagt het Nederlandse ruimtelijke 
watermanagement om een integrale en interactieve benadering, 
waarbij relevante stake- en/of shareholders worden betrokken en 
een breder (water en ruimte) systeem in acht wordt genomen (Van 
Schie, 2010, p. 17). De lastige participatie van de stake- en/of 
shareholders in het watermanagement is te wijten aan de 
institutionele structuur van de rol van experts. De institutionele 
context van Nederland heeft ervoor gezorgd dat ruimtelijke 
vraagstukken sectoraal benaderd worden. In deze paragraaf wordt 
beknopt aangeduid welke vorm er gegeven kan worden aan een 
integraal proces 

5.1.1 Verschuiving  waardebenadering 

Bij het kennisvraagstuk en waarheidsvraagstuk is een verschuiving te 
herkennen. De technocratische benadering gaat ervan uit dat 
individuen rationele keuzes maken aan de hand van de definitie, de 
grenzen van het probleem en de te verwachten veranderingen. De 
lokale kennis wordt in deze benadering tekort gedaan, omdat het 
bestempeld wordt als onnauwkeurig en minderwaardig aan 
wetenschappelijke objectieve vraagstellingen (Van Schie, 2010, p. 13). 
Er wordt uitgegaan van een ‘feit en waarde’-scheiding: verwacht 
wordt dat een sociale wetenschapper waardenvrij moet zijn (Fischer, 
1999). Bij het bepalen van de waarden, kennis of informatie bij een 
ruimtelijke inrichting gaat het echter niet om wetenschappers maar 
om burgers of investeerders (stake– en/of shareholders). Op deze 
manier vindt er een democratisering van kennisexpertise plaats 
waarbij ‘niet-experts’ worden betrokken. 

Echter, de technocratische benadering, top-down 
georganiseerde evaluatiemethoden en sector gebaseerde 
verantwoording blijft voortduren binnen het watermanagement.  Een 
aantal gevolgen zijn redenen, die aangeven dat deze benadering niet 
houdbaar is. Allereerst heeft een technocratische houding een 
spanningsveld tot gevolg tussen interactieve governance met 
betrokkenheid van belanghebbenden en de top-down gerichte 

evaluatiemethoden, waarbij de stake- en/of shareholders worden 
uitgesloten (Van Schie, 2010, p. 14). Ten tweede is er tevens een 
toenemende vraag naar transparantie en effectiviteit rondom 
besluitvorming. De economische informatie over de verwachte 
effecten van maatregelen is van cruciaal belang geworden bij de 
besluitvorming. Echter, de huidige ruimtelijke vraagstukken zijn 
complexer geworden en verschillende monetaire meetmethoden zijn 
niet meer toereikend. Ten derde kan het neoklassieke uitgangspunt 
over participatie van stake- en/of shareholders niet gelijk getrokken 
worden als de interactieve deelname bij het planproces ontbreekt 
(Pearce et al., 2006 in Van Schie, 2010, p. 219). Bovenstaande 
tegenstrijdigheden komen aan de orde bij het planproces van 
complexe vraagstukken waar verschillende waarden en belangen 
verstrengeld zijn, zo ook bij ruimtelijke wateropgaven 

 

Integrale gebiedsontwikkeling dient als een consensus gerichte 
werkwijze inzake het omgaan met aangegeven complexiteiten en het 
verbinden van uiteenlopende waarden (Rooy, 2009, p. 35). Er wordt 
afstand gedaan van sectorale oplossingen en gekeken naar welke 
gezamenlijke betekenis gegeven kan worden aan ruimte. Het gaat om 
het vroegtijdig betrekken van waardevolle gebiedskennis en 
marktpartijen, dat volgens onderzoek van NederlandBovenWater zich 
heeft bewezen in een hogere kwaliteit in de realisatie van integrale 
gebiedsprojecten (Rooy, 2009, p. 11). Joint Fact Finding en Mutual 
Gains Approach (nader te noemen MGA) zijn voorbeelden van een 
vorm van onderhandeling passend bij gebiedsontwikkeling, waarbij 
het respectievelijk gaat om kennis buiten eigen sector en de waarden 
achter een belang in plaats van standpunten. Het zijn de waarden 
achter belangen die met elkaar in verbinding staan en tot consensus 
kunnen leiden (Rooy, 2009, p. 116). 

De MGA gaat in op de samenwerking tussen partijen tijdens het 
proces en op welke manier zij een optimaal resultaat kunnen 
bereiken. De benadering gaat uit van de redenering dat individuele 
belangen gediend moeten worden, wil er meerwaarde ontstaan. Een 
aantal grondslagen en stappen bepalen het bewerkstelligen van 
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consensus, zie bijlage 3. Op een aantal wordt kort ingegaan omdat 
aspecten daarvan van belang zijn voor het empirisch onderzoek. De 
MGA geeft aan dat na de eerste fase van initiatief nemen duidelijk 
moet zijn wie welke partijen vertegenwoordigt en welke  
verantwoordelijkheden bij die partijen behoren. Daarbij moet 
duidelijk zijn welke richting de partijen op willen, oftewel een 
gedragen probleem of ambitie en doel (doel en ambitie enigszins 
hetzelfde). Tevens vindt in de tweede fase een inventarisatie plaats 
van belangen. De partijen gaan in de derde fase gezamenlijk op zoek 
naar feiten en externe kennis om inhoud te geven aan hun 
oplossingsrichting in fase vier. In de laatste fase is het van belang dat 
rekening gehouden wordt met eventuele problemen bij de 
implementatie van bestuurlijke overeenkomsten (Habiforum, 2010). 
Terugkerende aspecten die van belang zijn bij het komen tot een 
consensus over waarden zijn: samenwerken, taak en rolverdeling, 
gezamenlijke waardezoektocht middels Joint Fact Finding, 
verantwoordelijkheid en commitment. 

Onder stake- en/ of shareholders kan het volgende onderscheidt 
worden gemaakt: Stakeholder is een belanghebbende die 
toestemming kan verlenen aan een ontwikkeling en een eigen dan 
wel publiek belang heeft te verdedigen, een shareholder is een actor 
die zijn eigendom of aandeel verdedigt en kan investeren in de 
ontwikkeling (Peek, 2006, p. 12). Deze laatste groep kunnen zowel 
private als publieke partijen zijn. Om een interactieve samenwerking 
te bewerkstelligen en te behouden tussen verschillende stake- en/of 
shareholders is vertrouwen tussen hen van essentieel belang en 
inzicht in elkaar middelen en instrumenten (Rooy, 2009, p. 12). 

5.2 Co-waardering 

Bij het waterbeleid ligt een opgave om niet alleen gebruik te maken 
van de kennis van experts en ingenieurs, die wel technisch zijn maar 
de relatie met de maatschappij en de uiteindelijke gebruiker missen 
(Commissie Water en Ruimte, 2010). Onderzocht is of het 
evaluatieproces interactief kan worden benaderd en tegelijkertijd de 
evaluatie  onderdeel van het interactieve proces kan laten uitmaken. 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de co-waardering vanuit het 
perspectief van het onderzoek, namelijk een economisch perspectief. 
Allereerst wordt inzicht gegeven in de ‘co-valution of water’ van Van 
Schie (2010), vervolgens wordt er concreet een voorbeeld gegeven 
van een afwegingsmodel, dat interactief is opgezet en tenslotte volgt 
een voorbeeld van de wijze waarop in het waterbeleid kosten en 
baten inzichtelijk kunnen worden gemaakt en kunnen worden 
verdeeld. 

5.2.1 Economische waardering in een interactief 

proces 

Co-valuation 
Interactieve processen vragen om evaluatiemethoden die het 
mogelijk maken de vastgestelde interesse en perspectieven van stake 
–en/of shareholders te betrekken. Er vindt geen strikte scheiding 
meer plaats tussen feiten en waarden, zoals bij de technocratische 
benadering (Fischer, 1999). Het gaat om de algehele informatie van 
de betrokken, die waardevol zijn voor de besluitvorming. Er wordt 
uitgegaan van een constructivistische gedachte: alles wat relevant is 
wordt als ‘feit’ gezien. Gezamenlijk worden de waarden 
geïdentificeerd die van belang zijn bij de besluitvorming en er wordt 
consensus bereikt over een geheel van waarden en de steun voor het 
proces en het resultaat versterkt. (Van Schie, 2010, p. 14). De 
integrale benadering betreft een samenwerking met de experts en de 
monetaire evaluatiemethoden. De gewenste verbetering van Van 
Schie voor het proces kan als volgt worden geformuleerd: 
 - toenemende consensus tussen de stake- en/of shareholders over de 
betrokken waarden in het proces; 

Kern: 
De grondslagen van de MGA zijn handvatten om invulling te geven 

aan het planproces, waarbij rekening gehouden moet m et welk 
belang of aandeel de partijen betrokken zijn.  
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- eenvoudigere inbedding van hun waarden in de evaluatie; 
- een verrijkend resultaat betreffende de inhoud en een toenemend 
draagvlak voor dit resultaat (Van Schie, 2010, p.160) 
Deze stappen zijn uitgewerkt in bijlage, waarbij integraal identificatie 
en perspectief in een bepaalde institutionele inbedding 
waardebepalend zijn. 
 
RITAM 
Het Ruimtelijk Interactief Transdisciplinair Afwegingsmodel geeft een 
aanzet bij regionale gebiedsprocessen een houvast te bieden om te 
komen tot een maatschappelijk gewenst plan. Het model gaat uit van  
economische functies, genoemd in § 4.4 die samen met de ecologische 
waarde de totale “maatschappelijke”waarde vormen (zie bijlage 3). 
De betekenis van de afkorting RITAM geeft al enigszins weer waar het 
model de nadruk op legt. Het model bestaat uit een viertal 
kenmerken: 

- Gericht op ruimtelijke kenmerken van  een gebied 
- Gebaseerd op de interactie met en participatie van 

belanghebbenden 
- Heeft een transdisciplinaire aard, dus verschillende 

onderzoeksdisciplines  
- Gaat uit van subjectieve afwegingen en waarderingen (Blaeij, 

2008a, p. 18 ). 
Centraal staat het groenblauwe netwerk, dat met een ruimtelijke 
structuur een drager is van verschillende functies en meerdere 
inrichtingsvarianten aankan om een bepaalde invulling te realiseren, 
zoals recreatie. Het betreft een kennisoverdracht tussen 
belangbehartigers onderling (communiceren), tussen wetenschap en 
praktijk (omzetten) en een bemiddeling tussen deze beide groepen 
(procesbegeleider) (Blaeij, 2008, pp. 26-29). Het model is echter niet 
zonder beperkingen: het is afhankelijk van de interesse van 
belanghebbenden, de bereidheid te betalen. 
 
Uit beide voorbeelden blijkt stake- en/of shareholder of 
belangenbehartigers betrekken de sleutel om te komen tot consensus 
of een gezamenlijk plan. Het gaat om de waarden achter de belangen. 

5.2.2 Financiering 

De relatie, die het water heeft met andere vraagstukken als 
leefomgeving en veiligheid, biedt het handvatten om 
financieringsstromen aan te koppelen. Ook het feit dat er veel actoren 
bij betrokken zijn, leidt tot extra mogelijkheden voor 
medefinanciering (Lems, 2004, p. 7). Het is nodig inzichtelijk te 
maken hoe een ingreep gewaardeerd wordt en welke concepten 
geschikt zijn om deze waardering door een actor te laten vertalen 
naar cofinanciering. Van belang is de betrokkenheid en het 
vertrouwen van de actoren (Lems, 2004, p. 8 en Rooy, 2010). Kortom, 
er dient een gedeelde probleemperceptie (1), breed gedragen 
oplossingen middels samenwerking (2) en een rechtvaardige 
verdeling van kosten en baten te worden bewerkstelligd (3) om te 
komen tot een succesvolle financiering. Het verdelingsvraagstuk 
verdient een verdieping, omdat Lems (2004) ingaat op verschillende 
principes, die ook niet-financiële baten centraal stellen. De volgende 
drie stappen uit het onderzoek van Lems (2004) geven een richting 
aan hoe het verdelingsvraagstuk (3) van kosten en baten 
rechtvaardig zou moeten verlopen: 

1.  In beeld brengen van de kosten: het eerlijk in beeld brengen 
van de kosten van een duurzame waterketen en deze 
toebedelen aan de kostendragers.  

2. In beeld brengen van de baten: de waarde van een 
verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, 
toegenomen betrokkenheid van bewoners en het betrekken 
van deze baten in analyses in het besluitvormingsproces. 

3. Bij elkaar brengen van kosten en baten:  er rekening mee 
houden, dat de kosten en baten niet tegelijkertijd optreden, 
want ze zijn niet één en dezelfde persoon Afspraken tussen de 
waterpartners moeten er toe leiden dat de baten ten goede 
komen aan de kostendragers (Lems, 2004, p. 14). 

 
Daarnaast stelt Lems een aantal metaprincipes voor, die niet-
financiële baten een volwaardige plek kunnen geven door in de 
besluitvorming de mechanismen te beschrijven. Volgens Lems houdt  
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dit mechanisme het volgende in: ‘Een mechanisme geeft aan hoe een 
maatregel bijdraagt aan niet-financieel uit te drukken effecten, die  
 
Tabel 5.1 Zes metaprincipes 

lems, 2004, p. 26 
toch waardevol zijn’ (Lems, 2004, p. 23).  In tabel 5.1 zijn de 
metaprincipes en de verschillende mechanismen aan elkaar 
verbonden, die ingaan op de samenwerking en waardering bij een 
watervraagstuk.  
 
Mechanismen      Metaprincipes 
Multifunctionaliteit       3 
Subsidiëring en gebruik maken van subsidies     3, 4, 5  
Participatie         1, 3, 4, 5 
Belasting         5 
Meeliften (de Blauwe Transformatie     3, 5 
 Educatie        1, 2, 3 
Intentieverklaringen en samenwerkingscontracten   3  
Verbinden kosten aanleg met kosten onderhoud en beheer  5, 6 

Het maken van planbegrotingen (KODUP)    4 
 

Met deze tabel wordt aangeven dat bij verschillende metaprincipes, 
die aan de orde zijn bij samenwerking of waardering in de drie 
verschillende stappen van een succesvolle cofinanciering,  er 
verschillende mechanismen van toepassing zijn.  

 

5.3 conclusie 

 Aantal aspecten  van de MGA, de Co valuation, de RITAM en de 
metaprincipes van Lems hebben overeenkomsten: er dient uitgegaan 
te worden van een gedragen probleem, waarin waarden al worden 
voorgesteld.  Daarnaast wordt er door een interactief proces getracht 
de verschillende waarden expliciet te maken en een economische 
waardering te geven. Van belang is om gezamenlijk met de stake- 
en/of shareholders op zoek te gaan naar kennis en deze uit te 
wisselen, zodat hun waarden achter hun standpunten inzichtelijk 
worden.  Of een co-financiering wordt bewerkstelligd is afhankelijk 
van de vooraf genomen stappen bij de samenwerking en inzicht in de 
probleemperceptie of ambitie en de taakverdeling. 
 

3 stappen 
verdelings-
vraagstuk 

Partnerschap Waardering 

Gedeelde 
probleem-
perceptie 

1. Het zichtbaar maken van 
problemen en de 
wederzijdse afhankelijkheid 
tussen betrokken actoren 

2. projectie van aspecten 
van de waterketen op de 
problemen van anderen 
(het doorbreken van de 
zelfreferentialiteit).  

Breed 
gedragen 
oplossingen 

3. Het vergroten van de 
betrokkenheid en het 
enthousiast maken van een 
brede groep van actoren, 
waardoor extra 
geldbronnen ontsloten 
worden 

4. Het expliciet maken 
van de baten in een 
breed maatschappelijk 
kader 

Rechtvaardi-
ge verdeling 
van kosten en 
baten 

5. Het expliciet maken en 
vereffenen van kosten en 
baten op de korte en de 
lange termijn 

Het meebewegen van 
baten die niet direct in 
geld zijn uit te drukken 
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6. Empirische instrumenten 

Empirische onderzoeken vormen de basis en verantwoording voor 
vele besluitvormingen van beleidsmakers (de politieke context). De 
belangstelling voor de toepassing van methoden voor het ramen 
van de kosten en baten van investeringen in zachte waarden als 
natuur, landschap, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid) is sterk 
toegenomen (Dirkmaat 2005 in Koetse, J.M., Rietveld, P., 2010, p. 
36).  
 
Allereerst wordt in paragraaf 6.1 ingegaan op de waarden van 
natuur en een aantal belangrijke begrippen. Het groen wordt in 
paragraaf 6.2 als referentie gebruikt voor water. In paragraaf 6.3 
worden de economische waarderings-methoden van 
natuureffecten verder belicht. Tenslotte wordt in paragraaf 6.4 
dieper ingegaan op de werkwijze van één afwegingsmethode de 
MKBA bij het waarderen van natuureffecten als water. Een aantal 
eigenschappen geven invulling aan het empirisch onderzoek over 
de ‘waardemeting’. 
 
 
 
De verschillende economische afwegings- en/of 
waarderingsmethoden hebben hun eigen kracht,  maar hun 
eigen gebreken staan tegenwoordig meer op de voorgrond. 
Een herziening van de MKBA lijkt gewenst binnen de 
ruimtelijke ordening 
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6.1 Waarde natuur 
Een belangrijke vraag, die volgens Van den Dikkenberg gesteld moet 
worden betreft: “Wat is de natuur ons als samenleving waard?” 
(Dikkenburg, 2009, p. 25). Deze waarde is in geld uit te drukken,  
bijvoorbeeld door aan te geven hoeveel geld er te verdienen is in of 
rond een natuurgebied (totale waarde voor de mens). Daarnaast heeft 
een natuurgebied ook een waarde als er geen geld mee wordt 
verdiend, namelijk de intrinsieke waarde van een natuurgebied. De 
intrinsieke waarde is niet de waarde die mensen aan de aanwezigheid 
van natuur hechten, maar betreft het welzijn van planten en dieren 
zonder dat hier het waardeoordeel van de mensen invloed op heeft 
(Ruijgrok, 2006, p. 34). In deze paragraaf wordt een inzicht gegeven 
in de verschillende waarden van natuur om de begrippen voor de 
waarderingsmethodieken in de komende paragrafen te kunnen 
begrijpen.  
 

6.1.1 Natuurwaarde 

De waarde van het totale ecosysteem bestaat uit een primaire en 
secundaire waarde (Turner et. Al., 1994). De voornaamste waarde is 
de waarde van een gezond ecosysteem dat bijdraagt aan het totale 
leven. Deze is noodzakelijk als voorwaarde voor de secundaire 
waarde, namelijk de totale waarde voor de mens. De totale waarden 
van natuur voor de mensen (secundair) kunnen gesplitst worden in 
verschillende categorieën. Vooral onderscheid in niet-
gebruikswaarde (burgerwaarden, Vaan, 2010, p. 25) en 
gebruikswaarde (consumentwaarden, Vaan, 2010, p. 25) geeft 
handvatten hoe met de waarden van natuur om te gaan. De niet-
gebruikswaarde refereert naar de niet-instrumentele waarde van 
natuur, oftewel de waarde waarbij geen associatie bestaat met 
gebruik (Schuijt, 2003, p. 37). De gebruikswaarde kan onderverdeeld 
worden in een indirecte en directe gebruikswaarde. Directe 
gebruikswaarde van natuur gaat vooral over de consumptie van 
goederen (vis en water) en diensten (recreatie). De indirecte 
gebruikswaarde heeft vooral een regulerende functie, zoals een 
bergingscapaciteit of een zuiverende werking van groen of water.  Bij 

de niet-gebruikswaarde geeft de optiewaarde de waarde aan die 
mensen geven aan het behoud van de natuur voor mogelijk 
toekomstig gebruik. De bestaanswaarde kan gebaseerd zijn op de 
liefde voor het bestaan van de natuur, als uitgesloten is dat men er nu 
en in de toekomst gebruik van kan maken. De verervingswaarde is in 
die zin anders dan de bestaanswaarde omdat het gaat om de waarde 
die mensen hechten aan het nalaten van een bepaalde omvang en 
kwaliteit van de natuur aan nakomende generaties (Ruijgrok, 2006, p. 
35 & Schuijt, 2003, p. 32). 
 
Figuur 6.1: Opsplitsing van de waarde van natuur en totale 
economische waarde 

Bron: (Ruijgrok, et al., 2006, p. 35). Bron: Hanley and Spash (1997), Pearce and 
Moran (1994), Turner et al. 1998, p. 13 

 

Aan de hand van deze opsplitsing wordt ook inhoud gegeven aan de 
economische waardering van natuurwaarden. De ‘Total Economic 
Value’ komt tot stand bij de totale waarde voor de mens, namelijk de 
secundaire waarde van de totale ecosysteemwaarde. Bij deze 
waardering blijven echter andere belangrijke waarden buiten 
beschouwing. Het betreft ecologische, sociaal-culturele en intrinsieke 
waarden (Groot, 1992), waarbij de gedachte omtrent ‘willingness to 
pay’ en ‘willingness to accept’ niet opgaan (Schuijt, 2003, p. 33). 
Tevens, vormt dit de grootste beperking bij de economische 
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waardering van een ecosysteem. De bovenstaande omschreven 
aspecten van gebruikswaarde en niet-gebruikswaarde kunnen 
gebruikt worden in het licht van economische waardering (Schuijt, 
2003, p. 32). Het verschil zit in het concreter maken van de waarden 
naar diensten en goederen van natuur, zodat direct of indirect de 
effecten in geld zijn te ramen, zie § 6.4.1. 

 
 

6.2 Waarde groen 

Het belang van groen is in opkomst gekomen toen de leefomgeving 
leed onder de hoge druk van de bouwopgave. Eind 20e eeuw ontstond 
er weer ontevredenheid over het leefklimaat binnen de stad. Groen 
werd een pijler binnen de ruimtelijke planning, zoals de plannen met 
groene longen en de wijkgedachte (TBM, 2008). De waarde van groen 
wordt deels erkend. Het groen kan als referentie dienen hoe om te 
gaan met water in ruimtelijke plannen. Vooral het inzicht in de 
verschuiving naar erkenning van groen is van betekenis. In dit 
hoofdstuk zullen de ontwikkelingen over de gedachte van groen 
uiteen worden gezet. Allereerst de huidige tendens (6.3.1), 
vervolgens de verschuiving naar een maatschappelijke waarde van 
groen (6.3.2) en tot slot welke wetenschappelijke onderzoeken 
daaraan hebben bijgedragen (6.3.3). 

 6.2.1 Huidig groen 

Een aantoonbare ontwikkeling is de kritiek op de Vinex-wijken 
geweest: het mist leefbaarheid, verbindingen tussen projecten, groen 
en water. Herstructurering wordt onder andere noodzakelijk geacht 
doordat bij deze projecten er een nadruk ligt op de oplevering van de 

bouw en niet op het leefcomfort op lange termijn. Daarnaast vormen 
de eentonigheid, het gebrek aan voorzieningen en vooral de 
inrichting van de openbare ruimte de aanjagers van de kritiek op 
Vinexwijken. Bij Vinexwijken werd groen, water en natuur ingebracht 
als kleine aparte zones, waardoor er geen verbinding met het groen 
is, zowel binnen als buiten de wijken, met het omliggende landschap 
(Paridon, 2009, p. 77). De waardering van deze leefomgeving is 
negatief. Een verschuiving is merkbaar onder de ontwikkelaars en 
gemeenten: bij het ontwikkelen van nieuwe woon- en leefgebieden 
staat niet een functiescheiding tussen wonen, recreatie en werken 
centraal. De bedoeling is woningen te realiseren in samenhang met 
groen, recreatiegebieden en waterberging, Het wordt op deze manier 
een integrale opgave waarbij gezocht wordt naar combinaties van 
functies die elkaar ondersteunen. Uit het verleden is gebleken dat bij 
nieuwe plannen het verkavelingplan er al lag voordat er over het 
landschap werd nagedacht. De uitdaging ligt dan ook in het creëren 
van een vernieuwend woonlandschap/klimaat (Geuze, 2009, p. 75).  
Deze gedachte ontstaat niet zomaar bij een ontwikkelaar of een 
gemeente, maar is mede ontleend aan de behoefte van de burger aan 
een kwalitatieve leefomgeving. Onze maatschappij laat zich horen in 
de vorm van koopgedrag op de productmarkt en op de woningmarkt. 
Deze behoefte van de koper is afhankelijk van zijn voorkeur, die tot 
stand komt in de context van zijn leefomgeving. De waardering die 
mensen koppelen aan bijvoorbeeld het groen ontstaat door sociale, 
culturele, ecologische en economische invloeden, zoals omschreven in 
§6.2.2. Voor de ruimtelijke ordening is het van belang om te leren 
gaan met het proces hoe deze behoeften en waardering in de 
samenleving en bij een individu tot stand komen (hoofdstuk 5). 

6.2.2 Maatschappelijke waardering  groen 

Tegenover de gedachte van de waarde van een product en een 
ruilmiddel (§4.1) staat de gedachte: ‘of de grootste waarde van de 
natuur niet gelegen is in het feit dat zij niet in geld is uit te drukken’, 
aldus Ruijgrok (Ruijgrok, 2002, p. 35). Zelf geeft ze aan, dat de 
maatschappij een omslag heeft gemaakt naar het denken in kapitaal 
en we er niet omheen kunnen de natuur economisch te waarderen 

Kern: 
De totale economische waarde van natuur is afhankelijk van 
de totale waarde die een mens aan een ecologisch product of 
dienst toeschrijft. Het onderscheid in niet-gebruikswaarde 
(burgerwaarden) en gebruikswaarde (consumentwaarden)  
geven al enigszins duidelijkheid over verschillende waarden 
van natuur en de waardering daarvan door de samenleving. 
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(Ruijgrok, 2002, p. 35). Beide denkrichtingen trachten de natuur een 
meerwaarde te geven en hoger op de bestuurlijke agenda te zetten. 
De verschuiving en tweedeling in het bepalen van de meerwaarde van 
groen vindt zijn oorsprong in verschillende disciplines en 
maatschappelijke benaderingen, die elkaar gedurende afgelopen 
eeuwen afwisselden. 
 
De gebruikswaarde in economische zin van het landschap en/of de 
natuur was gedurende een millennium dominant. Pas in en na de 
Verlichting werd de beleving van landschappelijke schoonheid een 
onderdeel van onze cultuur (Dijkstra & Klijn, 1997, p. 14). De cultuur-
sociologen vinden dat de liefde voor de natuur is ontstaan vanuit 
onze westerse cultuur. Tijdens de romantiek in de negentiende eeuw 
en de opkomst van de burgercultuur, kwam het genieten van de 
natuur bovenaan te staan. Volgens cultuursociologen genieten 
mensen vandaag van de natuur doordat het een kwestie is van 
aangeleerd gedrag en culturele normen (Joye & Van Berg, 2008).  In 
de negentiende eeuw kreeg ook het socialisme meer aanhang en zette 
men zich in om de leefomstandigheden van arbeiders te verbeteren, 
bijvoorbeeld door particulier initiatief zoals het Vondelpark in 1864. 
Ook na de oorlog werd bij de heropbouw plaats gecreëerd voor groen, 
desalniettemin was het ondergeschikt aan de behoefte naar woningen 
(VNG, 2001, p. 12). In de jaren zestig werd het gebruikelijk de 
kwaliteiten van groen uit te drukken in geld. Natuur- en 
landschapswaarden werden in economische zin vertaald, omdat zij 
als schaars werden beschouwd. De bewustwording van de 
immateriële waarden van het landschap is iets van de laatste eeuw. 
Mede dankzij de versnelling van het aftakelingsproces van natuur en 
de toegenomen welvaart (Dijkstra & Klijn, 1997, p. 14). Het 
betekende tevens dat er meer aandacht kwam voor het behoud van 
gecultiveerde landschappen, het zorg dragen voor behoud van wat er 
nog was en het investeren in nieuwe parken. In de jaren zeventig 
introduceerde men de waarderingskaarten met als doel het minst 
schadelijke alternatief te kiezen. Ondanks de behoefte om te 
recreëren en het groen binnen de stad te beleven zijn er plannen als 
de VINEX-wijken waarin groen gezien wordt als een functie met een 
lage opbrengst. De welvaart in ons land, ondanks de crisis, en het 

ruimtegebrek zijn factoren waaraan wij onze keuzes laten afhangen 
bij het plannen en het gebruik van verschillende functies van die 
ruimte, zoals de keuze tussen natuur en huisvesting (MLNV, 2006, p. 
3). Het bepalen van de betekenis van groen voor de maatschappij kan 
het belang van de waarde van groen aangeven. De onderstaande 
maatschappelijke waarden van groen worden door VNG 
onderscheiden. Deze waarden zijn in de loop der tijd breder 
geworden en meer gericht op de relatie tussen de mens en de natuur:  

Deze waarden kunnen elkaar versterken en onder verschillende 
clusters samenvallen. De verwevenheid van kwaliteit en functies 
versterken de maatschappelijke waarden (VNG, 2001, p. 22). In  
bijlage 4 wordt de betekenis van deze waarden verder uiteengezet.  

6.2.3 Wetenschappelijke waardering groen 

Afgelopen jaren zijn een aantal onderzoeken (PSZVS, Stobbelaar, 
Ruijgrok & Vlaanderen) afgerond waarbij werd ingegaan op de 
waardering van groen en de betekenis van groen voor de 
maatschappij. Of een groenbeleid voldoet aan de aangegeven 
maatschappelijke waarden (§5.2.2) wordt ‘gemeten’ aan de hand van 
ontwikkelde criteria uit  deze onderzoeken. Het gaat hierbij om 
‘aspecten die het wezen bepalen van het groen en de natuur’: 
structuur, duurzaamheid, samenhang, karakteristiek en functie (VNG, 
2001, p. 25). Duurzaamheid kan omschreven worden als een 
afstemming op behoeften en/of met een voldoende levensduur die 
intern dynamiek is (Stobbelaar, 2006). De maatschappelijke kwaliteit 
wordt onderzocht aan de hand van drie niveaus, een ecologische, 
sociale en culturele laag. Op ecologisch niveau wordt een basis 
gecreëerd voor de volgende twee niveaus, op sociaal niveau wordt 
gekeken naar de behoefte van de mens en op cultureel niveau wordt  
ingegaan op cultuur en ontwikkeling van de mens en van objecten. 
Wil dit groen als duurzaam systeem fungeren dan moeten de niveaus 

- de natuurwaarde    - recreatieve waarde  
- ruimtelijke of structurele waarde  - milieutechnische waarde 
- visuele waarde   - culturele waarde en  
- economische waarde.  
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in evenwicht zijn en elkaars kwaliteiten versterken en geenszins 
schaden (Stobbelaar, 2006, p. 4).  Om de kwaliteiten per niveau te 
waarborgen en de duurzaamheid te bewerkstelligen zijn 
randvoorwaarden nodig. Het onderzoek gaat uit van de volgende 
succesvoorwaarden: nut en noodzaak om te veranderen, een heldere 
gedeelde visie, het vermogen om te veranderen en eerste stappen die 
tot actie leiden (Stobbelaar, 2006, p. 11).  
 
In de huidige ruimtelijke ontwikkeling van groenvoorzieningen zijn 
er nog een aantal hindernissen te nemen: groen blijft een kostenpost 
bij de locatieontwikkeling, overheid moet vaak het belang van groen 
behartigen, waarde effect is niet altijd duidelijk voor marktpartijen en 
groen is vaak een sluitpost van de begroting. Aan de hand van 
onderzoek wordt gepoogd de effecten van groen op de 
aantrekkelijkheid van de leefomgeving te waarderen (TBM, 2009). 
Om de waarde van groen te kunnen monetariseren kan de Contingent 
Valuation Methode worden ingezet (6.3). Sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek en het onderzoek uit 2001 (Ruijgrok & Vlaanderen, 2001) 
geven aan dat esthetische, emotionele, morele en culturele motieven 
de natuurwaardering van de burger grotendeels bepalen. Van Koppen 
(Van Koppen in Van der Molen, 2002) geeft aan: ‘ ecologische 
waarden niet los staan van de betekenis van natuur voor mensen en 
vormen volgens Van Koppen dan ook een groot deel van de niet-
gebruikswaarde van natuur ” (Van der Molen, 2002, p. 13). Om de 
concepten omtrent de methode verder te ontwikkelen zijn er 
inzichten nodig uit sociologisch onderzoek en in natuurfunctie-
benaderingen (Van der Molen, 2002, p.17). Gesteld kan worden dat 
de waarde van groen nog onvoldoende bekend is bij beleidmakers, 
ontwikkelaar en burgers (PSZVS, 2009, p. 3). 
 
De waardering van groen wordt steeds meer gezien in bredere zin, 
niet alleen esthetisch maar ook op moreel, sociaal en cultureel 
terrein. Tegelijkertijd is er naast deze subjectieve aard van het groen 
ook het geluid naar de objectieve aard van het groen.  Eén van de 
redenen om natuur economisch te willen waarderen was vanwege de 
versterking van de positie van de natuur in de besluitvorming. 
Investeringen die gedaan moeten worden in natuur zijn niet alleen 

ecologisch maar ook economisch de moeite waard (Ruijgrok, 2002, p. 
37).   

 

6.3 Economische waarderingsmethoden  

In dit onderzoek is al meerdere malen gewezen op waarderings-
methoden, die verschillende welvaarts- en/of natuureffecten trachten 
te meten. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de werkwijze 
van de economische waarderingsmethoden en op welke wijze de 
verschillende functies van natuur en specifiek water (§5.4.3) kunnen 
worden gewaardeerd. De maatschappelijke welvaart is afhankelijk 
van de offerbereidheid van de samenleving om te betalen voor de 
verschillende functies van natuur om in hun behoeften te voorzien 
(Sijtsma, 2009, p. 34).  
 

 
Economic valuation methods 
Economische waarderingsmethoden trachten zowel de 
gebruikswaarde als de niet-gebruikswaarde van natuureffecten te 
bepalen. Vanuit verschillende perspectieven is er onenigheid over de 
wijze van economische waardering, echter over de scheiding tussen 
deze ‘use values’ en ‘non-use values’ is overeenstemming (zie 
paragraaf 6.1.1). Vooral de ‘non-use value’,  zoals het bestaansrecht 
van een ecosysteem, wordt steeds meer op de voorgrond geplaatst, 
maar is lastiger te waarderen (Schuijt, 2003, p. 32). 
Waarderingsmethoden kunnen van belang zijn voor het benadrukken 
van de economische betekenis van het ecosysteem alsook van de 
ecologische en sociaal-culturele betekenis door de waarderings-

Kern: 
De inzichten over maatschappelijke waardering van groen 
worden gebruikt bij de waardering van oppervlaktewater. 
Deze maatschappelijke kwaliteit is van ecologische, sociale, 
culturele en economisch aard waarbij nut en noodzaak een 
belangrijke voorwaarde is om voor waarborging ervan. 
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processen. Van den Dikkenberg in Special PM (2009): “Door een 
prijskaartje aan die dienst te hangen, wordt de schaarste 
kwantificeerbaar en geef je aan dat het waardevol is” (Dikkenberg, 
2009, p. 25). Daarnaast biedt het ondersteuning bij de formulering 
van economische argumenten voor duurzaam management van 
ecosystemen (Schuijt, 2003, p. 1). 
De schaduwzijde van een economische waardering is dat partijen 
verschillende waarderingsmethoden gebruiken om hun eigen doel te 
bereiken en tot verschillende uitkomsten komen bij hetzelfde object. 
Als gevolg van dit inconsequente karakter wordt het gebruik van de 
economische processen van waardering ondermijnd (Koetse en 
Rietveld, 2010, p. 14) De samenleving geeft aan een natuurgebied 
eerder een natuurwaarde dan een economische waarde. Daarom 
moet ook het belang van een natuurwaarde worden erkend, door 
bijvoorbeeld aan te geven dat een natuurgebied een economische 
waarde heeft, zelfs als er geen geld wordt verdiend.  De economische 
waarde is namelijk de erkenning van een verhoging van de welvaart 
voor de maatschappij, zonder dat hier concrete opbrengsten getoond 
kunnen worden.  Figuur 6.2 geeft aan waaruit de totale waarde van 
een ecosysteem bestaat. 
 

Eén van de grootste beperkingen bij de economische waardering is 
het niet in staat zijn de intrinsieke waarden te monetariseren. De 
volgende waarderingmethoden trachten naast de overige waarden 

ook deze waarden in geld uit te drukken. Deze methodieken hebben 
hier hun eigen benaderingen voor, zoals de bereidheid te betalen of 
het benaderen van een natuurgebied als een bedrijf. 
 

Contingent Valuatie methode (CVM).  
De waarderingsmethode CVM, die ook al bij de waarde van groen 
werd genoemd legt zicht toe op het waarderen van natuur en 
milieudiensten. De CVM is een voorbeeld van een niet-
marktwaarderingsmethode voor een ecosysteem die bij een aantal 
afwegingsmethoden (zoals de MKBA) als ondersteunende waarde-
ringsmethode van natuurwaarden wordt gehanteerd. De bereidheid 
van mensen om te betalen voor het gebruik en bescherming van 
natuurlijk milieu wordt bij deze methode onderzocht. Dit is het  

Figuur6.2 Drie verschillende waarden van natuur 

 
Bron: Ruijgrok, 2004 
en Habiforum, 2010 

 
‘Willingness to pay en willingness to accept’ (het WTP en WTA 
principe) (Schuijt, 2003, p. 33). Het belangrijkste aspect van deze 
waarderingsmethode is dat het ook de niet-gebruikswaarde kan 
bepalen (Ecosystem Valuation, 2010). Ook de CVM  heeft een aantal 
belemmeringen waarmee rekening gehouden moet worden wil de 
methode bruikbaar en van waarde zijn: 
-  Er is sprake van subjectiviteit:  wijze van presentatie informatie en 
de bereidheid van betalen is niet te controleren (Schuijt, 2003, p.37). 
- De ingewikkelde natuurlijke processen zoals klimaatregulering zijn 
minder geschikt om te waarderen, waardoor de CVM zich slechts 
beperkt tot de waardering van goederen die geen indirecte effecten 
hebben op andere goederen (Hoevenagel, 1994). 
- Individuen hechten een grotere waarde aan een object dat zij 
bezitten dan een object dat zij nog niet bezitten of zullen verstoten. 
Oftewel, de gedachte, dat de WTP gelijk is aan de WTA gaat dan niet 
op (Plott & Zeiler, 2005, p. 531). 
Deze beperkingen hebben ook invloed op de werking voor de 
afwegingsmethoden, die de CVM ondersteund. 
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Financieel Economisch Besluitvormingsmodel 
Het FEBO-model is een methodiek die gericht is op het in kaart 
brengen van de baten van natuur en landschap. Het model stelt in 
staat dat bestaande geldstromen die verbonden zijn aan bijvoorbeeld 
water in kaart kunnen worden gebracht. Daarnaast wordt het 
economische effect van nieuw te kiezen maatregelen en de 
terugverdientijd inzichtelijk gemaakt (Kenniscentrum Triple E, 
2010). Het model kent de volgende stappen: 
1. Het bepalen van de regionale economie; 
2. Het in kaart brengen van alle partijen die belang hebben bij/baat 
hebben bij de natuur  
3. . Het in kaart brengen van geldstromen die kunnen worden herleid 
tot natuur en landschap. 
In tegenstelling tot de kosten-baten analyses wordt er bij het FEBO-
model slechts gebruik gemaakt van identificeerbare geldstromen: 
omzet, resultaat na belasting, waardestijgingen en belastingen. 
Daarnaast maakt het model geen gebruik van de WTP en WTA 
principes als bij de CVM-methode. Daarnaast benadrukt de FEBO-
methode dat mensen niet alleen bereid zijn te betalen, maar dat juist 
hun huidige bestedingen het directe bewijs zijn van het belang dat zij 
hechten aan natuur en landschap of water (huidige geldstromen) 
(IJseling in Bade & van der Schroeff, 2006, p. 30). Hiermee wordt een 
beperking van de CVM-methode teniet gedaan, namelijk de ‘subject 
misconceptions’. Er moet opgelet worden dat verschillende 
geldstromen door elkaar gaan lopen (Cleef, 2010). 
 

6.4 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

De MKBA wordt in dit onderzoek als belangrijk instrument gezien om 
te onderzoek hoe de kosten en baten van water inzichtelijk gekregen 
kunnen worden. Bij het huidige gebruik van de MKBA worden zowel 
inhoudelijke als procesmatige knelpunten in de praktijk ondervonden 
(Beukers, 2011, p. 5). Het doel is de werkwijze en de gerelateerde 
knelpunten van een MKBA op een rij te krijgen, specifiek bij de 
waardering van water. De functie van de MKBA wordt beschreven in 
§6.4.1, de werkwijze van de MKBA bij natuureffecten wordt 
weergegeven in §6.4.2 en in §6.4.3 wordt dieper ingaan op de blauwe 
effecten. 

6.4.1 De functie van de MKBA 

De maatschappelijke kosten-/batenanalyse wordt ingezet als  
afwegingsinstrument bij een project of regio teneinde de toekomstige 
maatschappelijke kosten en baten van welvaartseffecten af te wegen 
en zoveel mogelijk effecten kwantitatief en monetair uit te drukken 
(Habiforum, 2010 en Sterk Consulting, 2010). Niet alleen 
economische kosten en baten, maar ook maatschappelijke baten als 
veiligheid, leefbaarheid, omgevingskwaliteit en andere natuureffecten 
worden betrokken in de afweging. Begin 2002 werd de behoefte om 
effecten van natuur te waarderen vastgelegd in de OEI Richtlijn 
(§6.4.2) (RWS, 2007). Als uitgangspunt wordt de welvaartstheorie 
genomen (§3.2), dit betekent dat het om welvaarteffecten gaat en de 
MKBA als welvaartanalyse kan worden gekenmerkt. Een MKBA kan 
aantonen of een investering in een bepaalde ontwikkeling de moeite 
waard is. De vraag is dan of de samenleving erop vooruitgaat, oftewel 
of de totale baten voor de samenleving groter zijn dan de totale lasten 
(Ruimtexmilieu, 2010). De overheid stelt de eis een MKBA op te 
stellen om na te gaan of een ontwikkeling in aanmerking komt voor 
Nota Ruimte Budget (Habiforum, 2010). Zo ook sinds 2008 voor 
MIRT-projecten (Ruimtexmilieu, 2010). De MKBA dient daarmee de 
politieke besluitvorming.  
 

In dit onderzoek wordt uitgegaan van twee hoofdfuncties van een 
MKBA, figuur 6.3 (Batenburg, 2009, p. 14, Beukers, 2011, p. 6):  

Kern: 

Economische waarderingsmethoden zijn ondersteunend aan 
een afwegingsmodel om de welvaartseffecten of natuur-
effecten  te monetariseren. Echter het subjectivistische 
onderdeel van de waardering  en gebruik van deze methoden 
brengt de  toereikendheid in gevaar.  
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MKBA 
Procesfunctie 

Inzicht in: 
Informatiefunctie 

Inzicht in: 

systematiek van 
de berekening 

kosten en baten 
van effecten 

kosten en baten 
verdeling 

draagvlak en 
gebruik resultaat 

interactie en 
consensus 

doelstelling en 
condities 

Besluit-
vorming 

Vervolg-
stappen 

Bron: Batenburg, 2009, p. 14, Beukers, 2011, p. 6 en Vaan, 2010 

- de inhoudelijke/informatiefunctie; ten eerste wordt inzicht gegeven 
in de kosten en baten van effecten, ten tweede geeft het duidelijkheid 
over de systematiek van de berekening en ten derde geeft het de 
verdeling van de kosten en baten weer; het nut van de investering 
wordt duidelijk en afspraken kunnen worden gemaakt doordat 
verantwoordelijken en baathebbers zijn aangewezen (§5.2.2) 
 - proces(matige)functie; ten eerste geeft het een terugkoppeling 
weer naar de voorgestelde doelstellingen en binnen welke condities 
en op welk moment de afwegingen plaatsvinden, ten tweede 
bevordert het interactie en overeenstemming tussen partijen en ten 
derde dient het resultaat gedragen te zijn en niet naast zich 
neergelegd te worden als het niet de gewenste uitkomst is 
(Batenburg, 2009, p. 55, Beukers, 2011, p. 23 en de Vaan, 2010). In de 
volgende paragraaf wordt de MKBA met betrekking tot de 
natuureffecten belicht, met name de informatiefunctie.  

6.4.2 MKBA en natuureffecten 

Het ministerie van Economische Zaken heeft samen met het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat eind jaren negentig een 
initiatief genomen, het Onderzoeksprogramma Economische Effecten 
 
Figuur 6.3 Functies van de MKBA bij integrale gebiedsontwikkeling 

Infrastructuur. Het resulteerde begin 2002 in een Overzicht Effecten 
Infrastructuur, een leidraad bij speciale rijksprojecten. Het biedt een 
overzicht met betrekking tot de kosten van aanleg en onderhoud 
alsmede de effecten van infrastructuur op de bereikbaarheid, 
economie, veiligheid, natuur en het milieu (Ministerie van LNV, 2006, 
p. 5). Bij deze (VROM)methode ontbrak nog een overzicht van de 
natuur-, water- en/of bodemeffecten die optreden en kunnen worden 
meegenomen in een maatschappelijke kosten-/baten-analyse. Het 
gaat in eerste instantie om effecten met een fysiek karakter, zoals 
deze bepaald worden in een milieu effect rapportage (m.e.r.). Deze 
effecten worden vertaald naar bruikbare welvaartseffecten ten 
behoeve van de MKBA. Met behulp van economische 
waarderingsmethoden wordt bepaald of de welvaartseffecten al dan 
niet gemonetariseerd kunnen worden. Een aanvulling op de leidraad 
van OEI (Ruijgrok, 2004) tracht een nieuwe waardering aan het 
milieu te geven en het toepassen van natuureffecten in de MKBA te 
verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van kengetallen 
omgevingskwaliteiten. De methode maakt een voorstelling van de 
bijdrage van een project aan de vergroting van de maatschappelijke 
welvaart. Bepleit wordt een welvaartsbegrip in de zin van hoofdstuk 
3 van dit onderzoek, in bredere zin dus. Vaak zijn bij integrale 
gebiedontwikkelingsprojecten de investeringskosten hoger dan de 
financiële opbrengsten. De MKBA kan dan aantonen dat de gevolgen 
voor natuur, landschap of andere omgevingskwaliteiten gunstig zijn 
en of een investering vanuit maatschappelijk oogpunt te 
rechtvaardigen is (Habiforum, 2010). Gebiedsontwikkeling vraagt om 
een investering van partijen voor een lange termijn, dit gaat gepaard 
met onzekerheden en risico’s. De MKBA kan aan de hand van 
gevoeligheidsanalyses deze onzekerheden in kaart brengen en 
risico’s minimaliseren.  De rode, groene en blauwe effecten dan wel 
baten kunnen in een MKBA onderling afgewogen worden. De groene 
en blauwe effecten volgen uit de m.e.r. (als fysieke effecten) en 
worden indien mogelijk omgezet naar welvaartseffecten. Tenminste, 
als het mogelijk is om ook effecten die geen marktprijs hebben te 
waarderen middels schaduwprijzen (Habiforum, 2010). De 
bovenstaande waardering van effecten is aan discussie onderhevig. 
(Vaan, 2010). 
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Figuur 6.4 Omschrijving effecten 

Effecten Omschrijving Baten 

Directe 
effecten 

Hangen direct samen 
met het project. Het zijn 
de kosten van de 
investering (inclusief 
onderhoud en 
exploitatie) en de baten 
van het gebruik daarvan. 

Voordelen van het gebruik, een 
deel komt terecht bij  
initiatiefnemer (prijs/heffing) 
en een deel bij gebruiker 
(consumenten surplus) 

Indirecte 
(afgeleide) 
effecten 

Hangen niet direct 
samen met het project 
(indirect), maar wel met 
de directe effecten 

De effecten worden doorgegeven 
aan economische sectoren elders. 
Onderscheid in effect tussen 
verschuiving of toevoeging 

Externe 
effecten 

Onbedoelde 
welvaartsveranderingen, 
effecten zonder 
marktprijs 

Voordelen voor derden moeilijk te 
herkennen. Effecten op 
milieu/veiligheid/natuur 

 
Figuur Opsplitsing van natuurwaarde plus concrete diensten 

Totale economische waarde  en concrete 
diensten   

Economische 
waarderingsmethoden 

Directe gebruikswaarde 
                        Goederen 
 
                         Diensten 
 
 
Indirecte gebruikswaarde 
         Voorwaardefunctie 
 
Niet-gebruikswaarde 
                          Optie 
                     Bestaan 
                  Vererving 

 
 
 
Veiligheid 
Woongenot 
Gezondheid 
Overig 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Marktprijzen (PFM) 

 
RKM/CWM 

HPM 
HKM, ABM, CWM 
TGW, CWM, HKM 

 
BKM/HKM 

 
 
 

CWM 

Bron: Habiforum, 2010 en CE Delft, 2010 

 
In een MKBA wordt een onderscheid gemaakt tussen de werking van 
de effecten (zie figuur 6.4). De directe effecten zijn herkenbaar als de 

effecten die direct samenhangen met het project en waaraan een 
marktprijs gekoppeld kan worden. De indirecte effecten zijn minder 
herkenbaar omdat deze buiten het project effect hebben op 
economische sectoren. Infrastructuur kan een effect hebben op de 
werkgelegenheid. De externe effecten vormen de effecten die als 
groene en blauwe effecten zonder marktprijs omschreven kunnen 
worden, zoals geluidshinder en overstroming. Indirecte 
waarderingmethoden zijn een hulpmiddel om toch deze effecten ook 
voor derden herkenbaar te maken en hiervan het profijt te kunnen 
weergeven door ze alsnog een prijs te geven (Habiforum, 2010). Deze 
indirecte effecten maken de toepasbaarheid van de MKBA moeilijker 
en de indirecte waarderingsmethoden zijn vaak naar de hand te 
zetten, zoals de besproken CVM. Er wordt afbreuk gedaan aan het 
eindresultaat  van de MKBA (Habiforum, 2010).  
 

6.4.3 Knelpunten MKBA 

Bij de toepassing van een MKBA bij projecten in het kader van 
integrale gebiedsontwikkeling, zo ook bij projecten met een 
wateropgave, loopt men tegen een aantal knelpunten aan. Er heerst 
een discussie over de rol van de MKBA bij integrale 
gebiedsontwikkeling en specifieke kleine projecten. In het ene kamp 
worden er verwijten gemaakt over de werkwijze van de MKBA en in 
het andere kamp over het plan zelf. Deze tweestrijd is niet gewenst 
binnen een integraal planproces, waarbij de MKBA moet leiden tot 
duidelijkheid. De knelpunten van de MKBA komen terug bij de twee 
functies van een MKBA, te weten de informatiefunctie en 
procesmatige functie (§6.4.1). Daarnaast zijn er bij de toepassing van 
de MKBA bij integrale gebiedsontwikkeling ‘an sich’ knelpunten  te 
noemen. (Beukers, 2011, p. 5). Een aantal daarvan wordt toegelicht 
(in bijlage 4 is een overzicht van de knelpunten van de MKBA 
opgenomen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
onderzoeksresultaten van Els Beukers en aanvullende literatuur. 
Recent heeft zij onderzoek verricht (OBRRI-onderzoek) naar de 
perspectieven van betrokken partijen op het MKBA-proces bij het 
huidige gebruik van de MKBA-methodiek (Beukers, 2011, p. 6). In 
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haar onderzoek worden zowel de inhoudelijke als de procesmatige 
vraagstukken centraal gesteld 
 
Betrokken partijen in het planproces komen onderling bij de MKBA 
als analyse-instrument en als procesinstrument verschillende 
knelpunten tegen op verschillende niveaus. 
o Onderzoekers en gebruikers bij integrale gebiedsontwikkeling 
‘an sich’ komen de volgende knelpunten tegen: allereerst gaat het bij 
integrale gebiedsontwikkeling om problemen vanwege het 
schaalniveau waar de effecten betrekking op hebben. Ten tweede 
betreft het een lastige opgave om sluitende resultaten te krijgen of 
alternatieven te vinden vanwege het meervoudig karakter van een 
integraal project (Sijtsma, 2009, p. 9).  
o Planmakers geven aan de volgende knelpunten te zien (Beukers, 

2011, p. 12): ten eerste staat de politieke haalbaarheid van een 
plan tegenover de doelmatigheid en het rendabel zijn van een plan. 
Ten tweede zijn planmakers visionair ingesteld en botsen zij met de 
rekenaars. Ten derde blijkt er geen overeenstemming te zijn over de 
vraag op welke manier zachte effecten meegenomen moeten worden 
in de MKBA: zo goed mogelijk kwantitatief berekend of kwalitatief 
beschreven (Beukers, 2011, p. 13)? Ten vierde is het onduidelijk in 
welke mate het resultaat van de analyse van een MKBA gebruikt 
wordt bij de besluitvorming: is het saldo van invloed op politieke 
argumenten (Beukers, 2011, p. 14)? 
o MKBA-adviseurs merken de volgende knelpunten op bij het  
gebruik van een MKBA: ten eerste stellen planbureaus de 
wetenschappelijkheid van de MKBA te veel centraal; ten tweede 
worden stakeholders niet tijdig of doorlopend betrokken bij het 
MKBA-proces (Beukers, 2011, p. 15); ten derde ligt er teveel nadruk 
op de cijfers en is de economische benadering te eng geformuleerd 
om zachte waarden te analyseren; tot slot blijkt de MKBA niet voor 
elk project het juiste instrument, zoals kleine projecten. De MKBA 
heeft betrekking op welvaartseffecten op de hele maatschappij. 
Tegelijkertijd kunnen zogenaamde verdringingseffecten optreden 
tussen locaties en/of regio’s waardoor bateneffecten voor 
bijvoorbeeld recreatie op landelijk niveau elkaar uitsluiten. 
o Geldaanvragers geven aan dat de MKBA wordt gebruikt als  

machtsmiddel om geldstromen tussen departementen binnen de 
overheid te sturen en om plannen tegen te houden (Beukers, 2011, p. 
26) 
Deze kritiekpunten hebben ook zeker betrekking op het waarderen 
van blauwe effecten, aangezien over deze effecten nog meer 
onduidelijkheid heerst. Paragraaf 6.4.2 gaat kort in op de werkwijze 
van het waarderen van effecten bij wateropgaven. 

 

6.4.4 MKBA en blauwe effecten 

De OEI wordt ook ingezet bij SNIP-projecten (RWS, 2007). Dit zijn 
projecten van het Investeringsprogramma voor Natte Infrastructuur, 
betreffende hoogwaterbescherming, waterbodems, waterkwantiteit 
en waterkwaliteit. De OEI kan in de verkenningsfase een grote rol 
spelen bij de onderbouwing van ‘nut en noodzaak’. Bij projecten met 
een wateropgave vormen nut en noodzaak  het voornaamste 
uitgangspunt, ook aan te duiden als veiligheid (RWS RIZA, 2007, p. 9). 
De bedoeling is effecten eenduidiger te beschrijven, zodat het 
eenvoudiger wordt tot een afweging te komen van nut en noodzaak. 
Het betreft de hoofdgroepen van de (welvaarts)effecten: veiligheid, 
economie, kwaliteit, leefomgeving en projectkosten. Bij het voorstel 
van OEI bij SNIP werd aangegeven dat, uit welvaartstheoretisch 
oogpunt, het gaat om die effecten die betrekking hebben op efficiency. 
Het betreft fysieke veranderingen in goederen en diensten die 
betrekking hebben op welvaartsveranderingen.  Het effect economie 
gaat over de omvang van schaarse goederen en diensten, ook op het 
gebied van veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving (RWS RIZA, 
2007, p. 23). De welvaartseffecten hebben ieder hun eigen invulling 
per projecttype als hoogwaterbescherming, waterbodems, 
waterkwantiteit, waterkwaliteit en integrale waterprojecten (RWS 
RIZA, 2007, p. 24. Op het gebied van natuureffecten zijn er 
progressies waarneembaar die beschikbaar zijn om economische 
effecten van natuurdoelen in geld uit te drukken (Ruijgrok, 2007). 
OEI bij SNIP gaat uit van gestandaardiseerde kengetallen en krijgt 
daarmee het karakter van een Kengetallen Kosten-Baten Analyse 
(RWS RIZA, 2007, p. 6).  
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Knelpunten 
Dezelfde algemene kritiek op het waarderen van natuureffecten is 
echter ook van toepassing op blauwe effecten. De gestandaardiseerde 
kengetallen zijn vooralsnog niet altijd toereikend. De veiligheid wordt 
als uitgangspunt genomen, staat niet ter discussie en is vaak niet 
onderscheidend bij de alternatieven. Daarnaast ontbreekt de ervaring 
de baten goed in beeld te brengen en te koppelen aan mogelijke 
financierders. Er wordt gepleit voor een Regionale MKBA vanwege 
vermelde redenen (lokale effecten en investeerders) en onder meer 
wegens het feit dat ook de m.e.r. ingaat op de lokale/regionale 
effecten. Daarnaast pleit Hans van Maanen voor een MKBA per 
(sub)doel om zodoende makkelijker medefinanciering te koppelen. 
Het huidige verloop van m.e.r. en MKBA moet plaatsmaken voor 
integratie tussen beiden (van Maanen, RWS, OEI HWBP, 2009). 

Een MKBA is ingewikkeld en complex. Er staat veel op het 
spel. Gebiedsontwikkeling vraagt om een investering van partijen 
voor een lange termijn, dit gaat gepaard met onzekerheden en 
risico’s.. Bij oppervlaktewater lijkt een toepassing van enkel deze 
methode niet toereikend zijn, omdat het de subjectieve waardering 
geen handvatten kan bieden. De interactieve methoden uit het vorige 
hoofdstuk kunnen aanvullend zijn op de MKBA 

6.5 Conclusie  

Economische waarderingsmethoden kunnen beslissingen in het 
besluitvormingsproces verantwoorden, zo ook voor wateropgaven. 
Voorwaarde is, dat de informatie over de natuurwaarden transparant   
en eenduidig is. Het inzien van het maatschappelijk belang van groen 
bij beleidsmakers dan wel burgers dient als voorbeeld hoe ook de 
waarde van water gezien kan worden. De MKBA betreffende het 
waarderen van natuureffecten kent meerdere informatieve en 
procesmatige tekortkomingen die door zowel beleidsmakers als 
onderzoekers worden gedeeld: niet duidelijk welke waarde het saldo 
heeft, de methode gebruikt wordt als machtsmiddel subsidiegericht is 
en zachte waarden niet volwaardig worden meegenomen. 
Oplossingen dienen gevonden te worden in een andere aanpak van de 
MKBA zoals de regionale MKBA en het betrekken van stakeholders in 
de zin van co-waardering. De knelpunten van de besproken 
methoden en de nieuwe inzichten worden meegenomen als 
beoordelingscriteria voor het empirisch onderzoek. 

Kern: 

De onduidelijkheden over de toepassing van de MKBA in de 
informatiefunctie en procesfunctie geven aan dat de 
methoden anders gebruikt moet worden.  Bij blauwe effecten 
leiden onduidelijkheden in de informatie tot  onzekerheden 
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7. Onderzoeksmethodiek 
In dit hoofdstuk worden de strategie en de methode van het 
empirisch onderzoek toegelicht. Tevens wordt de gekozen 
dataverzamelingsmethode verantwoord waarvan gebruik gemaakt 
wordt bij het onderzoek naar van de beoordelingscriteria in de 
casestudies: Gekozen is voor een kwalitatieve onderzoeksmethode 
aan de hand van semi-gestructureerde interviews en bestaande 
publieksdocumenten.  
 
Allereerst wordt in de onderzoeksopzet (7.1.1) aangegeven welke 
begrippen van het conceptueel model van belang zijn en welke 
veronderstellingen geformuleerd kunnen worden. Ten tweede geeft 
de verantwoording van de onderzoeksstrategie en –methoden (7.2) 
inzicht op welke manier de veronderstellingen onderzocht worden in 
het empirisch onderzoek. Ten slotte sluit het hoofdstuk af met de 
selectie van de casestudies (§7.3). 
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7.1 Onderzoeksopzet 
Er is gekozen voor een exploratief onderzoek, omdat de meerwaarde 
van oppervlaktewater (positief of negatief) verondersteld wordt 
zonder daarbij acht te slaan op de praktijk. Middels het exploratieve 
onderzoek wordt onderzocht of de veronderstelde verbanden tussen 
de functies van oppervlaktewater en de effecten voor een ruimtelijk 
plan op bijvoorbeeld maatschappelijk vlak aanwezig zijn. Daarnaast 
biedt dit onderzoek de mogelijkheid nader te verkennen welke 
meerwaarde oppervlaktewater in de praktijk heeft.  
 
De variabelen en indicatoren uit het conceptueel model zijn 
behandeld in het theoretische kader (hoofdstuk2-6), tijdens 
oriëntatiegesprekken met experts besproken en vergeleken bij de 
documentanalyses. Deze documentanalyses van bestaande gegevens 
ondersteunen het gehele empirisch onderzoek (Baarda e.a., 1995, p. 
25). Om de relaties tussen de gekozen variabelen beter te kunnen 
verklaren wordt allereerst de hoofdvraag herhaald: ‘Op welke wijze 
kan ten behoeve van de stake- en shareholders (gemeentelijke en 
provinciale partijen) inzichtelijk worden gemaakt welke waarde 
oppervlaktewater heeft bij waterberging bij uitbreidingslocaties in 
integrale gebiedsontwikkelingen?’ 

1. Binnen welke beleidsmatige, maatschappelijke en ruimtelijke 
ontwikkelingen vindt de waardering van een ruimtelijke 
wateropgave met oppervlaktewater plaats? 

2. Op welke manier wordt aan ‘meerwaarde’ inhoud gegeven 
vanuit sociaal-economische perspectief (marktgerichte 
benadering)? 

3. Welke aan elkaar gerelateerde functies en maatschappelijk 
gebruik van oppervlaktewater zijn waardebepalend? 

4. Op welke manier kunnen in het afwegingsproces de stake- en 
shareholders betrokken worden? 

5. Welke afwegings- en/of waarderingsmethoden zijn 
toereikend om de waarde van oppervlaktewater vast te 
stellen of te meten? 

Deze hoofddeelvragen zijn terug te brengen naar de variabelen in het 
conceptueel model (zie figuur 7.1) en worden beantwoord middels 
het toetsen van veronderstellingen. 
 
In het empirisch onderzoek worden aan de hand van de 
‘waardecontext’, ‘waardebepaling’, ‘waardemeting’ en 
‘waardevaststelling’ (de 4 W’s) de casestudies geanalyseerd. De 4 W’s 
geven aan in welke context door de geïnterviewde personen de 
waarden worden bepaald, gemeten, afgewogen en vastgelegd. In het 
conceptueel model wordt uiteengezet welke variabelen betrekking 
hebben op welke 4 W’s. Bijvoorbeeld: - de ruimtelijke behoeften (1) en 
de economische behoeften (2), die onder ‘waardecontext’ vallen zijn van 
invloed op de ‘waardebepaling’, waaronder het gebruik van 
oppervlaktewater (3) en de participatie van stake- en/of shareholders 
(4) vallen.  
Het  onderzoek vindt plaats binnen de besproken maatschappelijke 
context van de intensivering van de ruimte (hfdst. 3) en de 
maatschappelijke behoefte aan welvaart of zekerheid vanuit een 
sociaal-economisch perspectief (hfdst. 4) in de huidige recessie 
(hfdst. 3). Er wordt beoogd de snijvlakken van de waterthema’s met 
de maatschappelijke thema’s omtrent oppervlaktewater inhoud te 
geven (hfdst. 2). Onderzocht wordt welke reeds besproken 
afwegings- en/of waarderingsmethoden toereikend zijn om de 
waarden van oppervlaktewater hard te maken (hfdst. 5). Wil een 
methode of model toereikend zijn, dan dient het inzicht te bieden 
(inhoudelijke functie: overeenstemming) en sturing te geven 
(procesmatige functie: publieksgericht) aan de stake- en shareholders 
(hfdst. 5).  
 

Conceptueel model 
Het conceptueel model is opgesteld op basis van het theoretisch 
kader en de oriëntatiegesprekken met experts. Ter verduidelijking 
wordt het conceptueel model nogmaals weergegeven, omdat het 
leidend is voor de gemaakte keuzes op het gebied van de 
begripsafbakening, de veronderstellingen en de interviewvragen. 
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Figuur 7.1 Conceptueel model onderzoek naar het vaststellen van de waarde van oppervlaktewater
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het conceptueel model bestaat uit variabelen 1-5 waar tussen 
verbanden bestaan die kunnen leiden tot veronderstellingen die in 
het empirisch onderzoek worden getoetst. Daarnaast wordt 
overzichtelijk gemaakt op welke manieren de 4 W’s worden 
beïnvloed. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

7.1.1 Begripsafbakening 

De volgende variabelen uit het conceptueel model verdienen enige 
afbakening en uitleg om ze te kunnen gebruiken bij het vormen van 
de veronderstellingen en om ze in de vragenlijst toe te kunnen 
passen. De variabelen bestaan uit één of meer dimensies, en deze 
weer uit indicatoren. Bij de begripsafbakening wordt ook 

 
3. De functies en maatschappelijke 

waarden van oppervlaktewater 
a. waterbergen d. recreatie 
b. identiteit  e. waardestijging 
c. leefomgeving f. ontmoetingsplek 

4. Participatie van  

stake- en shareholders 

- Co waardering 
Mutual gain approach 

- Co-financiering 
grondposities 

-  

-  
 

1. Ruimtelijke en maat-
schappelijke behoeften 
a. ruimtegebruik 
b. globalisering 
c. omgang risico’s en 
onzekerheden 
d. omgang met water 

2. Sociaal- economisch 
perspectief over waarde 
- welvaartstheorie, 
Pareto’s theorie-  

            1. Waardecontext        2. Waardebepaling                                        3. Waardemeting                  4. Waardevastlegging         
  “De context waarbinnen door             actoren de waarden worden bepaald,          gemeten,  afgewogen en                      worden 
vastgelegd ”         

A 
B C 

- aspectenleer Dooyeweerd 
- maatschappelijk groen 
- contextueel waterbeheer 

 

 

5. Afwegings- 

en/of waarderings-

methoden 

- MKBA             - FEBO 
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van de 
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a. veiligheid:  
Ruimtelijk/moreel 
1. noodzaak 
2. functionaliteit 
b. Identiteit:  
Sociaal/historisch  
1. verbondenheid 
2. branding 

 

c. Leefomgeving: 
Esthetisch/moreel 
1. leefbaarheid 
2. duurzaamheid 
d. Recreatie:  
Economisch/sociaal 
1. bedrijvigheid 
 2. vrijetijdsbesteding 

 

e. Waardestijging:  
Economisch 
1.  prijs van het object 
2. prijs van de grond 
f.  Ontmoetingsplek:  
Sociaal/psychisch 
1. sociaal contact 
2. bewustwording 

 

 

weergegeven welk verband of relatie de variabelen aangeven. De 
volgende variabelen zijn van belang: 

1a. Maatschappelijke  context 

Deze context bestaat uit verschuivingen van behoeften binnen de 
samenleving dan wel uit behoeften van het individu. Welke zaken 
worden van belang geacht voor de kwaliteit van het leven? De 
aspecten welvaart, leefomgeving, erkenning in het planproces en de 
onderdelen van de behoeftenpyramide van Maslow zijn van belang 
(hfdst. 3). Ze geven aan waar de samenleving behoefte aan heeft.   

o Nut en noodzaak, omgang met water en onzekerheden 

1b. Ruimtelijke context 

Deze context behelst de situaties betreffende het ruimtegebruik in 
relatie tot de wensen en behoeften van de samenleving. Het gaat om 
keuzes maken tussen het gebruik van ruimte (CPB, MNP, RPB, 2006, 
p. 13). Water neemt immers oppervlakte in beslag en kan leiden tot 
intensivering van de ruimte. Gebruik als landbouw en natuur komen 
in het gedrang door wonen, bedrijvigheid en recreatie. Deze context 
geeft aan welke belang een ruimte heeft door de keuze die 
samenleving maakt voor een combinatie. 

o Het  gaat om ruimte-intensivering, meervoudig ruimtegebruik  

2. Sociaal-economisch perspectief 

De manier waarop gebruikers omgaan met water en hoe zij de 
effecten waarderen is afhankelijk van de vraag welk sociaal-
economisch perspectief zij hanteren. Het sociaal-economisch 
perspectief in dit onderzoek biedt inzicht op welke manier een 
product of dienst kan worden gewaardeerd vanuit de 
welvaartstheorie. Deze benadering wordt gebruikt omdat het uitgaat 
van economie in bredere zin. 

o Het gaat om behoeften, voorkeur en welvaart  
 

De drie bovenstaande variabelen van de waardecontext zijn van 
invloed op de waardebepaling van oppervlaktewater A 

3. De functies en waarden van oppervlaktewater 

De functies van water zijn afhankelijk van de verschijningsvorm van 
oppervlaktewater. Groen als maatschappelijk thema is als referentie 
gebruikt (paragraaf 5.2). De leer van Dooyeweerd (paragraaf 2.3) en 
de visie over contextueel waterbeheer (paragraaf 3.2 ) worden geacht 
inzicht te bieden in de waarden van water. Deze inzichten zijn 
toegepast op de verschijningsvorm en de functies van 
oppervlaktewater. Daarbij is rekening gehouden met de behoeften 
van de samenleving en de ruimtelijke context.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De functies en waarden van waterberging zijn op rangorde neergezet, 
hetgeen aangeeft dat een functie niet als waarde wordt geacht als de 
voorgaande functie ook niet hoog wordt gewaardeerd. De functie 
waardestijging (e) en de aspecten prijs van het object (1) en prijs 
van de grond (2) zijn vervlochten in de nummers a tot en met d, 
omdat na het veiliger maken van het gebied er een waardestijging kan 
zijn; het creëren van identiteit kan waardestijging van een project tot 
gevolg hebben; de verbetering van de leefomgeving en voorzieningen 
voor recreatie kunnen een waardestijging bewerkstelligen voor het 
gebied. In de bijlage worden de functies en de aspecten van 
oppervlaktewater verder geoperationaliseerd. 

 

4. Participatie van stake-en hareholders 

De waardering van aspecten van water is als subjectief te 
kwalificeren. Het zijn de gebruikers die de waarde uiteindelijk 
bepalen, zowel voor het heden als de toekomst. Echter, deze groep 
van toekomstige bewoners is moeilijk te bereiken. Onder stake- en 
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shareholders worden verstaan de partijen, die medesturend zijn voor 
de inrichting en die daarin investeren en uiteindelijk de waarde voor 
een publiek besluit kunnen aandragen:  
a. Gemeente:  lokale kennis. rol qua bestemmingsplan en 
grondbezitter 
b. Provincie: beleidmakend en –sturend, expertise, subsidie en 
grondbezitter 
 
De twee bovenstaande variabelen van de waardebepaling geven aan 
met welke factoren er rekening gehouden moet worden bij de 
waardemeting. B  

5. Afwegings- en/of waarderingsmethode 

Aan de hand van de besproken afwegings- en waarderingsmethoden 
in het literatuuronderzoek is ervoor gekozen de MKBA als  
economische afwegingsmethode te gebruiken teneinde te 
onderzoeken of deze op toereikende wijze de waarde van water kan 
vaststellen. Daarnaast is gekeken of er gebruik is gemaakt van 
alternatieve afwegings- en/of waarderings methoden. De MKBA gaat 
uit van de natuureffecten van de m.e.r.-procedure en 
welvaartseffecten.  
 
De variabelen van de waardebepaling en de waardemeting geven aan 
welke meerwaarde van oppervlaktewater gewenst is om vast te 
stellen. C 
 

7.1.2 Veronderstellingen 

Op basis van het conceptueel model en het theoretische kader zijn 
een aantal veronderstellingen gedaan. Deze zijn ingedeeld aan de 
hand van de 4 W’s en de variabelen uit het conceptueel model. De 
veronderstellingen en de afgebakende begrippen zijn gebruikt bij het 
opmaken van de vragenlijst van de interviews. Scores bij deze 
veronderstellingen maken het mogelijk de antwoorden op de 
deelvragen inzichtelijk te maken.  

 

 

Waardecontext 
1. Beleidsmatige, maatschappelijke en ruimtelijke context 

1. Er is bescherming tegen overtollig water of  tekort aan water  
2. Er is een gedeeld probleem/ambitie voor de wateropgave  
3. Er is behoefte aan een duurzaam en aantrekkelijk woon- en 

leefklimaat 
4. Bij de waterberging is behoefte aan meervoudig 

ruimtegebruik 
5. Er is sprake van een intensivering van het ruimtegebruik  
6. De politiek staat achter de wateropgave geeft ruimte aan 

water 

 
2. Sociaal-economisch perspectief 

1. Het streven naar welvaart is de motor achter meervoudig 
ruimtegebruik en behoeften 

2.    Een toename van welvaart  en aantrekken van een passende 
doelgroep is het uitgangspunt 
 

Waardebepaling 

3. Functies en waarden van water 

1. De veiligheidswaarde van water als in waterbergen is van 
belang 

2. De  geselecteerde functie van water biedt mogelijkheden voor 
het ruimtegebruik 

3. Het creëren van oppervlaktewater heeft een groei van 
recreatie tot gevolg 

4. Het leef- en woonklimaat wordt aantrekkelijker gemaakt 
doordat de omgeving van oppervlaktewater wordt voorzien 

5. Het project of gebied identificeert zich met de waterrijke 
omgeving  

6. Er ontstaan nieuwe ontmoetingsplekken aan het 
oppervlaktewater 

7. Het belang van oppervlaktewater in de directe omgeving is 
terug te zien in het woonsegment 
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4. Participatie van stake- en shareholders 

1. De betrokken partij heeft kennis van zijn taak en rol 
2. Participatie van marktpartijen wordt bewerkstelligd  
3. Er is sprake van een waardevol interactief proces bij de 

waardebepaling 
4. Er is sprake van Joint Fact Finding 
5. Cofinanciering wordt bewerkstelligd 
6. Cofinanciering wordt bereikt 

 

Waardemeting 

5. Afwegings-en/of waarderingsmethode 

1. De MKBA is geen toereikende afwegingsmethode en/of 
waarderingsmethode (functie/proces) 

2. Innovatieve methoden zijn geboden als alternatief 
3. Bij de afwegingsmethoden zijn verschillende partijen 

betrokken om de leemtes te vullen die bijvoorbeeld de MKBA 
heeft.  

 

Waardevastlegging 
1. De waarden worden vastgelegd in een politiek besluit of 

overeenkomst 
 

De veronderstellingen kunnen geschaard worden onder de 
hoofddeelvragen gelet op de criteria en worden gekoppeld aan de 
deelvragen waarop ook de interviewvragen zijn afgestemd.  

7.2 Onderzoeksstrategie en- methoden 

Om de probleemstelling te beantwoorden wordt een geschikte 
onderzoeksstrategie gekozen waarmee de geformuleerde 
veronderstellingen kunnen worden getoetst. De onderzoeksstrategie 
geeft het ‘raamwerk’ weer voor het verzamelen en analyseren van 
data. Gekozen is voor een multi-strategy analyse. Binnen deze 
werkwijze is het mogelijk zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

onderzoeksmethoden te hanteren. Beide onderzoeksmethoden 
faciliteren elkaar. Er wordt in dit geval ook wel gesproken van 
‘triangulatie’. Tevens volgt dit uit het literatuuronderzoek, waarin is 
beoogd dat objectivering niet volstaat zonder subjectivering. Het 
toetsen van de veronderstellingen en het verzamelen van de 
onderzoeksgegevens (data) vinden plaats middels gesprekken en 
interviews. Deze gesprekken en interviews komen in drie 
verschillende fasen voor: de verkenningsfase, de casestudies en de 
reflectie op de resultaten met APPM’ers.. Bij  de  casestudies wordt in 
een aantal fasen gebruik gemaakt van meerdere 
dataverzamelingsmethoden: interviews, publieke documenten, 
literatuur en observatie (Baarda e.a., 2005, p. 184). 
 
Figuur Opzet empirisch gedeelte 

 
 
 
 

 
 
 

7.2.1 Verkenningsfase       

 

Vanuit verschillende invalshoekenenwordt informatie vergaard door 
literatuur te bestuderen, beleidsdocumenten door te nemen en 
netwerkbijeenkomsten (zie bijlage) te bezoeken. De verkenningsfase 
is van belang om vanuit een breder perspectief over waarde, op 
zorgvuldige wijze, uiteindelijk te komen tot het beantwoorden van 
concrete onderzoeksvragen. Allereerst is bij het bezoeken van 
netwerkbijeenkomsten en congressen van gedachten gewisseld over 
het thema ‘De waarde van water’. De netwerkbijeenkomst Water 

Reflectie 
           

                                                  
                Verdieping 

                                        casestudies 
 

   Veronderstellingen  
 

                                                   

                                        Verkenning - open gesprekken 
- netwerkbijeenkomsten 
- literatuur 
- beleidsdocumenten 

- semi-gestructureerde 
interviews 
- beleids- en 
projectdocumenten 
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Wonen en Ruimte te Harderwijk ging over financiële inzichten van 
wonen aan/op het water (Deltacongres, IJsselmeergebied). Ten 
tweede maakt een analyse van beleidsdocumenten de visies vanuit de 
verschillende werkvelden inzichtelijk. Dit kader wordt meegenomen 
in de interviews . Voorbeelden zijn de Kaderrichtlijn Water 
(2000/60/EG), het Nationaal Waterplan (VenW & VROM, 2009). Ten 
derde zorgt het voeren van ‘open gesprekken’ met experts van 
verschillende werkvelden en aandachtsgebieden (term waarmee 
APPM werkt) voor een diverse blik op het thema. Overeenkomstige 
en tegenstrijdige elementen uit deze gesprekken helpen bij het 
afbakenen van de interviewvragen . De personen zijn hoofdzakelijk 
experts van APPM en academici, die kennis hebben van het thema 
(oppervlakte)water en afwegings- en/of waarderingsmethoden.. 

 

7.2.2 Verdiepingsfase 

De verdiepingsfase is het daadwerkelijk onderzoeken van de 
casestudies. In de verdiepingsfase van het empirisch onderzoek is een 
meervoudige case analyse uitgevoerd bij verschillende ruimtelijke 
plannen met een wateropgave als in waterberging (Baarda e.a., 2005, 
p. 110-112). Deze analyse leent zich ervoor verschillende 
verschijnselen in verschillende gradaties met elkaar te vergelijken. Bij 
de gekozen casestudies vindt waardebepaling van hetzelfde 
onderzoeksobject oppervlaktewater plaats binnen variërende 
omstandigheden, condities en contexten van de gekozen casestudies 
(Baarda e.a., 2005, p. 124). Bij deze meervoudige case analyse biedt 
de kwantitatieve verwerking van de data ondersteuning aan de 
kwalitatieve  onderzoeksmethodiek.  
 
Kwalitatief 

Het inzichtelijk maken van de meerwaarde van oppervlaktewater 
vindt plaats binnen een specifieke (sociale) omgeving (context). In 
het theoretische kader (hfdst. 2) werd al aangegeven hoe belangrijk 
de gebruiker en de context zijn bij het waarderen van 
oppervlaktewater. De keuze voor kwalitatief onderzoek hangt 
hiermee samen, omdat keuzes van individuen de te verkrijgen data 

bepalen. Bij de casestudies wordt een beperkt aantal personen, 
situaties of gebeurtenissen in hun context onderzocht (Baarda e.a., 
2005, p. 114). Daarnaast is er voor kwalitatief onderzoek gekozen, 
omdat er nog weinig kennis is over de onderzoeksproblematiek: 
inzichten in de meerwaarde van oppervlaktewater. Deze 
onderzoeksproblematiek is complex en onoverzichtelijk. Middels het 
kwalitatieve onderzoek kunnen keuzes meer in een context worden 
geplaatst en worden getoetst. Het thema ´waarde van water´ is al 
meerdere malen onderzocht, maar deze onderzoeken zijn nog niet 
toereikend geweest voor de betreffende doelgroep, te weten de 
gemeenten. Vanwege bovenstaande redenen wordt het onderzoek 
gekenmerkt door interne validiteit. Gekozen is om gebruik te maken 
van een semi-gestructureerd interview. Hierbij liggen de vragen en 
onderwerpen in zeker zin vast. Een semi-gestructureerd interview 
biedt de mogelijkheid aan de hand van een vastliggende volgorde van 
vragen tot gestructureerde antwoorden te komen en daarmee 
meningen, kennis, attitudes en gevoelens van de geïnterviewde 
respondenten te achterhalen. Hierbij kan flexibel op antwoorden 
worden ingespeeld zonder de structuur en volgorde van het 
interview te verliezen. Specifieke aspecten kunnen op deze wijze 
worden uitgediept (Baarda e.a., 2005, p. 230). De bedoeling is dat de 
resultaten bruikbaar zijn, het is dan ook zaak alle vooraf 
geselecteerde thema’s verdeeld onder de 4 W’s aan de orde te laten 
komen een voortbouwende invloed op elkaar.. De gegevens uit de 
interviews worden vergeleken  met gegevens uit de 
documentenanalyse. De interviews worden afgenomen van betrokken 
personen werkzaam bij de gemeente en de provincie dan wel het 
bevoegde Hoogheemraadschap van de geselecteerde cases.  
 
Kwantitatief 

Het kwantitatieve onderdeel van het onderzoek ondersteunt het 
kwalitatieve onderzoek middels het kwantificeren van de data. 
Verschillende veronderstellingen kunnen worden getoetst aan de 
hand van schaalmodellen. Het gaat namelijk om de meningen van 
respondenten, die een belang aan een waarde weergeven. Zo kan 
gevraagd worden in welke mate de respondent belang hecht aan de 
voorgestelde functie en waarde van oppervlaktewater. De resultaten 
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van de stellingen kunnen kwantitatief worden weergegeven en 
maken het mogelijk de gegevens te vergelijken. De geselecteerde 
kwantitatieve onderzoeksmethodiek is de Likertschaal. Een 
schaalmethode als de Likertschaal is een schriftelijke methode 
waarbij moeilijk te kwantificeren gegevens ondervraagd kunnen 
worden en van een ordinaal meetniveau voorzien kunnen worden: 
‘een meetlat’. Begrippen worden geoperationaliseerd in meerdere 
aspecten, die ondergebracht worden in items.  

7.2.3 Reflectie 

Reflectie vindt plaats aan de hand van het bespreken van de 
resultaten van de cases en het onderzoeksmodel met daarvoor 
geschikte personen.  

 

7.3 Selectie van cases 

Een geschikte selectie van cases is bepalend voor het kunnen 
gebruiken/analyseren van de onderzoekgegevens teneinde de 
probleemstelling te kunnen beantwoorden. Voor de casestudy 
worden projecten met een vraag naar waterbergingscapaciteit en 
andere ruimtelijke ontwikkelingen geselecteerd. Deze projecten 
maken deel uit van regionale integrale gebiedsontwikkelingen 
waarbij een grotere (of: grote) waterbergingsopgave en 
woningbehoefte een rol spelen. De projecten zijn van belang omdat 
de mogelijkheden tot het bergen van het water en ander gebruik van 
de ruimte afhankelijk zijn van de specifieke gebiedskenmerken van 
de locaties. Het belang van de context wordt hiermee benadrukt 
(Baarda e.a., 2005, p. 116). Er wordt onderscheid gemaakt in de cases, 
namelijk de projecten in uitvoering en in ontwikkeling. Voor het 
onderzoek is het interessant te onderzoeken welke verschillen er zijn 
in het bepalen van de waarde tussen projecten waar water al is 
geborgen en waar nog ontpolderd moet worden. Daarnaast kan 
aangegeven worden op welke manier de stake- en/of shareholders 
betrokken zijn geweest of zullen zijn bij het bepalen van de waarden 
van oppervlaktewater. In de onderstaande subparagraaf worden de 
cases uiteengezet aan de hand van een aantal criteria.  

7.3.1 Selectie 

Het handboek Gebiedsontwikkeling 2 Nederland Boven Water (Rooy, 
2009) is gebruikt als hulpmiddel bij het selecteren van de projecten. 
Daarnaast is er onderzocht binnen welk integraal gebieds- en/of 
waterplan het project valt. Dit document geeft namelijk een overzicht 
van een aantal projecten waarbij sprake is van integrale 
gebiedsontwikkeling, waaronder met een wateropgave. Ook is er 
gebruik gemaakt van aanwezige kennis binnen APPM om de cases te 
selecteren. Een aantal procesmanagers van APPM zijn direct of 
indirect betrokken geweest bij twee van de drie projecten, te weten 
Westergouwe en Westflank-Haarlemmermeer. De cases zijn 
geselecteerd aan de hand van de volgende criteria die voortvloeien 
uit het conceptueel model, de gemaakte afbakening en gesprekken 
met APPM’ers.  

1. vraag naar waterbergingscapaciteit (hfdst. 2) 
2. meervoudige functiewijziging (hfdst. 3) 
3. verruiming van bestaande en nieuwe waterstructuren (hfdst. 

2) 
4. gelegen in de nabijheid van een stedelijk gebied en in een 

poldergebied (hfdst. 3) 
5. nog niet veelvuldig onderzochte invalshoek (Baarda e.a., 

2005, p. 114). 
6. er is sprake van een integraal proces (hfdst. 5) 

 
In het theoretische hoofdstuk is al verdiepend ingegaan op de 
geselecteerde criteria. In het kort zijn deze criteria als volgt van 
belang voor het empirisch onderzoek: allereerst vereist het vraagstuk 
over waterbergen dat er nagedacht wordt over het ruimtegebruik van 
een beschikbaar stuk grond (1). Ten tweede moet er om een 
meerwaarde te kunnen bepalen sprake zijn van een veranderende 
situatie. Een verandering van het ene naar het andere ruimtegebruik 
(enkelvoudig) is niet voldoende en daarom dient het om een 
meervoudige functiewijziging te gaan (2). Ten derde geldt hetzelfde 
voor de verruiming van bestaande structuren en nieuwe structuren, 
omdat slechts een aanpassing van de omgeving langs het water niet 
binnen dit onderzoek valt (3). Ten vierde, om de casestudies te 
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vergelijken dienen zij overeenkomstige gebiedskenmerken te hebben, 
maar daarnaast is het ook interessant als zij in een verschillende 
planfase zijn (4). Ten vijfde betreft het een exploratief onderzoek, dus 
dienen de cases niet veelvuldig uit dezelfde invalshoek onderzocht te 
zijn  (5). Tenslotte worden zowel publieke partijen als private of 
particuliere partijen betrokken bij de wateropgave (6). 
 
Aan de hand van de beschreven criteria zijn de volgende drie 
projecten geselecteerd als cases, die onderstaand kort beschreven 
worden met betrekking tot het onderwerp oppervlaktewater en de 
genoemde criteria.  
 
Het plan Zuidplaspolder en het project Westergouwe gelegen in de 
gemeente Gouda  
De Zuidplaspolder is een integraal gebiedsontwikkelingsproject van 
het Nota Ruimte Budget. De gemeente dient aan een 
waterbergingsvraag en een woningbehoefte  te voldoen. Het project 
Westergouwe gaat hierop in. Het is geografisch gelegen in de 
Zuidplaspolder, maar maakt er beleidsmatig geen onderdeel meer 
van uit. Het is een nieuwe woonwijk gelegen ten zuidwesten van het 
stedelijk gebied Gouda in de laagst gelegen polder van Nederland. Het 
project bevindt zich in de fase van uitvoering. Van het begin af aan 
zijn er voorwaarden geformuleerd om de veiligheid en 
waterbergingscapaciteit en -kwaliteit te waarborgen. Daarnaast 
kenmerkt het project zich als een duurzame en vernieuwende wijk 
(Gemeente Gouda, 20).  
 
Het Waterplan Poelpolder en het project  Nieuwe Water gelegen in 
de gemeente Westland 
Bij het project ‘Het nieuwe water’ gaat het om ontpoldering in de 
Poelpolder bij Naaldwijk. Het project anticipeert op de 
waterproblematiek. Hierbij komen nieuwe ruimtelijke vraagstukken 
en samenhangende vernieuwingen op het gebied van financiering aan 
bod. Het bereiken van een meerwaarde voor het Westland is het 
uitgangspunt (ONW, 2010).  
 

Westflank-Haarlemmermeer gelegen in de gemeente 
Haarlemmermeer 
Het project Westflank-Haarlemmermeer is van belang, omdat het een 
aanpassing voorstelt in het bestaande watersysteem van een 
droogmakerij. Daarnaast komen er verschillende ontwikkelingen 
voor de gehele regio gerelateerd aan deze wateropgave aan de orde 
(WFH, 2010). Op dit moment wordt er een onderzoek uitgevoerd 
naar de baten van duurzame gebiedsontwikkeling met als case de 
Westflank-Haarlemmermeer (de Vaan, 2010),  dat aangeeft dat het 
een actueel thema is. De provincie is de trekker van het gebied en 
middels ontwerp en scenario’s worden burgers bij deze opgave 
betrokken.  
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8. Empirisch onderzoek  

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de 
afgenomen interviews en het bestudeerde 
materiaal van het empirisch onderzoek met het 
literatuuronderzoek. In paragraaf 8.1 worden de 
deelvragen herhaald alsmede de criteria 
waaraan de veronderstellingen en 
interviewvragen per case zijn gesteld. 
Vervolgens worden per case de criteria 
geanalyseerd (§8.2 t/m 8.4) en in §8.5 wordt per 
criteria de cases vergeleken en verbanden 
gelegd. De cases worden besproken in de 
aangegeven volgorde uit §7.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westergouwe           Het Nieuwe Water                          Westflank
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8.1. Analyse empirisch onderzoek 
In de cases worden de gestelde veronderstellingen uit §7.1.2 
onderzocht, waardoor uiteindelijk per case de vijf hoofddeelvragen 
beantwoord kunnen worden. De resultaten zijn gebaseerd op de 
afgenomen semi-gestructureerde interviews, publieke publicaties en 
ander literatuurmateriaal.  De interviewvragen hebben als structuur 
de criteria waardecontext, waardebepaling, waardemeting en 
waardevaststelling (de 4 W’s). Deze criteria zijn tot stand gekomen 
door de onderstaande hoofddeelvragen. 
 
Het betreft de volgende vijf hoofddeelvragen: 

1. Binnen welke beleidsmatige, maatschappelijke en ruimtelijke 
ontwikkelingen vindt de waardering van een ruimtelijke 
wateropgave met oppervlaktewater plaats? 

2. Op welke manier wordt aan ‘meerwaarde’ inhoud gegeven 
vanuit sociaal-economische perspectief? 

3. Welke aan elkaar gerelateerde functies en maatschappelijk 
gebruik van oppervlaktewater zijn waardebepalend? 

4. Op welke manier kunnen in het afwegingsproces de stake- en 
shareholders betrokken worden? 

5. Welke afwegings- en/of waarderingsmethoden zijn 
toereikend om de waarde van oppervlaktewater vast te 
stellen of te meten? 

8.1.1 Analyse opzet 

De analyse van de data bij de casestudies heeft betrekking op 
integrale gebiedsontwikkeling (Zuidplaspolder, Poelpolder) en een 
specifiek project (Westergouwe, het Nieuwe Water), met 
uitzondering van Westflank-Haarlemmermeer .Per case zullen de 
resultaten van het bestudeerde materiaal en de afgenomen 
interviews zo concreet mogelijk beschreven worden. Zoals 
aangegeven in §7.2 worden de criteria kwalitatief onderzocht middels 
een semi-gestructureerd interview en indien mogelijk kwantitatief 
weergegeven. Beide methoden van onderzoek kunnen elkaar 
ondersteunen en aanvullen. Bij de analyse wordt een vaste structuur 

aangehouden, zodat bij elke case een duidelijke lijn in de analyse te 
volgen is.  De structuur van de analyse van de casestudies bevat de 
volgende elementen: allereerst worden per case besproken de 
kenmerken alsmede de huidige situatie en stand van zaken van de 
ontwikkeling en/of het project en het beleidsmatig proces. 
Vervolgens worden per case middels de aangegeven 4 W’s de 
beoordelingscriteria geanalyseerd. Tenslotte worden de deelgebieden 
van de case onderling vergeleken. Er is naar gestreefd om per case 
personen van zowel publieke als private partijen te interviewen. 
Echter, de waterproblematiek beperkt zich in eerste instantie tot 
publieke samenwerking, waardoor het onderzoek zich vooral richt op 
de gemeente, provincie dan wel een gelijke overheid als het 
Hoogheemraadschap. In de bijlage is een uitgebreide omschrijving 
opgenomen van de gesproken dan wel geïnterviewde personen per 
case, hun onderlinge relatie en het belang van deze personen voor het 
onderzoek. In het empirisch onderzoek is zorgzaam omgegaan met 
hun antwoorden door bij verwerking van de antwoorden rekening te 
houden met de vraag of een uitspraak een persoonlijke opvatting 
betreft ofwel een standpunt van de betreffende organisatie.  
 
In de volgende subparagrafen worden de drie geselecteerde 
casestudies geanalyseerd: Zuidplaspolder en Westergouwe, 
Poelpolder en het Nieuwe Water en Westflank-Haarlemmermeer.  
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8.2 Zuidplaspolder en Westergouwe 

Allereerst wordt kort ingegaan op de Zuidplaspolder om vervolgens 
het project Westergouwe te bepreken en te begrijpen in zijn context. 
Daarna wordt aan de hand van de toegepaste 4 W’s in het interview 
een analyse uiteengezet van het project Westergouwe en op hoger 
niveau de gebiedsontwikkeling van de Zuidplaspolder.  
De volgende rollen binnen de casestudie zijn geïnterviewd:  
- Strategisch projectleider Gemeente Gouda  
- Procesmanager Werkgroep 3 W’s 
- Hoofd van ontwikkelings- en grondbedrijf Provincie Zuid-Holland   
- Ontwikkelmanager Heijmans en planeconoom Volker Wessels   

 

8.2.1Kenmerken gebied en huidige situatie 

Zuidplaspolder 
De Zuidplaspolder wordt beschreven, omdat het project 
Westergouwe er geografisch deel van uitmaakt (zie kaart 2) al is het 
project er wel beleidsmatig van afgescheiden. De ontwikkelingen van 
Westergouwe en de Zuidplaspolder dienen  op elkaar afgestemd te 
zijn om negatieve afwentelingen te voorkomen, bijvoorbeeld op het 
gebied van de wateropgave of woningbouw (Van der Zwaart en Maas, 
2010). De Zuidplaspolder is van oudsher een droogmakerij (1840) en 
is gelegen tussen Zevenhuizen, Moerkapelle, Waddinxveen, Gouda, 
Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. Tegenwoordig maak het 
onderdeel uit van een grootschalige gebiedsontwikkeling in de 
Zuidvleugel van de Randstad.  
De Zuidplaspolder is in de Nota Ruimte aangewezen als één van de 
tien Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s), Het behoort tot één 
van de Ruimtelijke Investeringsprogramma's van de provincie Zuid-
Holland en wordt gezien als proeftuin voor de Zuidvleugel (Maas, 
2010). De Nota Ruimte (VROM, 2004) stelt een aantal voorwaarden 
aan de uitbreidingsruimte van de Zuidvleugel van de Randstad: 

evenwicht tussen woningbouw en werkgelegenheid, optimale 
afstemming van de verstedelijking, de water-, bodem- en 
groenopgave en een behoud van voldoende mogelijkheden voor 
ontwikkeling van het landbouwontwikkelingsgebied voor de 
glastuinbouw (ISP, 2006, p. 5).  
 

Westergouwe 
De uitleglocatie Westergouwe grenst aan de westzijde van Gouda, aan 
de noord-westzijde van het nieuw te ontwikkelen stationsgebied 
Gouweknoop en aan de noord- en zuid-westzijde van het groen van 
de Oostpolder en de Krimpenerwaard (Gemeente Gouda, 2010). De 
ontwikkeling van Westergouwe dient rekening te houden met de 
ontwikkelingen en reeds vermelde randvoorwaarden van de 
Zuidplaspolder. Het project beslaat een oppervlakte van ongeveer 
170 hectare en er zullen circa 3800 koop- en huurwoningen in 
verschillende prijsklassen komen, waarvan in totaal meer koop- dan 
huurwoningen. Op deze manier wordt er voor de stad Gouda meer 
ruimte geboden voor de doorstroom van bepaalde doelgroepen (Van 
der Zwaart, 2010). Het gebied van Westergouwe is ook in een aantal 
zones in te delen, die een diepte en grootte van oppervlaktewater als 
in waterberging zal vragen (Kaart 1.2, 1.3). Op deze manier wordt er 
middels technische oplossingen en inrichtingsvarianten ingespeeld 
op de wateropgave. Vanaf 2011 zal de 1e fase van Westergouwe 
bouwrijp worden gemaakt; de laatste fase loopt tot aan 2020 
(Gemeente Gouda, 2010).  

8.2.2 De 4 W’s analyse 

De analyse wordt gegeven aan de hand van de afgenomen interviews 
en publieke documenten en de criteria: waardecontext (1), 
waardebepaling (2), waardemeting (3) en waardevaststelling (4). 
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de Kaart 1: Ligging Gouda(1), Grensgebied ISP(2) en de locatie 
Westergouwe (2, 3) 

 
  
Tabel 1 feiten en cijfers Westergouwe        Figuur 1 Tijdsbalk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Gemeente Gouda, 2004, p. 32 
 
 
 

Kaart 2: Wateropgave Zuidplaspolder in zones (1), Westergouwe met 
kweldruk (2) 

 
 
 
 
Zuidplaspolder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Westergouwe  
 

 
 

 

ligging 
tussen Gouda en 

Moordrecht 

oppervlak 170 ha 

aantal nieuwe woningen 
circa 3800 72% koop  

28% huur 

Natuur (waterberging) 
20% van totale 

gebiedsoppervlakte 

eerste paal begin 2012 

oplevering eerste 
woningen 

eind 2012 

Gouda 

- - - -  Grens ISP 

ISV                                                       ISP                 bestemmings-  
plannen 

afstemmen 
 2004           2005                 2006     2007  2008   2009         2010     2011 

 MER-procedure      Masterplan Westergouwe              proefverkaveling                  bestemmingsplan 
Adviesrapport 3 W’s                                                               met ontwikkelaars   

Bron: Gemeente Gouda, 2010 



 

Hoofdstuk 8  Onderzoeksmethodiek        70  

 

1. Waardecontext: 

Beleidsmatige context 

In 2004 werd de Interregionale Structuurvisie 2010-2030 (ISV) 
opgesteld. In deze structuurvisie zijn afspraken op bestuurlijk niveau 
Zuidplas (Stuurgroep driehoek RZG Zuidplas, 2004, p. 7). Het 
Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) uit 2006 is een verdere 
uitwerking van de ISV door de vijf betrokken grondgebied-gemeenten 
(Zevenhuizen-Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moordrecht, 
Gouda en Waddinxveen), zie kaart 1.1. 
 
De ministerraad heeft € 24 mln uit het  Nota Ruimtebudget 
beschikbaar gesteld voor de duurzame en klimaatbestendige 
inrichting van de Zuidplaspolder (VROM, 2010). Een ambitie voor de 
Zuidplaspolder was een groen en blauw netwerk, die het gehele 
gebied zou verbinden. In het nieuwe regeerakkoord is aangegeven 
het budget voor Investering Landelijk Gebied op duurzaamheid te 
beperken (Maas, 2010); dit betekent minder geld voor deze ambitie. 
Er dienen nieuwe keuzes en afwegingen gemaakt te worden. De 
komende stap is het nagaan of een gezamenlijke aanpak tussen 
betrokken gemeenten nodig is aan de hand van hun 
bestemmingplannen en grondexploitaties (Maas, 2010).  
 
In 2002 kreeg Westergouwe een doorstart. De vereiste MER-
procedure voorafgaand aan een bestemmingsplan werd begin 2004 
gestart voor de wijk Westergouwe. Daarnaast kwamen in 2004 een 
aantal vragen vanuit de provincie over het woningbouwproject en de 
wateropgave (Van der Zwaart, 2010). Het drietal vragen aan de 
gemeente Gouda hielden in:  
- Hoe komt het project financieel uit?  
- Hoe wordt de waterproblematiek opgelost?  
- Hoe wordt de verkeersontsluiting geregeld?  
Deze vragen werden opgelost door onder andere de experts- en 
kennisbijeenkomsten van de 3 W’s. Op bestuurlijk niveau werd de 
locatiekeuze als een gegeven beschouwd, terwijl vanuit het 
Hoogheemraadschap van Schieland en belangengroepen er nog op-  

en aanmerkingen waren en zelfs een negatief advies. Het 
Hoogheemraadschap bleek geen draagvlak te hebben binnen haar 
partij op het moment van het overbrengen van het advies. Melanie 
Schultz en Sybilla Dekker hebben de dijkgraaf teruggeroepen, omdat 
de politiek was gebaat bij onorthodoxe methoden en alternatieven als 
referentie voor Ruimte voor de Rivier (Van der Zwaart, 2010). Op dit 
moment ligt het plan bij de Raad van State . Nadat het 
bestemmingsplan is vastgesteld, kan er misschien dit jaar begonnen 
worden met ophogen (Hanekamp, 2011). 

 Maatschappelijke en ruimtelijke context 

Regionale wateropgave  
In de Zuidplaspolder ligt een kwantitatieve en een kwalitatieve 
opgave voor het water. In het gebied wordt ruimte gecreëerd voor 
regionale opvang en lokale afvoer van regenwater tijdens 
piekperioden, daarnaast worden maatregelen getroffen teneinde de 
externe verzilting en de menging van verschillende kwaliteiten te 
voorkomen (ISV, 2006, p. 17). Tevens wordt een groenblauwe 
structuur ingezet om een ongestructureerd verstedelijkingsproces te 
voorkomen en wordt onderzocht welke bijdrage de locatie van 
waterberging kan hebben voor de landschappelijke, ecologische en 
recreatieve structuur (ISV, 2006, p. 16). De maatschappelijke 
noodzaak van het waterbergen wordt zowel in de Zuidplaspolder als 
in het project Westergouwe erkend. De doorbraak bij Wilnis blijkt een 
moment te zijn geweest waarbij kennis gebruikt werd om de 
wateropgave op te lossen en bewustwording van water te stimuleren 
(Maas, 2010). 
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Tabel 2 Oppervlaktewater in de deelgebieden 
 
 
 
* In de tabel wordt een overzicht 
gegeven van het aantal 
oppervlaktewater en percentage 
open water m.b.t. het deelgebied 
 

 
 
 
 
 

Wateropgave en aanpak Westergouwe 
De wateropgave is mede ontstaan door de locatiekeuze van de 
uitbreidingslocatie Westergouwe, waardoor er voor de gemeente de 
opgave lag om te komen met een innovatieve waterbestendige 
inrichting van het gebied. De Werkgroep Wateropgave Westergouwe 
heeft naar aanleiding van de vraag van de toenmalige minister 
Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland een 
uitgebreid onderzoek verricht naar de wateropgave (Van Bezooijen, 
2010 en gemeente Gouda, 2004, p. 5).  Er is gekozen voor 
verschillende peilvlakten en een flexibel waterpeil binnen het project. 
Uiteindelijk werd het (halve) cascademodel als advies uitgebracht 
door de 3 W’s.  Genoemde peilvlakten blijken niet absoluut te zijn, 
aangezien het percentage open water van 50% bij het Bolwerk zal 
afnemen naar 35% (Hanekamp, 2011). Bij het project Westergouwe 
werd door het projectteam uitgegaan van het begrip (veiligheid)risico 
als het product van kans maal gevolg, §4.4.  Dit hield in, dat er werd 
gekeken naar mogelijkheden om de kans te verkleinen en het risico te 
beperken of naar maatregelen om de effecten te beperken (Gemeente 
Gouda, 2009, p. 21). Gekozen is om de gevolgen te beperken, vooral 
omdat het Hoogheemraadschap, provincie of Rijk niet wilden 
investeren in dijkversterking/-verzwaring (kansverkleining) (Van 
Bezooijen, 2010).  

 

Ruimtedruk en sociaal economisch perspectief 

In de Zuidplaspolder is er behoefte aan woningbouwlocaties voor het 
dure segment, ten behoeve van de Zuidvleugel (Maas, 2010). Bij het 
uitgangspunt ‘kwaliteitsdenken’ door waterrijk te realiseren komen 
de kosten boven de verplichte wateropgave uit, die als geaccepteerde 
norm dient. Deze realisatie en kwaliteit daarvan is afhankelijk van 
een haalbaar plan en een kostendekkend verhaal (financiële waarde), 
dus vooral van een grondexploitatie. De provincie zal zich zakelijk 
opstellen en zich focussen op de kosten en opbrengsten (Lubbers, 
2010). “Echter een focus op enkel geld leidt tot een onderhandeling 
die niet aangenaam is” (Maas, 2010).  
Voor de gemeente Gouda is Westergouwe als uitbreidingslocatie dé 
oplossing voor het woningentekort, de scheefgroei in de 
woningvoorraad en voor de doorstroming op de woningenmarkt 
(Gemeente Gouda, masterplan, p. 7 en Van der Zwaart, 2010). 
Verschillende ruimteclaims dienen een plek te krijgen. Het groen-
blauwe raamwerk is nadrukkelijk aanwezig en zal enige ruimte 
opeisen;  daarnaast wordt gekozen voor een groot oppervlak aan 
hectaren open water in het project, zie tabel 2. Een ruimtegebruik dat 
zal moeten inboeten in zowel de Zuidplaspolder als Westergouwe is 
recreatie, vanwege de huidige crisis, hoge investeringskosten en het 
ontbreken van een verantwoordelijke partij daarvoor (Maas, 2010 en 
Venne, 2010).  

2.Waardebepaling: 

Functies en maatschappelijke waarden  
In zowel de Zuidplaspolder als Westergouwe ligt een kwalitatieve en 
kwantitatieve opgave voor het ruimtegebruik en de wateropgave. Er 
is onderzocht in welke mate deze maatschappelijke functies en 
waarden van oppervlaktewater daadwerkelijk zijn terug te zien in het 
ruimtegebruik.  
 
 
 
 

Deel-
gebieden 

Opper-
vlakte 

in 
hectare 

Percentage 
van  totaal 
deelgebied 

Het 
Bolwerk 

19,3 ha 52,7% 

Tuinen en 
Grachten 

8,6 ha 10,1% 

Landelijk 
wonen 

22,4 ha 21,9%  

 36 ha  
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a. Veiligheid       
Waterberging boven de geaccepteerde norm van het 
Hoogheemraadschap… brengt veel discussie met zich mee in de 
Zuidplaspolder (Lubbers, 2010). Bij Westergouwe ontstond door het 
principe van ‘kans maal gevolg’ een situatie waarbij de waterberging 
en inrichting als oplossing zouden moeten dienen aan de gevolgkant. 
Er dient dus in het project zelf geanticipeerd te worden op het 
waarborgen van veiligheid (schaarste en schade) (Bezooijen, 2010). 
De mate van belang van veiligheid is daarom ook hoog bij beide 
deelgebieden, vanwege de discussie of vanwege het uitgangspunt. 
Toch blijkt deze veiligheidsnorm niet absoluut, omdat er een geluid is 
de waterberging te verminderen, wegens economische redenen 
(Hanekamp, 2011). 
 
b. Identiteit         
Het blijft de vraag of het kwalitatief hoogwaardige en duurzame 
woon- en leefklimaat zoals aangegeven in de ISV, ISP en ILG bereikt  
 
Tabel 3 Mate van belang van de functies en waarden van 
oppervlaktewater 

zal worden, vanwege de beperking van het Nota Ruimte budget 
(Maas, 2010). Het project Westergouwe heeft zich geïdentificeerd aan 
het water, dit is ook een bewuste keuze geweest (Van der Zwaart, 
2010). Identiteit wordt vooral door Westergouwe van belang geacht.  
 
c. Leefomgeving      
Het blijft de vraag of het kwalitatief hoogwaardige en duurzame 
woon- en leefklimaat zoals aangegeven in de ISV, ISP en ILG zal 
worden bereikt (Maas, 2010). Aan de inpassing en de uitwerking van 
het aspect duurzaamheid in het project Westergouwe wordt nu veel 
aandacht besteed (Venne, 2010). Leefomgeving is van belang, maar 
de daadwerkelijke toepassing ervan is nog niet afgerond 
 
d. Recreatie       
Bij de Zuidplaspolder is een nieuwe verkenning nodig voor recreatie 
in het groenblauwe netwerk, vanwege de beperking van het Nota 
Ruimte budget Maas, 2010). Een sluis die het mogelijk moet maken 
naar de Hollandse IJssel te varen kost te veel geld (Venne, 2010). 
 

e. Financiële stijging    
In zowel de Zuidplaspolder als Westergouwe 
leidt de gedachte dat water dure woningen 
trekt en andersom dure woningen water 
nodig hebben (Lubbers en Venne, 2010). 
Echter grond in plaats van water bij de 
woning kan ook positief effect hebben in de 
grondexploitatie (Van Dussen, 2011). 
 

f. Ontmoetingsplek 
Beleving of bewustwording en sociaal 
contact wordt van weinig tot geen belang 
geacht. 

Scores  Respondenten Casestudie 
Zuidplaspolder en Westergouwe 

1 = weinig belang         5 = veel belang  

Waarden Aspecten A* B 
 

Totaal** 

a. Veiligheid - noodzaak & functionaliteit 4 5 4 4 
b. Identiteit - verbondenheid & branding 2.5 4 3.5 3 
c. Leefomgeving - leefbaarheid & duurzaamheid 3 3.5 3.5 3 
d. Recreatie - bedrijvigheid & vrijetijdsbesteding 2 3 4 2,6 
e. Financieel - prijs van het object & de grond 4 4 5 3,3 
f. Ontmoetingsplek *** - sociaal contact & bewustwording 1 2 2 2,3 

  34 43 45 39/75 
 
* A: Zuidplaspolder          B: Westergouwe  ***niet benoemingswaardig 
** gemiddelde van respondenten uit case 
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Participatie van stake- en shareholders 

Samenwerking 
De gemeenten hebben een grote rol bij de watervraagstukken en de 
te realiseren woningbouw. De grondposities, die zij hebben, de 
juridisch bindende bestemmingsplannen en de grondexploitaties 
zorgen ervoor dat de gemeenten in zowel de Zuidplaspolder als 
Westergouwe een belangrijke partij zijn aan tafel. Het doel van de 
samenwerking is elkaars belangen, waarden en percepties over de 
(water)opgaven te behartigen.   
- Taakverdeling: Aan tafel met andere partijen kan de gemeente 
aangeven of zij in staat is op verschillend niveau overschrijdende 
opgaven aan te pakken of dat zij wil samenwerken met de provincie. 
De provincie Zuid-Holland geeft bij de onderhandelingen en 
samenwerking in de Zuidplaspolder duidelijk haar taak weer: regie, 
opgave realiseren en samenwerking bewerkstelligen (Maas, 2010).  
- Interactief: In Westergouwe heeft de gemeente aan de voorkant van 
het planproces onder leiding van P2 managers en APPM met de 
Werkgroep Wateropgave Westergouwe denktanks gecreëerd om de 
verschillende partijen met elkaar te laten samenwerken en kennis te 
delen.  De heer F. Tielrooij zat deze 3 W’s voor en kreeg het voor 
elkaar verschillende belanghebbenden van hoog ambtelijk niveau met 
elkaar te laten discussiëren (Van der Zwaart, 2010). De taakverdeling 
geeft echter in de praktijk niet altijd weer waar de 
verantwoordelijkheden van een wateropgave liggen en welke partij 
zal investeren. Hiervoor geldt een volgende stap 
- Verantwoordelijkheid: figuur 2 betreffende welke partij wie 
verantwoordelijk stelt bij Westergouwe verdient enige uitleg. Ten 
eerste blijkt de provincie buiten het verantwoordelijkheidsvraagstuk 
te vallen. Blijkbaar is haar rol onduidelijk of heeft zij andere (gelijke) 
overheden taken gegeven. Ten tweede wordt de projectontwikkelaar 
door de publieke partijen verantwoordelijk gesteld, ondanks dat de 
ontwikkelaar buiten het watervraagstuk in het planproces is 
gehouden. Ten derde stelt de waterbeheerder zichzelf duidelijk 
verantwoordelijk als enige betrokken partij, dit komt ook overeen 
met  haar taak en belang uit de vorige tabel 4. Ten vierde is het 
interessant, dat zowel de burger als de overheid de gemeente 

duidelijk verantwoordelijk stellen terwijl deze partij juist de 
verantwoordelijkheid neerlegt bij de projectontwikkelaar en de 
rijksoverheid. Deze gedachte komt overeen met de keuze van de 
gemeente de gevolgen te beperken en niet de kans waar de 
rijksoverheid niet in wilde investeren (risico = kans maal gevolg) 
(Van Bezooijen, 2010). Hieruit blijkt dat naast taakverdeling, 
verantwoordelijkheid ook geen duidelijkheid geeft over het 
verdelingsvraagstuk van financiën.  
 
Co financiering 
De verdeling van de grondposities, die enigszins in evenwicht is 
tussen de gemeente en private partijen, leidt tot een betere 
verhouding tijdens het onderhandelingsproces (Van der Zwaart, 2010 
en Hanekamp, 2011). Tevens leidt deze grondpositie tot een 
verantwoordelijkheid, risico en baten (opbrengsten). Voor de 
gemeenten zijn de grondexploitaties daarvoor hun hulpmiddel. De 
provincie heeft veel gronden in bezit en is aandeelhouder van de 
Grondbank. Dit betekent dat zij een grote rol hebben in de aankoop 
en beheer van gronden om opgaven te realiseren. De provincie geeft 
aan, dat iedere partij een investeringsbedrag en een taak heeft en dat 
over dat laatste eerst afspraken moeten worden gemaakt. Het aan 
tafel zitten met slechts geld zorgt voor een onaangename 
onderhandeling (Maas, 2010). Aan de onderhandelingstafel werd bij 
Westergouwe gestreefd naar gelijkwaardigheid vanwege vertrouwen 
en bij de Zuidplaspolder meer naar een hiërarchie vanwege regie in 
de te nemen beslissingen.  

De betrokken partijen bij Westergouwe hebben een 
gezamenlijke opgave (investering) als het gaat om de hoofdstructuur 
het plangebied, het ophogen hiervan,  de waterberging bij het 
Bolwerk en deelgebiedoverschrijdende kosten. Deze gezamenlijke 
opgave weegt zwaar bij de kostenkant van een grondexploitatie (Van 
Dussen, 2011). De kostendragers zijn in dit geval wel de baathebbers. 
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Tabel 4 Taakverdeling en  het betreffende belang/aandeel van de 
betrokken partijen per deelgebied 

 
Figuur 2  Mate van verantwoordelijkheid voor schade bij  
overstromingen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Bron: (VROM-raad, 2007, p. 37) 
 
 

Tabel  5 Mate van aanwezigheid  succesvolle co 
financiering  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Metaprincipes samenwerken en waardering (Lems, 2004, 
p. 26) zie  §6.2.2 

 Zuidplaspolder Westergouwe 

 Taak Belang/ 
aandeel 

Taak Belang/ 
aandeel 

Gemeente Bestemmingsplannen Woning- 
behoefte 

Regie en exploitatie Woning-
behoefte 

Provincie Regie, opgave realiseren, 
samenwerking 

bewerkstelligen 

Grondpositie, 
risico 

Handhaving Beleid 

Water-
beheerder 

Regionaal  
waterbeheer 

Veiligheids- 
normen 

Van toetsend naar 
meedenkend 
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Gemeente  2   1  

Waterbeheerder  2  1 1  

Provincie       

Rijksoverheid 1    1 1 

Ontwikkelaar  2  1   

Burger 2 1  2   

 3 9  4 4 1 

1= lage mate 
5= hoge mate 

Partnerschap Waardering 

Gedeelde 
probleemperceptie 

Afhankelijkheid* Aspecten 

4 
 

3 

Breed gedragen 
oplossingen 

Medefinanciering Maatschappelijk 

4 3 

Rechtvaardige 
verdeling kosten en 
baten 

Expliciet maken Zachte waarden 

3 
 

3 

 11 9 

2=     duidelijk verantwoordelijk  
1=     verantwoordelijk  
0.5 = medeverantwoordelijk 
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3. Waardemeting: 
Bij het project Westergouwe zijn in 2004 en 2005 tijdens de 
denktanks afwegingen gemaakt, met name omtrent technische, 
functionele en economische aspecten (Van Dussen, 2011). Er heeft 
daarbij kennisoverdracht plaatsgevonden tussen experts van 
verschillende disciplines. De financiële haalbaarheid van de 
voorkeursvariant is onderzocht aan de hand van een grondindex en 
niet zozeer aan de hand van een MKBA. Deze bestond toen nog niet en 
er is ook geen rekening mee gehouden toen deze later zijn intrede 
deed (Van der Zwaart, 2010).  
Het watervraagstuk betrof een publieke samenwerking, waarmee 
gekozen is om de projectontwikkelaar nog niet te betrekken in de fase 
van het watervraagstuk (Van der Zwaart, 2010). De harde technische 
eisen waren reeds vastgesteld toen de projectontwikkelaar in 2006 
erbij betrokken werd (Van Dussen, 2011).  De projectontwikkelaar 
geeft aan, dat zij graag betrokken waren geweest bij deze fase, omdat 
de randvoorwaarden hogere kosten en een beperking van een 
innovatieve inrichting tot gevolg heeft (Hanekamp, 2011).   
 
Tabel 6 Mate van waardering informatiefunctie en procesfunctie van de 
betreffende afwegingsmethode 

Score 1= lage waardering    5= hoge waardering 

Functies Informatiefunctie Procesfunctie 

Casestudies Inzicht 
in 

kosten 

Inzicht 
in 

baten 

Verdeling 
kosten 
baten 

Doel-
stelling 

Consen
-sus 

 

Draagvlak 
Bruilbaar-

heid 

Zuidplas-
polder en 
Westergouwe 

4 2 3 3 3 3 

4. Waardevastlegging: 
Ondanks het IOG-programma en de ambities kunnen politieke 
besluiten de blauwe opgaven beperken. Het is taak te zoeken naar 
nieuwe oplossingen en middels afspraken met de diverse partijen te 
komen tot een duidelijke gedeelde opgave. De huidige regelgeving 
biedt nog weinig inzicht in en nodigt nog onvoldoende uit om over te 
gaan tot het combineren van functies. In de bestuurlijke 
overeenkomsten en politieke besluiten bij Westergouwe zijn de 
veiligheids-, leefbaarheids-, identiteits- en duurzaamheidswaarde 
vastgelegd. Het is merkbaar dat deze publieke afwegingen en 
besluiten hebben geleid tot duidelijkheid, maar het mist innovativiteit 
(Hanekamp, 2011). Daarnaast blijft het de vraag in welke mate de 
vastgelegde zachte waarden terugkomen in het plangebied. 
 

8.2.3 Conclusie 

De huidige economische crisis heeft vooral veel effect op de integrale 
gebiedsontwikkeling de Zuidplaspolder. De minder concrete ambities 
op het gebied van groen- blauwe netwerk zullen afnemen door de 
inperking van het Nota Ruimtebudget. De duidelijke taakverdeling, de 
regierol en de grondpositie van de Provincie Zuid-Holland hebben 
een positieve invloed op de onderhandelingen en samenwerking met 
de gemeenten. Bij de case Westergouwe is de wateropgave bewust op 
de voorgrond gezet, terwijl het in eerste instantie ging om 
woningbehoefte van de gemeente Gouda en niet zozeer om 
seizoensberging. De ambities voor Westergouwe zijn hoog ingezet op 
het gebied van aantal hectare oppervlaktewater, duurzaamheid en 
woon- en leefklimaat. De keuze om het watervraagstuk publiek op te 
lossen heeft voor veel duidelijkheid gezorgd over de 
randvoorwaarden van de inrichting. Echter de gestelde ambities zijn 
minder innovatief, omdat de nadruk ligt op veiligheidseisen bij de 
inrichting. De wijze waarop de waardebepaling is aangepakt komt 
overeen met Joint Fact Finding en de MGA en heeft geleid tot een 
duidelijk gedragen visie voor het plangebied. De grondposities zijn in.  
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8.3 Waterplan Poelpolder en Het Nieuwe 

Water 
Allereerst wordt kort ingegaan op de gemeente Westland en de 
Poelpolder om vervolgens het project het Nieuwe Water te bepreken 
en te begrijpen in zijn context. Daarna wordt aan de hand van de 
toegepaste 4 W’s in het interview een analyse uiteengezet. De 
volgende rollen binnen de casestudie zijn geïnterviewd:  
- Adviseur Water, Ecologie en Ruimte van de Gemeente Westland 
- Senior beleidsadviseur van Hoogheemraadschap Midden-Delfland 
 

8.3.1 Kenmerken gebied en huidige situatie 

Gemeente Westland 

De gemeente Westland is gelegen in de provincie Zuid-Holland ten 
zuiden van Den Haag en ten westen van Midden-Delfland. 
Tuinbouwbedrijven en het Midden-Klein-Bedrijf in het algemeen zijn 

bepalend voor de economie. De tuinbouwsector vertegenwoordigt 
bijna de helft van de bruto toegevoegde waarde van de regio. “Deze 
sector vormt als het ware de fundering waarop de Westlandse 
economie rust” (Kamer van Koophandel Den Haag, 2008, p. 9). Vooral 
de tuinders blijven een grote bijdrage leveren, terwijl het aantal 
hectare glas afneemt. Deze tuinbouwgrond zal voor andere functies 
worden benut. Tegenover het lage opleidingsniveau van de 
Westlandse beroepsbevolking staat een hoge arbeidsparticipatie, dat 
zorgt voor een hoog welvaartsniveau (KvK Den Haag, 2008, p. 7). De 
tuinbouwsector is ruimtelijk gezien van grote invloed op het gebied 
van de casestudie, zie de SWOT in tabel 2 
 
In Westland ligt een grote wateropgave, waarbij de glas- en tuinbouw 
direct betrokken worden. De agrarische sector is namelijk afhankelijk 
van water met een hoge kwaliteit en tegelijkertijd belast de sector het 
watersysteem en de ruimte (Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
2009, p. 115). Naast het groot aantal hectare glas en 
oppervlakteverharding (doorverbreding en verschaling van de

tuinbouwsector, KvK Den Haag, 208, p. 7) is er ook sprake van 
verzilting, die de wateropgave bepalen. In 2008 is door de gemeente 
en Hoogheemraadschap Delfland het Waterplan Westland opgesteld. 
De totale wateropgave voor de provincie is, op basis van de 
normering van wateroverlast, 450.000 m3, oftewel er dient hiervoor 
100-150 ha, als dit wordt gerealiseerd met oppervlaktewater 
(Verkenning, p. 18).  
 
Poelpolder en Het Nieuwe Water 
De Poelpolder ligt ten oosten van 's-Gravenzande en heeft een totale 
oppervlakte van 47 ha. De polder wordt begrensd door de polder Oudeland 
in het westen en het boezemland in het oosten.  Er ligt voor de Poelpolder 
een bergingsopgave van 75.000 m3 boezemwater. Deze waterbergingslocatie 
zal als openbaar toegankelijke groenvoorziening in het kader van 
meervoudig ruimtegebruik worden opgenomen in de ecologische 
verbindingszone. De gemeente Westland heeft in het kader van de 
Greenportvisie Westland met de Ontwikkelings-maatschappij Het Nieuwe 
Westland (ONW) de Poelpolder voorgesteld als ontwikkellocatie van ca. 800 
woningen en een aantal appartementcomplexen (gemeente Westland, 
2008b, p. 6). De huidige polder zal ontpolderd moeten worden, waardoor er 

ruimte ontstaat voor een waterrijk woon- en recreatieklimaat, het project 
Het Nieuwe Water (ONW, 2010) 

8.3.2 De 4 W’s analyse 

De analyse wordt gegeven aan de hand van de afgenomen interviews 
en publieke documenten en de criteria: waardecontext (1),  

 
1. Waardecontext: 

 

Beleidsmatige context 

De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland 
hebben het waterplan als gemeentelijk beleid vastgesteld in 2008. 
Het waterplan geeft de doelstellingen weer tot 2030 en tot 2050, een 
uitvoeringskader en een waterstructuurvisie. De Poelzone met Het 
Nieuwe Water is een proeftuin van Waterkader Haaglanden. Een 
uitvoeringskader en een waterstructuurvisie. De Poelzone met Het 
Nieuwe Water is een proeftuin van Waterkader Haaglanden. Een 
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politiek uitgangspunt van het Waterplan Westland is: “dat water 
meer en meer ’tussen de oren’ moet komen van beleidsmakers en niet 
langer als ’sluitpost’ wordt gezien” (Waterplan Westland, 2008, p. 5).  
Het waterplan sluit aan op de ruimtelijke ambities die zijn neergelegd 
in de Visie Greenport Westland 2020 (Gemeente Westland, 2005, p. 
5).  De gemeente Westland had vragen bij de financiële paragraaf van 
het Waterplan: ‘Wie is waar verantwoordelijk voor en wie investeert 
waar in?’ (Wubben, 2010). Deze vragen worden middels een 
verkenning van een uitvoeringsorganisatie beantwoord.  Op 10 
november 2010 werd een concept-adviesrapportage aangeleverd 
over een verkenning van de oplossingsrichtingen over de 
wateroverlast in de gemeente Westland (gemeente Westland, 2010, p. 
3). Nadrukkelijk wordt aangegeven aan de slag te willen met ook 
andere partijen dan de publieke partijen tot nu toe. Op donderdag 30 
september 2010 is vastgesteld, dat een deel van het geld van de 
gemeente geïnvesteerd wordt in het Waterplan (gemeente Westland, 
2010).  
 
Maatschappelijke en ruimtelijke context 

Regionale wateropgave 
Hevige neerslag of overstromen van vaarten kan in de provincie Zuid-
Holland leiden tot tijdelijke overlast, omdat er onvoldoende bergings- 
en afvoercapaciteit van het oppervlaktewatersysteem is. Deze kans 
op wateroverlast neemt toe door de klimaatverandering, de 
bebouwing van het landelijk gebied (glas- en tuinbouwsector). De 
effecten kunnen groter zijn door de toename van de economische 
waarde van het overstroomde gebied (PSZH, 2009, p. 88). Deze in 
eerste instantie negatieve waarde kan een meerwaarde betekenen als 
er maatregelen getroffen worden om toekomstige nadelige effecten te 
verkleinen, oftewel als er risicomijdende investeringen gedaan 
worden. De Hoogheemraadschappen in de provincie Zuid-Holland 
hebben met verschillende aangegeven wateropgaven te maken, die 
overeenkomen met de strategische kernopgaven en de 
beleidsthema’s (weergegeven in de bijlage) van de provincie Zuid-

Holland (PSZH, 2009, p. 23), de opgaven voor het deelgebied 
Westland en het project Het Nieuwe Water als oplossingsrichting 
voor het  boezem-watersysteem (Nederpelt, 2011).  
          
Wateropgave en aanpak Westland 
Het Hoogheemraadschap en de gemeente Westland zagen het water 
als een kans om de waterproblematiek een oplossingssimpuls te 
geven. Een heel groot deel van de oplossing is in het watersysteem 
van de Poelpolder zelf  te vinden (Wubben, 2010). De aanwezigheid 
van water kenmerkt het Westland (Nederpelt, 2011). Volgens 
Wubben zijn er veel mensen die te maken hebben gehad met 
overstromingen of kwelwater (Wubben, 2010). De ruimte, die voor 
het water wordt gemaakt, wordt niet als vreemd bevonden. De 
gemeente Westland geeft nadrukkelijk aan in het Waterplan van 
2008, dat het samen met Delfland streeft naar een duurzaam en 
veerkrachtig watersysteem. Waarbij inwoners, gevestigde en 
toekomstige bedrijven veilig en plezierig kunnen wonen, werken en 
recreëren met water in hun nabijheid (Waterplan, 2008, p. 15). Naast 
de toegekende functies van water staat de belevingswaarde van het 
publiek ook voorop. Het oppervlaktewater speelt in de integrale 
aanpak van de gemeente een belangrijke rol voor de belevingswaarde 
en kwaliteit van de leefomgeving. Het ruimtegebruik en het 
watersysteem moeten in onderlinge samenhang bekeken worden om 
de toegevoegde waarde van water te kunnen creëren. 
Deze aanpak komt terug in hun thema’s: ’droge voeten’, ’levend 
water’ en ’zichtbaar water’ weergegeven in de tabel (zie voor 
uitgebreide de bijlage). Het is duidelijk dat er in de gemeente 
Westland ingezet wordt op zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve 
opgave, zodat de gemeente dynamisch en sociaal-economisch vitaal 
blijft (Wubben, 2010).  Er zullen bestuurlijke afwegingen gemaakt  
moeten worden tussen de veiligheidsopgave en kwaliteit van de 
openbare ruimte, de recreatieve en culturele waarde. Het project Het 
Nieuwe Water is een voorbeeld waarbij continu afwegingen zijn
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Kaart 1 De ligging van de gemeente Westland (1, 2) en de Poelzone  met Het Nieuwe Water (3) 

Bron: KVK Den Haag, 2008, p. 6 
 
   

                   
 

   Westland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Het Nieuwe Water 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland bv als 
uitvoeringsorganisatie voor het Integraal Ontwikkelings Plan Nieuwe 
Westland (IOPW). 

 

ligging 
Ten oosten van 

Oudeland 

oppervlak 1560 ha 

aantal nieuwe 
woningen 

Circa 800 

Natuur (water) 75.000 m3 =23-27ha 

eerste paal begin 2012 

oplevering eerste 
woningen 

- 

  2002                      2005          2007                         2009    2010                          2011 

  Oprichting ONW*   Proeftuinen Haaglanden         Bestemmingsplan     Ontwikkeling
          Business case 

                  -Visie Greenport      -Waterkader Haaglanden - Mooi en Vitaal Delfland  -Waterplan Westland 
                  Westland 2020"                                                                      -Uitvoeringsovereenkomst   -Verkenning Tools                    

Tabel1 feiten en cijfers het Nieuwe Water               Tijdsbalk bestuurlijke besluiten en afwegingen 



 

Hoofdstuk 8  Onderzoeksmethodiek        79  

 

gemaakt omtrent de effecten op de natuur, omgeving, veiligheid en 
financiële haalbaarheid. Hier wordt bij de waardebepaling dieper op 
ingegaan. 
 

Ruimtedruk   
De provincie Zuid-Holland is het dichtstbebouwde en laagstgelegen 
deel van de Randstad en de ruimtedruk blijft toenemen door de 
verstedelijking van woningbouw, glastuinbouw en bedrijventerreinen 
en door de in de huidige context behoefte aan natuurgebieden (PSZH, 
2009, p. 115). In het Westland als Greenport kan de leefbaarheid en 
het woon- en werkklimaat in ‘t gedrang komen, door de glastuinbouw 
als economische motor en de vraag naar ruimte en rust. Het ruimte 
geven aan water kan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het 
Westland vergroten, maar ook de ruimtedruk. Echter, ondanks het 
feit dat 80% bebouwd is in de gemeente Westland, betekent een 
woning-bouwlocatie als Het Nieuwe Water juist een afname van het 
bebouwingspercentage (Wubben, 2010). De visie West Greenpoint 
geeft aan, dat 500 hectare op termijn beschikbaar moet komen voor 
een andere functie dan glastuinbouw Gemeente Westland, 2005, p. 5).  
Een spanningsveld tussen de behoefte aan woningbouw en de 
behoefte aan veiligheid is bij het project Het Nieuwe Water niet aan 
de orde geweest (Wubben, 2010).  
 

Sociaal-economisch perspectief 
De huidige kredietcrisis zorgt ervoor dat voor duurzame projecten 
minder geld beschikbaar wordt gesteld. De discussie of er meer water 
bebouwd kan worden en grotere kavels kunnen worden gerealiseerd 
is niet gevoerd bij Het Nieuwe Water. Voor de betrokken partijen is 
het slecht als de waterberging wordt beperkt; “de waterberging 
wordt namelijk als een voorwaarde, kans en een meerwaarde van dit 
project gezien”, aldus Wouter Wubben (Wubben, 2010). Bij de 
formule ‘kans maal gevolg’ blijkt het risico heel groot, echter de kans 
op buitenproportionele schade blijkt bij waterberging klein te zijn. 

 
 
 

Tabel 2 SWOT-analyse  van de gemeente Westland 

De SWOT-analyse geeft aan, dat Westland een ondernemende 
regio als ketenregisseur van de tuinbouw is met een hoge 
arbeidsparticipatie binnen deze eenzijdige economische structuur, 
waarvoor een laag opleidingsniveau vereist is. De woongebieden in 
het duurdere segment vinden weinig aansluiting met de kenmerken 
van Westland 

 

2. Waardebepaling: 

Maatschappelijke  functies en waarden  

In de Watervisie Westland (2008) is aangeven, dat bij ruimtelijke 
ontwikkelingen uitgegaan wordt van de huidige en toekomstige 
toegekende functies van water en dat andere toe te kennen waarden 
een conflict kunnen opleveren (gemeente Westland, 2008, p. 7).  
 
 
 
 
 
 
 

Sterktes Zwaktes 

Lage werkloosheid Laag opleidingsniveau 

Verbreding van de economische 
structuur 

Eenzijdige economische 
structuur 

Ondernemende regio Beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden voor 
glastuinbouw en woningbouw 

Hoge arbeidsparticipatie 

Nabijheid stedelijke arbeidsmarkt en 
voorzieningen 

Krapte op de arbeidsmarkt 

Ligging t.o.v. mainport Rotterdam en 
internationale verbindingen 

Ontbreken van 
hoger/universitair onderwijs 

Rol als ketenregisseur van de tuinbouw Hoge grondprijzen 

 Bron: Kvk, 2008, p. 10 
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a. Veiligheid 
Het voldoen aan de waterbergingsnorm van ABCDelftland (325 m3 
per ha hoeveelheid waterberging bij glastuinbouw) voor de hele regio 
betekent voor de Poelpolder 75.000m3. Het gaat om de veiligheid van 
het gehele boezemsysteem (Wubben, 2010 en Nederpelt, 2011). Zoals 
reeds vermeld en blijkt uit de tabel is het voor alle partijen slecht als 
de waterberging wordt beperkt. Aan waterberging in zijn functie als 
waarborging van veiligheid van de regio wordt veel belang gehecht.  
 
b. Identiteit 
Het ‘ophangen’ van een project aan water kan dienen als een 
woningboost (Wubben, 2010). Water is een gegeven, het hoort bij de 
regio en bewoners zijn bekend met de gevolgen. Echter, door 
buitenstaanders wordt dit niet zo ervaren (Gemeente Westland, 
2008a).  
 
c. Leefomgeving 
Bij het project Het Nieuwe Water wordt getracht op een innovatieve 
en duurzame manier met het water om te gaan (Nederpelt, 2011). 
Echter, vanwege onduidelijkheid over de kansen en mogelijkheden 
blijft duurzaamheid achterwege.  
 
Tabel 3 Mate van belang van de maatschappelijke functies en waarden 
van oppervlaktewater 

1= weinig belang  5= 
veel belang 

Westland en het Nieuwe Water Respondenten 

Functies  Aspecten 1* 2         

a. Veiligheid - noodzaak & functionaliteit 4,5 4  

b. Identiteit - verbondenheid & branding 2,5 3,5  

c. Leefomgeving - leefbaarheid & duurzaamheid 4 4  

d. Recreatie - bedrijvigheid & vrijetijdsbesteding 3 3  

e. Financieel - prijs van het object & de grond 3,5 4  

f. Ontmoetingsplek - sociaal contact & bewustwording 2,5 2,5  

 Totaal 18 21  

 

De ambities op het gebied van natuur hebben ook moeten in boeten, 
zoals de oevers en de groene verbinding bij het Nieuwe Water. 
 
d. Recreatie 
Als ambitie voor 2015 wordt gesteld dat de recreatieve 
gebruiksmogelijkheden van water, oevers en kades toegenomen 
zullen zijn en de belevingswaarde vergroot is (gemeente, Westland, 
2008, p 12). Echter, door de gemeente wordt recreatieve 
bedrijvigheid niet actief opgepakt en wil men niet teveel meewerken 
aan enorme exploitatie van vaarwegen, omdat dit ten koste kan gaan 
van de glas- en tuinbouwsector (Wubben, 2010).  Deze redenen geven 
de lage mate van belang aan.  
 
e. Financiële stijging 
De locatiekeuze voor woningbouw is niet afhankelijk geweest van het 
water, maar op basis van contouren en functionaliteit van het gebied. 
De gemeenteraad heeft vragen over de prijs van de woningen en of er 
vraag is naar zoveel watergebonden woningen in het dure segment. 
De ONW toont aan dat die behoefte volgens het 
woningbouwonderzoek aanwezig is (Wubben, 2010).  
 
f. Ontmoetingsplek 
Er worden in Het Nieuwe Water geen specifieke functies buiten 
woningbouw aangewezen om de bewustwording van het water te 
stimuleren. 
 

* 1=  Wubben, 2010 
   2= Nederpelt, 2011 
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Participatie van stake- en shareholders 
 
Samenwerking 
De integrale aanpak dient ervoor te zorgen, dat met de betrokken 
partijen de maatregelen en het ruimtegebruik op een zodanige 
manier worden gecombineerd dat de kosten opwegen tegen de baten. 
In de publieke documenten worden ambities van duurzaamheid, 
leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit hoog op de agenda gezet, 
bijvoorbeeld door de ambitie ‘zichtbaar water’.  
- interactie: In de Verkenning (2010) wordt bij de integrale aanpak 
uitgegaan van de in figuur 2 geïllustreerde gemeenschappelijke basis 
(gemeente Westland, 2010, p. 7). 
- Taakverdeling:  
Het Hoogheemraadschap Delfland heeft in het planproces een grote  
en meervoudige rol: medeontwikkelaar en waterbeheerder. De rol 
van de provincie als regisseur is overgenomen door dit waterschap. 
Het moet echter wel voor de overige partijen duidelijk zijn wanneer 
het waterschap welke rol vervult, anders kan er sprake zijn van 
belangenverstrengeling.  
- Verantwoordelijkheid: De gemeente heeft zich bij Het Nieuwe Water 
geen actieve rol toegeëigend. De ontwikkelaar is verantwoordelijk 
voor de verkoop en draagt het risico. “In de samenwerking van ONW 
is de gemeente voor 40% deelgenoot, dus zou de gemeente een 
actievere rol kunnen aannemen”, aldus Wubben (Wubben, 2010). 
Voor het beheer van het boezemwater en de oevers is 
Hoogheemraadschap Delfland verantwoordelijk (gemeente Westland, 
2010, p. 10). 

Co financiering en grondposities 
Op dit moment wordt er bekeken welke mogelijkheden er zijn met de 
financiering van het watervraagstuk in het gebied van glastuinbouw 
(Nederpelt, 2011). Bij de vraag wie verantwoordelijk is, komt ook de 
vraag: wie betaalt? Van de gebieden die langs de grenzen liggen is het 
moeilijk te bepalen wie het beheer gaat doen. Dit is nu merkbaar bij 
de verkenning. De gemeente geeft aan: “Het lukt niet om het integraal 
neer te zetten, want in feite is het te specifiek. Er wordt aan de hand 
van gebiedsprocessen bekeken welke instrumenten beschikbaar zijn 
om daarna de beste optie in te zetten, waarna gekeken kan worden 
wie daar primair voor verantwoordelijk is” (Wubben, 2010). Ook het 
Hoogheemraadschap geeft aan: “Het gaat om maatwerk” (Nederpelt, 
2011). Een belangrijke partij voor het Waterplan Westland en bij Het 
Nieuwe Water is de groep van glastuinbouwers.  
 

Voor de Poelzone zijn er vier deelgrondexploitaties (4  projecten zie 
kaart), die samenkomen in één gezamenlijke  grondexploitatie voor 
het gebied Poelzone.  De kosten kunnen op deze manier beter 
verevent worden: opbrengsten ene project dekken kosten andere 
project (Elfring, ONW).  
 

In de ONW bv zitten de gemeente en projectontwikkelaar niet beide 
er voor 50% in, waardoor er minder discussie is over het saldo van de 
grond exploitatie. De ontwikkelaar wil graag een zo laag mogelijke 
grondwaarde betalen. In casu, doet BNG slechts de grondexploitatie 
en niet de vastgoedexploitatie, waar normaliter een ontwikkelaar zijn 
rendement uithaalt. Het lijkt een financiële constructie die relatief 
veilig is en crisisbestendig in de huidige context (ONW, 2010). 
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Figuur 2 Gemeenschappelijke 
basis            

Bron: gemeente Westland, 2010, p. 7     
Bron: ONW, 2010      
 
 
Tabel 4 Taakverdeling en het betreffende belang van de betrokken 
partijen per deelgebied 
  

bron: PSZH, 2009, p. 29, Nederpelt, 2011 
 
 
 

Tabel 6 Mate van waardering informatiefunctie en procesfunctie van de 
betreffende afwegingsmethode 

Score 1= lage waardering    5= hoge waardering 

Functies Informatiefunctie Procesfunctie 

Casestudies Inzicht 
in 

kosten 

Inzicht 
in 

baten 

Verdeling 
kosten 
baten 

Doel-
stelling 

Consen
-sus 

 

Draagvlak 
Bruilbaar-

heid 

Zuidplas-
polder en 
Westergouwe 

4 3 4 3 3 3 

 
 
 

 
Tabel 5 Mate van aanwezigheid  succesvolle co 
financiering  

 
 
 
 

 Waterplan Westland Het Nieuwe Water 

 Taak  Belang/aand
eel 

Taak  Belang/aan
deel 

Gemeente 
 

Gronden  Eenheid Toenmalige’ 
grondeigenaar 

ruimtelijke 
kwaliteit 

Provincie Handhaving 
Bevoegd 

waterschap 

Beleidskader 
Beheer vaarwegen 

Bevoegd het 
waterschap 

 

Regionaal 
watersysteem 

Waterbehe
erder 
 

Regionaal 
waterbeheer 

Veiligheidsnormen 
ABCDelfland 

- Medeontwikkelaar 
- Bedrijfsbelang 

-Bestuurlijk 
 

realiseren 
doelen Delfland 

financieel 
beleid en toets 

Ontwikkel
aar 
 

grondexploite
ren 

 Toestemming - Ontwikkelt 
Woonklimaat 

- Haalbaarheid 

woonklimaat en 
inrichting plan 

grondexploitatie 

1= lage mate 
5= hoge mate 

Partnerschap Waardering 

Gedeelde 
probleemperceptie 

Afhankelijkheid Aspecten 

5 3 

Breed gedragen 
oplossingen 

Medefinanciering Maatschappelijk 

3 4 

Rechtvaardige 
verdeling kosten en 
baten 

Expliciet maken Zachte waarden 

4 3 

 12 10 

50% - 50% 
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3. Waardemeting: 

Afwegings- en/of waarderingsmethode 

Bij Het Nieuwe Water is het bij een exploitatie gebleven. Maar voor de 
Poelpolder is wel een MKBA opgesteld. De uitkomst van de MKBA van 
de Poelpolder was positief.  
interactie en zou van waarde kunnen zijn bij de gebiedsprocessen.  
- informatie: Ervaring leert dat wanneer het over natuur en over 
water gaat het dan heel moeilijk uit te leggen is en vaak in de PM-post 
wordt gevat. De vraag is op welke manier het nut en de noodzaak van 
waterberging in dit gebied zijn te ‘verkopen’? Dat lukt door juist die 
meerwaarde op andere gebieden aan te tonen. Bij de gemeente wordt 
daar nog niet genoeg op ingezet. 
- procesfunctie: Af en toe kan het een opluchting zijn dat een MKBA 
niet wordt ingezet; of de methode wordt te snel ingezet. Als de 
eindsom negatief is komt het scenario ook negatief naar voren. Bij een 
grondexploitatie van een project lijkt het positiever te kunnen 
worden gebracht. Deze getallen kunnen gecheckt worden en intern 
nagekeken of het exploitatieplan klopt. De deelprojecten binnen de 
Poelpolder kregen een ‘go’ en waren van een doorslaggevende factor. 
Als de MKBA negatief was uitgevallen, dan had het Rijk aangegeven er 
niet in te willen investeren of überhaupt aan te beginnen. De RITAM-
methode sprak de gemeente Westland aan omdat het de nadruk legt 
op interactie.  

 

4. Waardevastlegging: 

Ambities blijven vaak bij ambities, zo ook bij Het Nieuwe Water waar 
recreatie niet is vastgelegd. De nieuwe Wro geeft aan, dat de 
provincie een aantal nieuwe juridische instrumenten ter beschikking 
krijgt:  
1, inpassing plan (eigen bestemmingsplan) 
2. projectbesluit (realisatiemogelijkheid van een project) 
3. proactieve aanwijzing (het geven van een opdracht) 
4. reactieve aanwijzing (aangewezen onderdeel van bestemmingsplan 
treedt niet in werking) 
 
Het zijn voorbeelden waarmee de provincie in staat wordt gesteld 
snel te handelen (Gemeente Westland, 2010, p. 28). 
Het besluit om het Nota Ruimtebudget te verminderen op het gebied 
van het groen-blauwe netwerk heeft geen gevolgen voor Het Nieuwe 
Water. Het Hoogheemraadschap Delfland en andere betrokken 
partijen bij Waterkader Haaglanden en Het Nieuwe Water hebben 
zich voor deze ambitie hard gemaakt (Nederpelt, 2011). 

 

8.3.3 Conclusie 
Gemeente Westland heeft een duidelijke doel voor ogen met 
betrekking tot het watervraagstuk. Er zijn duidelijke ambities gesteld 
op verschillende gebieden van de omgang met water. Specifiek ligt er 
een grote opgave voor de waterberging vanwege het glastuinbouw. 
Het Hoogheemraadschap heeft een duidelijk grote rol op zich 
genomen door meerdere taken te vervullen, risicodragend, toetsend 
en adviserend. De constructie die is bewerkstelligd in de Poelpolder 
met het Nieuwe Water heeft geleidt tot een duidelijke samenwerking 
en verwachtingen tussen de partijen. Voor zowel het 
Hoogheemraadschap als de gemeente blijken de ambities op het 
gebied van natuur en recreatie onderhevig aan de kosten die het 
watervraagstuk met zich meebrengt. Op dit moment wordt een derde 
partij, de glastuinbouw, betrokken om het verdelingsvraagstuk van 
financiering te bekijken. 
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8.4 Westflank Haarlemmermeer 

De gebiedsontwikkeling Westflank-Haarlemmermeer heeft naast een 
opgave van 10.000 woningen, een grote groenopgave en een 
infrastructurele opgave ook hoge duurzaamheidsambities op het 
gebied van een klimaatbestendig waterbeheer. De maatschappelijke 
waarde van het project is omstreden: verschillende ambities kunnen 
te hoog zijn ingezet (Vaan, 2010). De volgende rollen binnen de 
casestudie zijn geïnterviewd: 
- Projectleider Westflank van de gemeente Haarlemmermeer 
- Strategisch adviseur Water van de provincie Noord-Holland  
- Projectleider vastgoed van het Rijksvastgoed en 
Ontwikkelingsbedrijf 

8.4.1Kenmerken gebied en huidige situatie 

Westflank-Haarlemmermeer 
De gebiedsontwikkeling Westflank-Haarlemmermeer (Westflank 
genoemd door de betrokken personen en in het verloop van dit 
onderzoek, of gewoon: nader te noemen: ‘Westflank’) ligt op de 
noordelijkste grens van het Groene Hart in het westen van de 
Haarlemmermeerpolder langs de westelijke ringvaart (zie kaart 1.2, 
1.3). Door het droogleggen van het Groot Haarlemmermeer in 1852 is 
de Haarlemmermeerpolder van ongeveer 18.500 ha ontstaan. De 
polder heeft in de huidige context vooral een woonfunctie met 
Hoofddorp en Nieuw-Vennep en een landbouwfunctie. Daarnaast 
heeft de ligging van Schiphol in de polder een positieve impuls op de 
economie in de zin van bedrijvigheid, werkgelegenheid (75% van de 
polder) en zakelijke dienstverlening. In de huidige situatie is er 
sprake van beperkte recreatie en natuur in vergelijking met het 
ruimtebeslag van landbouw en wonen (MKBA in de Regio, 2006, p. 4). 
Voor de gebiedsuitwerking voor  van het project ligt een opgave dit 
beperkte ruimtegebruik van recreatie en natuur te verbinden met 
wonen en het ruimtegebruik water, zoals het Beinsdorpermeer 
(ProjectorganisatieWF, 2010b, p. 7). De gebiedsontwikkeling 
Westflank is onderdeel van Randstad Urgent en stelt als doel het 

bereiken van een duurzaam klimaatbestendig watersysteem en het 
realiseren van een aantrekkelijk woonmilieu door combinatie van 
woningbouw en een groen- en blauwnetwerk (projectorganisatie 
Westflank, 2009, p. 198). Het huidige watersysteem richt zich op de 
landbouw en dit doorspoelsysteem is op lange termijn niet meer 
duurzaan (Van Aerschot, 2011). De waterproblematiek voor de 
Haarlemmermeerpolder en de regio wordt grotendeels opgelost door 
een locatie voor de piekberging. Echter op lange termijn dient er ook 
een oplossing gevonden te worden voor het kwelwater, dat ontstaat 
op de landbouwgronden. De 2 m3 seizoensberging wordt ingepast in 
een nieuw watersysteem waarbij op openwater de nadruk ligt. In de 
gebiedsontwikkeling Westflank  ambieert men) meerdere vormen 
van recreatie, waaronder recreatie op het water (projectorganisatie 
Westflank, 2010, p. 28).      

 

8.4.2 De 4 W’s analyse 

De analyse wordt gegeven aan de hand van de afgenomen interviews 
en publieke documenten en de criteria: waardecontext (1), 
waardebepaling (2), waardemeting (3) en waardevaststelling (4). 

1.Waardecontext: 

Beleidsmatige context  

De MKBA in de Regio uit 2006, de beoordelingen daarop (CPB, 2010) 
en de kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA) (Witteveen+Bos, 
2009), die van het project zijn gemaakt ten behoeve van een bijdrage 
uit het Nota Ruimte kwamen allen tot een negatief saldo. Het Rijk 
wilde inzicht in de maatschappelijke waarde van de 
gebiedsontwikkeling Westflank voordat zij een investering zouden 
doen. Het nieuwe kabinet heeft tot gevolg dat ambities op het gebied 
van leefbaarheid en recreatie beperkt worden. Dit is terug te zien in 
de discussie over het blauw-groene raamwerk (Projectorganisatie 
WFH, 2010, p. 74). Daarnaast staan huidige onderzoeken naar het 
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verdelingsvraagstuk van investeringen en inzichten in de baten van 
duurzame ingrepen centraal bij de Westflank (Vaan, 2010, p. 32). In 
het proces zijn de betrokken partijen, Rijksvastgoed- en 
Ontwikkelingsbedrijf, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlem-
mermeer en Stichtse Rijnlanden op zoek naar een oplossingsrichting 
voor dit vraagstuk. Op 5 januari 2011 is er een akkoord over de 
bestuurovereenkomst op de inhoud gekomen. Het Programma van 
Eisen wordt nu afgerond, juridisch geregeld en voorgelegd aan de 
gemeenteraden en de Gedeputeerde Gtaten. Een akkoord betekent, 
dat een masterplan wordt opgezet, een projectorganisatie wordt 
gestart en een ontwikkelingsstrategie uiteen wordt gezet (Vaan, 
2011).  
 

Maatschappelijke en ruimtelijke context 

Wateropgave 
Gekozen is om in de Westflank een flexibel waterpeil te hanteren, 
hetgeen inhoudt dat gedurende de seizoenen het waterpeil op 
natuurlijke wijze zal fluctueren. Op dit moment is het toekomstige 
watersysteem niet duurzaam (Van Aerschot, 2011). De 1 miljoen m3 
piekberging, die een functie heeft voor de hele regio zal zijn plek 
krijgen in het zuidwesten van de Haarlemmermeer. (Rijnland, 2010). 
Het Hoogheemraadschap als initiatiefnemer heeft het college 
verzocht een MER-procedure te starten voor de exacte locatie. De 
circa 2 miljoen m3 seizoensberging zal in de polder geborgen moeten 
worden. Het nieuwe Beinsdorpermeer zal als openwater  1 miljoen 
m3 voor haar rekening gaan nemen. 
 

Ruimtedruk 
De verschillende planlagen van de Westflank Haarlemmermeer geven 
aan, dat er sprake is van meerdere verschillende ruimten. 
Verschillende planlagen worden voorgesteld (water, infra, groen, etc. 
), die samen het gehele plan invullen. Hierbij vormt water de 
dragende planlaag. Het gehele plangebied bestaat uit verschillende 
woon-milieus met een eigen indeling aan hectares water, groen en 
bebouwing. Er is niet zozeer sprake van ruimtedruk in het gehele 
plan, maar sommige ruimtegebruiken blijken niet zomaar samen te 
gaan. Voor elke planlaag ligt er een moeilijke opgave, zoals de 
infrastructuur, Randstad 380 kV hoogspanningsleiding en het 
ontsluitingsvraagstuk. Het ziet er naar uit, dat de waterstructuur het 
zal afleggen tegen deze bovenstaande planlagen (Van Aerschot, 
2011). 
 
Sociaal-economisch perspectief 

Het planontwerp geeft aan, dat het plan in een bepaalde tijd is 
geschreven, namelijk voor de crisis. Er was een optimisme over 
vastgoed, maar de terugverdientijd in de huidige context is veel 
langer, waardoor ontwikkelaars minder snel willen investeren in het 
gebied (de Vaan, 2011).  
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Tabel 1 feiten en cijfers Westflank:      Kaart: 1 Ligging Haarlemmermeerpolder en de gebiedsontwikkeling Westflank  

 

* geschat, afhankelijk van vaststelling 
 bestemmingsplannen 2012 
 
 
 
Tijdsbalk 
Rijk   
 
 
 
 
 
 
 
Westflank 
 
Figuur:1  Overzicht poldersysteem en seizoensberging  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Bron: ProjectorganisatieWF, 2010, p. 4 en 2009, p.12 

 

ligging Onder en  boven 

oppervlak 
1560 ha 

herontwikkeling 

aantal nieuwe 
woningen 

Circa 1.200 

Natuur (water) 
 

seizoensberging 
minimaal 2 miljoen 

m3 = 520 ha 

eerste paal begin 2013* 

oplevering eerste 
woningen 

- 

2006   2007  2008  2009  2010  2011  2012 

 KEA               Regionale MKBA Start PVE PVE afronden  
 Masterplan          Businesscase 
 
 

         Randstad Urgent   Randstad 2040   
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2.Waardebepaling: 

Functies en waarden van oppervlaktewater 

Het onderzoek van De Vaan uit 2010 geeft aan dat verschillende 
duurzame baten nog niet op de juiste manier gewaardeerd kunnen 
worden. Dit is te merken bij het belang van de geformuleerde 
maatschappelijke functies en waarden van oppervlaktewateren. 
  
Participatie van stake- en shareholders 

Samenwerken 
- taakverdeling: de gemeente heeft een grote rol bij de 
onderhandelingen omdat zij verantwoordelijk is voor de 
woningbouw en gemeentelijke gronden heeft. Echter, in het gebied is 
ook sprake van een grote versnippering van grondeigenaren. De 
provincie heeft de taak van het regionale watervraagstuk op zich 
genomen, omdat er geen partij opstond. De provincie zorgt dat het 
watertekort en de wateroverlast verminderd worden tot een 
maatschappelijk acceptabel niveau (Sabee, 2011). Daarnaast zet de 
provincie zich in om het watersysteem en de beleving van het water 
te versterken door het te koppelen aan natuurontwikkeling, recreatie 
en cultuurhistorie (Provincie Noord-Holland, 2010). 
De RVOB is ingezet om het Rijk te vertegenwoordigen en te letten op 
het beheer van hun grond en vastgoed. RVOB zet zich in om een 
masterplan, een businesscase en een organisatie te voltooien, 
waardoor de echte ontwikkeling kan beginnen.  
- interactie: op dit moment zijn er nog geen ontwikkelaars of 
grondbezitters nadrukkelijk betrokken in het proces. Als het moment 
is aangebroken dat het gehele plangebied wordt opgedeeld, kan dit 
problemen met zich meebrengen. Er ligt dan namelijk een opgave en 
een kader, ten aanzien waarvan de marktpartijen weinig invloed 
hebben. Er zijn meerdere projectontwikkelaars, die niet tevreden zijn 
over het verloop van het proces (de Vaan, 2011).  
-consensus: binnen de organisatie van de Westflank is een discussie 
gaande over het aanpassen van het watersysteem voor 
seizoensberging. Aan deze discussie ligt het niet hebben van een 
gedragen probleemdefinitie ten grondslag. Eveneens wordt deze 

discussie gevoerd wegens de onzekerheden over de waarde van 
duurzame baten voor het gebied.  
- verantwoordelijkheid: Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 
neemt de stelling in, dat er extra seizoensberging een gevolg is van 
gewenste woningbouw vanuit de overheid of gemeente, terwijl 
andere partijen aangeven dat er geen waterberging kan plaatsvinden 
zonder de woningbouw (de Vaan, 2011). Het waterschap zet zich 
momenteel vooral in voor de piekberging, die ingezet wordt tegen 
extreme wateroverlast (WFH, 2011). De onduidelijkheid over de 
probleemeigenaar en de toepassing van de KRW leidt tot een 
zoektocht naar de verantwoordelijke partijen voor de 
seizoensberging. 
 
Co financiering 
Het waterschap is initiatiefnemer bij de piekberging en zal deze 
investering op zich nemen, daarnaast is aangeven dat het waterschap 
een bedrag (plus minus 2 miljoen) kan inleggen voor verdere 
ontwikkelingen. Er is een budget van 48 miljoen vanuit het Rijk 
beschikbaar gesteld, maar dat is niet voldoende voor een integrale 
gebiedsontwikkeling van deze aard (van Aerschot, 2011). Het 
verdelingsvraagstuk van financiering verloopt verder traag vanwege 
bovenstaande knelpunten in de samenwerking en het ontbreken van 
inzicht in de kosten en baten verdeling (Vaan, 2011). 
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a. Veiligheid  
De waarde van waterbergen ontstaat door de verharding van de 
nieuwbouwprojecten. Seizoensberging is volgens het 
Hoogheemraadschap Rijnland een gevolg van de woningbouw. Over 
de piekberging is geen discussie geweest, omdat daarvan de 
noodzaak duidelijk van is. Het wordt maatschappelijk gevoeld 
(Rijnland, 2010, p. 6). Piekberging staat nu hoog op de agenda. 
 
b. Identiteit  
Bij de Westflank is het niet gelukt om het project aan de wateropgave 
te ‘labelen’ (Becker, 2010) 
 
c. Leefomgeving  
Het belang van de leefbaarheid heeft plaats gemaakt voor het belang 
van het ontsluiten van de dorpen Hoofddorp en Nieuw-Vennep 
(Informatieavond, 2010 en de Vaan, 2011).  
 
d. Recreatie   
In het ontwerpplan van de Westflank is hoog ingezet op de 
recreatiegebieden met groen en blauw netwerk, echter in het huidige 
Programma van Eisen zijn stappen terug genomen op het terrein van 
recreatie, zoals het vaarsysteem (de Vaan, 2011). 
 
Tabel 3 Mate van belang van de functies en waarden van 
oppervlaktewater 

 

e. Financiële stijging 
Er is onduidelijkheid over de verdelingsvraagstukken van 
investeringen, omdat nog niet duidelijk is of duurzame maatregelen 
effect hebben op de economie.  Daarnaast geeft onderzoek aan, dat er 
nog een keer gekeken moet worden naar de effecten van wonen aan 
het water op de VON-prijs (LPBL, 2010, p. 18).  
 Tabel 4 Taakverdeling en het betreffende belang van de betrokken 
partijen per deelgebied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabel 5 Mate van aanwezigheid  succesvolle co financiering  

 Westflank-Haarlemmermeer Respondenten 

1= weinig belang 
2= veel belang 

Functies 1 2 3 totaal 

a. Veiligheid - noodzaak & functionaliteit 4 4 4 4 
 b. Identiteit - verbondenheid & branding 2.5 3 3.5 3 

c. Leefomgeving - leefbaarheid & duurzaamheid 2 3.5 3.5 3 

d. Recreatie - bedrijvigheid & vrijetijdsbesteding 2 3 2 2,6 

e. Financieel - prijs van het object & de grond 3 4 3 3,3 

f. Ontmoetingsplek - sociaal contact & bewustwording 2 2 3 2.3 

  15,5 19,5 19 21,2 

 Taak  Belang 

Gemeente 
 

- Projectmanager 
 

woningbouw en infra 

Provincie - Waterbeleid 
opgenomen 

regionaal watersysteem 
en groen 

Waterbeheerder 
 

- Beperkt tot 
waterbeheer 

- Investeerder 
 

waterveiligheid en 
kwaliteit 

piekberging 
seizoensberging 
beheerskosten 

opgenomen 

Ontwikkelaar n.v.t n.v.t 

1= lage mate 
5= hoge mate 

Partnerschap Waardering 

Gedeelde 
probleem-
perceptie 

Afhankelijkheid Aspecten 

5 2 

Breed 
gedragen 
oplossingen 

Medefinanciering Maatschappelijk 

3 4 

Rechtvaardige 
verdeling 
kosten en 
baten 

Expliciet maken Zachte waarden 

4 3 

 12 9 
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3. Waardemeting: 
 

Afwegings- en/of waarderingsmethode 

De manier waarop de MKBA is toegepast in het proces bij de Westflank 

Haarlemmermeer lijkt af te doen aan de functie die het heeft: het 
inzicht geven in de maatschappelijke kosten en baten (CPB, 2006 en 
LPBL, 2010, p. 34) en een hulpmiddel voor de besluitvorming. De 
Kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA) is opgesteld om in 
aanmerking te komen voor het Nota Ruimtebudget waarbij de 
seizoensberging diende te worden meegenomen als oplossing voor de 
klimaatveranderingen. Het onlangs verschenen onderzoek van LPBL 
geeft een aanzet tot een voorstel de discussie over het 
verdelingsvraagstuk van investeringen van zachte waarden te 
beslechten.  
- informatiefunctie 
Het blijkt dat een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem niet 
of nauwelijks als baat is meegenomen. Daarnaast is de kanttekening 
dat er rekening is gehouden met slechts één scenario in plaats van 
meerdere ( LPBL, 2010, p. 34).  
-procesfunctie 
De uitkomst was negatief, toch heeft het een toekenning van Nota 
Ruimtegelden gekregen. Blijkbaar hebben andere overwegingen een 
meer doorslaggevendere rol gehad dan het saldo, zoals bestaande 
bestuurlijke overeenkomsten en ambities.  
 

Men dient te zoeken naar probleemeigenaren en  baathebbers in een 
MKBA-arena om de input van de MKBA inzichtelijker te maken en de 
uitkomst aan de betrokken partijen te binden.  De MKBA dient meer 
als procesinstrument te worden ingezet en tegelijkertijd met het 
formuleren van waarden opgestart te worden (de Vaan, 2011). 
 
 
 
 
 
 

Tabel 6 Mate van belang aan de maatschappelijke functies en waarden 
van oppervlaktewater 

Waardering functies MKBA  1= lage waardering    5= hoge waardering 

Functies Informatiefunctie Procesfunctie 

Casestudies Inzicht 
in 

kosten 

Inzicht 
in 

baten 

Verdeling 
kosten 
baten 

Doel-
stelling 

Consen
-sus 

 

Draagvlak 
Bruilbaar-

heid 

Zuidplas-
polder en 
Westergouwe 

4 2 2 3 2 2 

 
4. Waardevastlegging 

Op 11 maart is besloten dat het project Westflank-Haarlemmermeer 
voorlopig wordt stilgelegd vanwege de onduidelijkheid omtrent de 
380 kV. Voor de seizoensberging is het van belang waar deze komt te 
lopen. 

 

8.4.3 Conclusie 

Westflank is aangeduid als een integrale gebiedsontwikkeling waarbij 
het watervraagstuk op dit moment tot vele knelpunten in het 
planproces zorgt. Verschillende ambities zoals recreatie en groen 
zullen zoals het er nu naar uitziet beperkt worden. De betrokken 
partijen hebben nog geen overeenstemming bereikt over de 
seizoensberging. Redenen hiervoor zijn het gebrek aan inzicht in de 
baten van deze duurzame gebiedsontwikkeling en het aanwijzen van 
de probleemeigenaar en verantwoordelijke partij voor de 
investeringen. 
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8.5 Vergelijking analyse casestudies 

In deze paragraaf worden de casestudies onderling vergeleken. De 
analyse van de kwalitatieve gegevens van de afgenomen interviews 
wordt uiteengezet aan de hand van waardesetting (8.5.1), 
waardebepaling (8.5.2), waardemeting (8.5.3) en waardevastlegging 
(8.5.4) en, mits mogelijk, kwantitatief vergeleken. Deze paragraaf 
maakt inzichtelijk welke factoren van de bovenstaande 4 W’s van 
invloed zijn geweest bij de wens van de geïnterviewde betrokkenen 
om de waarden van oppervlaktewater als in waterberging bij 
uitbreidingslocaties in integrale gebiedsontwikkelingen vast te 
stellen.  
 
De factoren die uit de interviews zijn overgenomen of die een 
veronderstelling bevestigden worden in deze paragraaf benadrukt. 
Bij de manier waarop de waarden van oppervlaktewater kunnen 
worden vastgesteld zijn deze factoren doorslaggevend of geven 
verbanden aan tussen de 4 W’s. Uiteindelijk zullen de factoren 
meegenomen worden om het onderzoeksmodel van de 4 W’s verder 
vorm te geven en om een aanbeveling te kunnen formuleren voor het 
planproces bij de waardering van oppervlaktewater voor de 
betrokken stake- en/of shareholders (hoofdstuk 9). 
 
 
 
 
 

 

8.5.1 Waardesetting 

Onderzocht is op welke manier de context van belang is bij het 
bepalen en vaststellen van de waarden van oppervlaktewater door de 
stake- en/of shareholders. Welke factoren en op welke manier deze 

factoren van invloed zijn geweest is onderzocht aan de hand van de 
casestudies. 
In deze paragraaf worden de casestudies onderling vergeleken. De 
analyse van de kwalitatieve gegevens van de afgenomen interviews 
wordt uiteengezet aan de hand van waardesetting (8.3.1), 
waardebepaling (8.3.2), waardemeting (8.3.3) en waardevastlegging 
(8.3.4) en, mits mogelijk, kwantitatief vergeleken. Deze paragraaf 
maakt inzichtelijk welke factoren van de bovenstaande 4 W’s van 
invloed zijn geweest bij de wens van de geïnterviewde betrokkenen 
om de waarden van oppervlaktewater als in waterberging bij 
uitbreidingslocaties in integrale gebiedsontwikkelingen vast te stellen 
 
De factoren die uit de interviews zijn overgenomen of die een 
veronderstelling bevestigden worden in deze paragraaf benadrukt.  
Bij de manier waarop de waarden van oppervlaktewater kunnen 
worden vastgesteld zijn deze factoren doorslaggevend of geven 
verbanden aan tussen de 4 W’s. Uiteindelijk zullen de factoren 
meegenomen worden om het onderzoeksmodel van de 4 W’s verder 
vorm te geven en om een aanbeveling te kunnen formuleren voor het 
planproces bij de waardering van oppervlaktewater voor de 
betrokken stake- en of shareholders (hoofdstuk 10). 

8.5.1.1 Beleidsmatige context 

In vergelijking met de Het Nieuwe Water en de Westflank was het 
uitgangspunt van Westergouwe vooral behoefte aan een 
uitbreidingslocatie, de waterproblematiek was een gevolg hiervan. De 
politieke waarde van water werd bij Westergouwe gebruikt om het 
project op de kaart te zetten en verschillende bestuurlijke niveaus 
door toedoen van Tielrooij te betrekken bij het planproces. De 
veronderstelling over een vereiste waterproblematiek als 
uitgangspunt voor het slagen van een project gaat voor deze case niet 
op. Daar waar de waterproblematiek niet zozeer speelt en de 
noodzaak niet wordt gevoeld, is het lastiger een gedeeld probleem te 
krijgen. Een gedeelde ambitie komt ook niet van de grond, want de 
nadruk ligt eerst in het zoeken naar een probleem. Deze situatie  
 

 ‘Waarde 
vastleg-

ging’ 

‘Waarde 
bepaling’ 

‘Waarde 
context’ 

 

 ‘Waarde

meting’ 



 

Hoofdstuk 8  Onderzoeksmethodiek        91  

 

 
ontstond in Westflank-Haarlemmermeer en staat in verband met de 
‘waardebepaling’. 
 
 
Tabel 1Overzicht van feiten en cijfers per casestudies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de het project Westergouwe zal 17,9 % van het totale plangebied (meer 
dan 18ha) waterberging plaatsvinden bij het deelgebied het Bolwerk. De 
ambitie van het project Westflank is hoog, namelijk 66% van de woningen 
zullen in een waterrijk milieu te komen liggen, rondom het 
Beinsdorpermeer. 

 

8.5.1.2 Maatschappelijke en ruimtelijke context 

De locatie en de geografie van het gebied waar de 
gebiedsontwikkeling of het project zich bevindt heeft grote invloed op 
de erkenning van een waterprobleem en/of –kans, dit is terug te zien 
in het verschil in score tussen de casestudies. Bewoners en 
particulieren in het Westland worden dagelijks geconfronteerd met 
wateroverlast, waardoor de noodzaak van waterberging niet ter 
discussie staat. In de Westflank is de behoefte aan meer ruimte voor 

water nog niet duidelijk omschreven worden en minder aannemelijk 
in een droogmakerij (Van Aerschot, 2011).  Ondanks het feit dat 
Westergouwe zich op het diepste punt van Nederland bevindt, heeft 
de maatschappij het overstromingsrisico geaccepteerd. De ruimte-
intensivering kan innovatieve oplossingen, meervoudig 
ruimtegebruik en ruimtewijziging tot gevolg hebben. Tegelijkertijd 
wordt door de intensivering ook samenwerking vereist. In het 
Westland zitten verschillende partijen aan tafel om tot een oplossing 
te komen voor het glas- en tuinbouw- en watervraagstuk. 

 

8.5.1.3 Sociaal-economisch perspectief 

De maatschappij heeft behoefte aan een hoogwaardig woon- en 
leefklimaat, echter het aspect duurzaamheid daarin als in water 
wordt niet altijd onderstreept, zoals in de Westflank. Verschillende 
gemeenten zetten in op projecten met woningen in het dure segment. 
Op deze manier komen kapitaalkrachtige doelgroepen in de gemeente 
wonen. De hype waterwonen heeft langzamerhand ‘voet aan wal 
gekregen’ in alle drie de casestudies. Tegelijkertijd is het niet zozeer 
een uitgangspunt maar een vereiste om de grondexploitatie rond te 
krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Westergouwe Het Nieuwe 

Water 

Westflank- 

Haarlemmermeer 

oppervlak 170 ha 80 ha 1560 ha 

aantal 
nieuwe 

woningen 

circa 3800  
72% koop  28% 

huur 

Circa 1200 
42% drijvend 

circa 10.000 
66% waterrijk 

milieu 

Natuur 
(water-

berging) 

- 
36 ha  

20% van totaal  

75.000m3  
27 ha  

30% van totaal 

2 milj. m3 
sseizoensberging 

520 ha 
33% 

eerste paal 
 

begin 2012 
Begin 2011  begin 2013 

oplevering 
eerste 

woningen 
eind 2012 

- - 
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Tabel 2 Weergave score veronderstellingen ‘waardecontext’ bij de 
casestudies 

* Een hoge score (5) geeft aan dat er aansluiting is met de gekozen 
veronderstellingen uit het literatuuronderzoek en gesprekken met experts. 
Een lage score (1) geeft aan dat er geen aansluiting is. Het zijn gemiddelden. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

8.5.2 Waardebepaling 

Voor alle casestudies ligt er een kwantitatieve en kwalitatieve opgave 
van het gebied, zo ook met betrekking tot het watervraagstuk. De 
kwalitatieve opgave en het belang dat aan oppervlaktewater  wordt 
gehecht verschilt. Althans, er blijkt een verschil in de ambitie en de 
daadwerkelijk te realiseren waarde. De manier waarop de partijen 
samenwerken en de investeringen delen (8.3.2.2 en 8.3.2.3) staan in 
wisselwerking met het koppelen van de functies van 
oppervlaktewater aan de maatschappelijke waarden. 

8.5.2.1De functies en maatschappelijke waarden van 

oppervlaktewater 

De onderstaande tabel geeft per casestudie aan hoeveel belang men  
daadwerkelijk hecht aan maatschappelijke functies en waarden van 
oppervlaktewater. In onderstaande tabel worden deze analyses naast 
elkaar gezet, zodat de casestudies kunnen worden vergeleken.  
- Het onderscheid tussen ‘de norm’ en ‘boven de norm’  van 
waterberging bepaalt het belang van het veiligheidsaspect. ‘Boven de 
norm’ kan niet bij elke casestudie belangrijk zijn, omdat het niet 
duidelijk is wie zal gaan investeren. Bij Westergouwe diende men bij 
‘kans maal gevolg’ oplossingen te vinden voor het beperken van de 
gevolgen, oftewel  waterberging. De noodzaak in het Westland om de 
wateroverlast tegen te gaan is zeer groot, dus wordt aan het 
waterbergen zeer veel belang gehecht. Bij Westflank-
Haarlemmermeer ontstaat een discussie over de functionele waarde 
van de seizoensberging in het nieuwe watersysteem. De 

veiligheidswaarde van water blijkt in alle casestudies bepalend te zijn  

Veronderstellingen 
1= weinig  mate aanwezig         5= hoge mate 

aanwezig 

Wester
gouwe 

Het 
Nieuwe 
Water 

West-
flank 

 

1. Maatschappelijke, ruimtelijke en 
beleidsmatige context 

1. Bescherming tegen overtollig water of 
tekort aan water als uitgangspunt 

2. Gedeeld probleem/ambitie voor de 
wateropgave 

3. Behoefte aan een duurzaam en 
aantrekkelijk woon- en leefklimaat 

4. Behoefte aan meervoudig ruimtegebruik 
5. Er is sprake van een intensivering van 

het ruimtegebruik  
6. De politiek staat achter de wateropgave 

 
 

1* 
 

5 
 

5 
 

4 
4 
 

5 

 
 

5 
 

4 
 

4 
 

5 
4 
 

5 

 
 

3 
 

2 
 

4 
 

3 
2 
 

2 

 2. Sociaal economisch perspectief 
1. Welvaart als motor achter meervoudig 

ruimtegebruik en behoeften 
2. Toename welvaart en aantrekken 

doelgroep 

 
2 
 

4 

 
4 
 

2 

 
2 
 

2 

Totale score 30 33 20 

 ‘Waarde 
vastleg-

ging’ 

‘Waarde 
bepaling’ 

‘Waarde 
context’ 
 

‘Waarde

meting’ 

‘Waarde 
bepaling’ 
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voor het verdere verloop van het planproces, zowel negatief als 
positief. 
 - Alle drie de projecten hebben als ambitie de identiteit van het 
project te verbinden aan water. Het Nieuwe Water en de Poelpolder 
in Westland en Westergouwe hechten daadwerkelijk veel belang aan 
deze verbinding in tegenstelling tot in de Westflank. Daar komt de 
branding van het gebied met water niet van de grond. 
- Bij elke casestudie ligt een ambitie om een hoogwaardig duurzaam 
leef- en woonklimaat te creëren. Echter bij alle drie de cases blijkt het 
koppelen van deze ambitie als een maatschappelijke waarde van 
water blijkt afhankelijk van de effecten/baten van de investeringen 
van stake- en/of shareholders.  
- Ondanks onderzoeken die aangeven dat investeringen in recreatie 
leiden tot een hogere bedrijvigheid en baten, blijkt bij elke casestudie 
dat recreatie moet inboeten aan ruimte en er daadwerkelijk minder 
belang aan wordt gehecht.  
- Het wonen aan het water wordt bij elke casestudie ingezet om 
kapitaalkrachtige doelgroepen aan te trekken, Echter, bij een 
onderzoek naar de baten van duurzame gebiedsontwikkelingen in de 
Westflank-Haarlemmermeer geven de huidige cijfers over de VON-
prijs nog niet de juiste inzichten.  
- Het sociale aspect van water, dat zoals groen een sociaal-
maatschappelijke waarde heeft, is bij geen enkele casestudie aan de 
orde. Deze waarde wordt al snel geschaard onder leefbaarheid, 
terwijl de bewustwording van de aanwezigheid van water juist van 
grote waarde kan zijn voor de overige maatschappelijke waarden.  
Het belang van de geselecteerde maatschappelijke waarden is 
afhankelijk van de context (waardesetting), het betrekken van stake- 
en/of shareholders (8.3.2.2) en de toereikendheid van de methoden 
(waardemeting) in paragraaf 8.3.3. 

 
 
 
 
 

Tabel 3 Mate van belang aan de maatschappelijke functies en waarden 
van oppervlaktewater  

* 1: Westergouwe 2: Het Nieuwe Water 3: Westflank-Haarlemmermeer 
** gemiddelde van respondenten uit case 

 

8.5.2.2 Betrekken van stake- en shareholders 

- Samenwerking 
In het Westland wordt aan de  hand van gebiedsprocessen bekeken 
welke instrumenten beschikbaar zijn, welke optie het beste ingezet 
kan worden en wie daar primair verantwoordelijk  voor is. Bij deze 
samenwerking is de taak- en rolverdeling van groot belang, omdat 
onderzocht wordt wie initiatiefnemer is en wie de 
verantwoordelijkheid voor de investering wil dragen vanuit zijn rol. 
In de Westflank is gebleken dat de inzet van een MKBA-arena een 
aantal discussies uit de weg had kunnen nemen over het belang van 
de waarde van waterberging. De 3 W’s werkgroep bij Westergouwe 
heeft onder leiding van P2-managers en APPM denktanks ingezet om 
het watervraagstuk bespreekbaar te maken met experts, bestuurders,  

Scores   Casestudies 

1 = weinig belang         5 = veel belang   

Waarden Aspecten 1* 2 3 Totaal 

a. Waterberging - veiligheid & 
functionaliteit 

4, 3 ** 4,25 4 4,2 

b. Identiteit - verbondenheid & 
branding 

4 3 3 3,3 

c. Leefomgeving - leefbaarheid & 
duurzaamheid 

3,3 3 3 3,1 

d. Recreatie - bedrijvigheid & 
vrijetijdsbesteding 

3 3 2,6 2,7 

e. Financieel - prijs van het object & 
de grond 

4,3 3,75 3,3 4,0 

f. Ontmoetingsplek - sociaal contact & 
bewustwording 

1,6 2,5 2,3 2,1 

 totaalgemiddeld 4,1 3,25 3,0 3,2 
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,     

Tabel 4 Weergave score veronderstellingen ‘waardbepaling’ bij de casestudies 

Veronderstellingen 
1= weinig  mate aanwezig         5= hoge mate aanwezig 

Westergouwe Het Nieuwe 
Water 

Westflank 
 

1. Participatie van stake- en/of shareholders 
1. De betrokken partij heeft kennis van zijn taak en rol 
2. Participatie van marktpartijen wordt bewerkstelligd  
3. Er is sprake van een waardevol interactief proces bij 

de waardebepaling 
4. Er is sprake van Joint Fact Finding/ 

transdisciplinariteit 
5. Cofinanciering wordt bewerkstelligd** 
6. Cofinanciering wordt bereikt** 

 
4* 

 
3 
4 
 

5 
 

4 
4 

 
4 
 

4 
4 
 

4 
 

3 
n.v.t*** 

 
3 
 

2 
3 
 

4 
 

2 
n.v.t 

Totale score 24 19 11 

* Een hoge score (5) geeft aan dat er aansluiting is met de gekozen veronderstellingen uit het literatuuronderzoek  en gesprekken  
met experts. Een lage score (1) geeft aan dat er geen aansluiting is.  
** Westergouwe bevindt zich al in een verder stadium van het proces, dit is van invloed op de score van de veronderstelling 5,6 
*** De score kon nog niet worden waargenomen, omdat het project dit stadium nog niet heeft bereikt 

 
bewoners en particulieren. De kennisoverdracht tussen verschillende 
partijen was groot, vandaar de hoge score van Joint Fact Finding (zie 
tabel).  
 
- Taak- en rolverdeling 
De gemeenten zijn vooral verantwoordelijk om de woningbehoefte te 
vervullen. Op het gebied van het watervraagstuk maken zij gebruik 
van de aanwezige lokale kennis en kennis van de waterschappen. De 
rol van de gemeente Westland bij Het Nieuwe water is beperkt 
gebleven. De provincie zorgt meestal voor de regie van de 
samenwerking en pakt het watervraagstuk op bij niveau-
overschrijdende situaties. Bij het Waterplan Westland en Het Nieuwe 
Water heeft de provincie het Hoogheemraadschap Delfland tot deze 
taken bevoegd en afstand gedaan van haar regierol. Het 
Hoogheemraadschap Delfland heeft verschillende taken en rollen  

 
(aangegeven in de tabel) waartussen een juiste afstemming vereist is 
(Nederpelt, 2010). Daarnaast zijn de provincie Zuid-Holland en de 
provincie Noord-Holland wel betrokken bij gebiedsontwikkeling, maar 
zodra het projectniveau wordt benaderd nemen zij afstand naar een 
toetsende rol (zoals bij Westergouwe en Het Nieuwe Water). De rol 
van de ontwikkelaar of particulier is afhankelijk van het op orde 
stellen van publieke besluiten door de overheden; dit betekent niet dat 
zij niet al betrokken kunnen worden in het proces 

 
- Grondposities en cofinanciering 
De bovenstaande rollen en taken van de partijen zijn medeafhankelijk 
van de grondpositie die zij hebben en welke vorm van samenwerking 
er wordt aangegaan. De rol van ontwikkelaars is even gelijkwaardig 
als alle andere partijen, afhankelijk van hun grondpositie. De 
gemeenten zijn meestal in het projectgebied bezitter van de meeste 
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grond, hetgeen hun positie versterkt bij het toe-eigenen van taken en 
rol in de samenwerking. Zo heeft de gemeente Gouda een aantal 
hectare grond opgekocht van Moordrecht om Westergouwe te kunnen 
realiseren. Daarnaast zijn zij afhankelijk van een sluitende 
grondexploitatie mochten zij willen investeren in een ruimte als 
oppervlaktewater. De provincie Zuid-Holland is in vergelijking met de 
andere provincies van de cases actief met het verwerven van gronden. 
De grondposities versterken hun eigen rol in het proces, geven  
duidelijkheid aan de overige partijen, maar zorgen ook vaak voor een 
terugval naar deze posities en taken.  De discussie blijft liggen bij de 
vraag: wie is de probleemeigenaar en wie de baathebber? 
 
Tabel 6 Mate van aanwezigheid succesvolle inancieringsverdeling 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5 Overzicht taak- en rolverdeling betrokken partijen per casestudie 

 
 
 
 

1= lage mate 
5= hoge mate 

Partnerschap Waardering 

Gedeelde 
probleemperceptie 

Afhankelijkheid Aspecten 

4 
 

3 

Breed gedragen 
oplossingen 

Medefinanciering Maatschappelijk 

4 3 

Rechtvaardige 
verdeling kosten en 
baten 

Expliciet maken Zachte waarden 

3 
 

3 

 11 9 

Taak en rol Zuidplaspolder 
en Westergouwe 
 

Poelzone en Het Nieuwe 
Water 

Westflank- 
Haarlemmermeer 

Gemeente - Projectleider 
woningbouw, 3 

W’s 

- 
‘Toenmalige’grondeigenaar 

ruimtelijke kwaliteit 

- Projectmanager 
woningbouw en 

infra 

Provincie - Grondbank 
eigen gronden 

- Beleid 
groene en grijze 

ruimte 

- Bevoegd het waterschap 
regionaal watersysteem 

- Waterbeleid 
opgenomen 

regionaal 
watersysteem en 

groen 

Waterbeheerder - Toetser 
waterveiligheid 

- 
Medeontwikkelaar 
Inrichtingsvariant 

cascade model 

- Medeontwikkelaar 
realiseren doelen Delfland 

- Bedrijfsbelang 
financieel 

-Bestuurlijk 
beleid en toets 

- Beperkt tot 
waterbeheer 

waterveiligheid en 
kwaliteit 

piekberging 
- Investeerder  

seizoensberging 
beheerskosten 

opgenomen 

Ontwikkelaar - Ontwikkelt 
woonklimaat en 
inrichting plan 
- Haalbaarheid 

grondexploitatie 

- Ontwikkelt 
woonklimaat en inrichting 

plan 
- Haalbaarheid 

grondexploitatie 

n.v.t 
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8.5.3 Waardemeting 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de gebiedsont-
wikkelingen Zuidplaspolder en Westflank-Haarlemmermeer en de 
projecten Het Nieuwe Water. Bij de projecten is geen gebruik gemaakt 
van de MKBA. Echter de geïnterviewde experts bij deze projecten zijn 
wel op de hoogte van het meten van natuur- en maatschappelijke 
effecten en de eventuele ingezette MKBA voor het bovenliggende plan, 
zoals de Poelpolder. Verzamelde data en inzichten van hen worden 
wel meegenomen in het onderzoek.  
 

8.5.3.1 Afwegings- en/of waarderingsmethode 

- Informatiefunctie  
De informatiefunctie van een MKBA zou moeten betekenen, dat de 
betrokken partijen informatie krijgen over welke effecten een 
investering heeft en bij wie de effecten terechtkomen. De 
informatiefunctie zorgt voor de onderbouwing van de procesfunctie. 
De verkregen informatie zou moeten leiden tot inzichten die gedeeld 
kunnen worden. Echter, er ontstaan eerder discussies en 
onduidelijkheden, waardoor de procesfunctie niet voor input van de 
informatiefunctie kan zorgen. In de casestudies is gebleken, dat de 
MKBA niet toereikend is geweest in zijn informatiefunctie. In Westland 
heeft het niet de inzichten gebracht over de investeringen bij een 
watervraagstuk. Bij de Westflank konden de duurzame en 
maatschappelijke effecten niet inzichtelijk gemaakt worden voor de 
betrokken partijen, waardoor de ‘waardebepaling’ niet tot stand 
kwam.  

 
- Procesfunctie 
De procesfunctie zou moeten leiden tot de juiste input voor de 
informatiefunctie, die een MKBA heeft. Echter, de methode wordt of te 
vroeg ingezet waardoor er teveel onduidelijkheden zijn of te laat 
ingezet waardoor het slechts een toetsende functie heeft. Daarnaast, 
mocht de MKBA een positief saldo hebben, worden de inzichten niet 
meer gebruikt. Het dient slechts als afwegingsmethode voor de 
besluitvorming, waardoor de procesfunctie niet optimaal wordt 
vervuld. Het lukt gemeenten vaak niet om de baten op andere 
gebieden aan te tonen als effect van waterberging, de MKBA is 
daarvoor ook niet toereikend. Bij de ‘waardebepaling’ is reeds 
aangegeven dat de grondposities van betrokkenen bepalend zijn bij 
samenwerking. De manier waarop de kosten van hun grond of aan te 
kopen grond wordt meegenomen bij de MKBA geeft weinig inzicht in 
de gedane investering of de kosten van de functiewijzingen.  
 

8.5.4 Conclusie 

Uit de casestudies is gebleken dat de waardecontext een grote invloed 
heeft op de manier waarop omgegaan wordt met het watervraagstuk 
en op welke manier de betrokken partijen inhoud geven aan het 
planproces. Het ontbreken van een duidelijke probleemperceptie of 
ambities heeft consequenties voor de taakverdeling onder de partijen. 
Het is zaak nut en noodzaak concreet voor ogen te hebben. Ondanks, 
dat er een MKBA is ingezet bij de projecten blijken de partijen 
problemen te hebben met inzicht in welke baten het water kan 
hebben. De MKBA heeft daarmee niet voldaan aan zijn 
informatiefunctie. Bij een watervraagstuk is gebleken dat het gaat om 
maatwerk en niet alleen onderhevig is aan klimaatverandering maar 
ook de huidige maatschappelijke en economische context.  
 
 
 

 ‘Waarde 
vastleg-

ging’ 

‘Waarde 
context’ 

‘Waarde 
bepaling’ 

‘Waarde 
meting’ 
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Tabel 7 Mate van belang aan de maatschappelijke functies en waarden van oppervlaktewater 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Een hoge score geeft aan 

dat de veronderstelling dat 

een MKBA niet toereikend is 

en alternatieven gewenst is 

bij de betrokken partijen.  

 

Maatschappelijke kosten baten analyse 
1= mate tevreden 
2=  
 

Functies 
 

Informatiefunctie 
 

Procesfunctie 
 

Casestudies Inzicht 
in 

kosten 

Inzicht 
in 

baten 

Verdeling 
kosten 
baten 

Draagvlak 
 
 

Consensus 
 
 

Doel- 
stellingen 

 
 

Zuidplaspolder en 
Westergouwe 

4 3 4 4 3 3 

Poelzone  
en Nieuwe Water 

4 
 

2 
 

3 
 

4 
 

3 
 

3 
 

Westflank- 
Haarlemmermeer 

3 2 2 2 
 

2 
 

1 

Veronderstellingen 
1= weinig  mate aanwezig         5= hoge mate aanwezig 

Westergouwe Het Nieuwe 
Water 

Westflank 
 

1. Afwegings- en of waarderingsmethode 
4. De MKBA wordt niet als toereikend geacht als 

afwegingsmethode en/of waarderingsmethode 
5. Het ontbreekt de MKBA in de informatiefunctie 
6. Het ontbreekt de MKBA in de procesfunctie 
7. Innovatieve methoden zijn geboden als alternatief 
8. Een businesscase zou beter gekoppeld moeten 

worden aan MKBA 
9. De grondexploitatie biedt in de huidige context 

houvast 

 
3 

 
2 
2 
2 
3 
 

3 

 
3 
 

3 
2 
2 
4 
 

4 

 
4 
 

4 
4 
2 
3 
 

3 

Totale score 15 18 21* 
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9. Slotconclusies en aanbeveling 
Dit hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen van het 
onderzoek. De conclusies worden beschreven aan de hand van de 
toegepaste criteria uit het empirisch onderzoek, te weten 
waardecontext, waardebepaling, waardemeting en 
waardevastlegging. Tegelijkertijd wordt een terugkoppeling gemaakt 
naar het literatuuronderzoek. Het doel is een antwoord te geven op 
de probleemstelling van het onderzoek door het beantwoorden van 
de deelvragen en de hoofddeelvragen (§9.1). Als afsluiting van het 
hoofdstuk (§9.2) worden aanbevelingen gegeven voor 
vervolgonderzoek naar geschikte handvatten voor de 
waardebepaling in het planproces van uitbreidingslocaties met een 
wateropgave in gebiedsontwikkelingen.  
 

9.1 Conclusies 

In het literatuuronderzoek is reeds aangegeven, dat het onderzoek 
uitgaat van een subject- en contextafhankelijke waardering van het 
ruimtegebruik. Tevens is in de empirische verantwoording en in het 
empirisch onderzoek aangegeven, dat de context bepalend is geweest 
voor de wijze waarop de data zijn verzameld, geanalyseerd en hoe ze 
kunnen worden gebruikt. De conclusies bieden dan ook inzicht in een 
vraagstuk waarvan de beantwoording afhankelijk is van de context en 
geïnterviewde betrokkenen en niet zomaar kan worden 
gegeneraliseerd. Verschillende conclusies luiden: ‘het gaat om 
maatwerk’. Deze constatering doet echter niets af aan de resultaten 
van het onderzoek. De conclusies geven aan met welke factoren van 
de context rekening dient te worden gehouden bij ruimtelijke 
ontwikkelingen met een wateropgave, bij waardetoekenning, bij 
samenwerking tussen partijen en tijdens de afwegings- en 
keuzemomenten. Aan de hand van de verkregen inzichten uit zowel 
het literatuuronderzoek als het empirisch onderzoek kan antwoord 
gegeven worden op de in dit onderzoek gestelde probleemstelling:  
 

‘Op welke wijze kan ten behoeve van de stake- en shareholders 
(gemeentelijke en provinciale partijen) inzichtelijk worden gemaakt 
welke waarde oppervlaktewater als in waterberging heeft bij 
uitbreidingslocaties in integrale gebiedsontwikkelingen? 
 
De volgende hoofddeelvragen dienen te worden beantwoord aan de 
hand van de gestelde deelvragen uit §1.2, die onder de structuur van 
de 4 W’s te brengen zijn: 
- Waardecontext:  

1. Binnen welke beleidsmatige, maatschappelijke en ruimtelijke 
ontwikkelingen vindt de waardering van een ruimtelijke 
wateropgave met oppervlaktewater plaats? 

2. Op welke manier wordt aan ‘meerwaarde’ inhoud gegeven 
vanuit sociaal-economisch perspectief (marktgerichte 
benadering)? 

- Waardebepaling: 
3. Welke aan elkaar gerelateerde functies en maatschappelijk 

gebruik van oppervlaktewater zijn waardebepalend? 
4. Op welke manier kunnen in het afwegingsproces de stake- en 

shareholders betrokken worden? 
- Waardemeting: 

5. Welke afwegings- en/of waarderingsmethoden zijn 
toereikend om de waarde van oppervlaktewater vast te 
stellen of te meten? 

- Waardevastlegging: 
Ten einde de geselecteerde, gewogen en gemeten waarden van 
oppervlaktewater vast te leggen in publieke besluiten.  
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9.1.1 Waardesetting 

Een wateropgave binnen een gebiedsontwikkeling betreft een 
sectoroverschrijdende opgave waarbij verschillende vormen van 
ruimtegebruik en partijen van belang zijn. In het onderzoek is de 
wateropgave beperkt tot oppervlaktewater als in waterberging. De 
ruimtelijke wateropgaven vinden op regionale schaal plaats en zijn 
daarmee één van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen een 
gebiedsontwikkeling. De huidige economische situatie in Nederland 
kan leiden tot nieuwe keuzes en afwegingen tussen vormen van 
ruimtegebruik ten gunste of ten nadele van water. 
 

Hoofddeelvraag 1: 
Binnen welke ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen vindt de 

waardering van een ruimtelijke ontwikkeling met oppervlaktewater 
plaats? 

-Nut en noodzaak 
Het uitgangspunt van de partijen bij gebiedsontwikkeling of het 
project is bepalend voor de wijze waarop de wateropgave binnen 
deze ruimtelijke ontwikkeling of dit project vorm krijgt. In de 
literatuur is reeds aangegeven, dat duidelijkheid over het nut en de 
noodzaak van de ruimtelijke ontwikkeling een vereiste is bij 
gebiedsontwikkeling. Omschrijving van de ambitie of 
probleemperceptie en overeenstemming daarover met de 
betrokkenen leiden niet tot een garantie van slagen, maar het 
ontbreken ervan wel tot falen (Rooy, 2009). Bij Westergouwe is 
gebleken, dat ondanks dat het oplossen van de waterproblematiek 
niet het primaire doel van het plan was, een woningbehoefte met een 
daaraan gerelateerd watervraagstuk niet tot een onhaalbaar plan 
hoeft te leiden. Het watervraagstuk hoeft dus niet het uitgangspunt te 
zijn, als het maar als een volwaardig onderdeel of als de 
randvoorwaarde wordt meegenomen in de ruimtelijke ontwikkeling. 
Bij de Westflank blijkt de zoektocht naar probleemeigenaren 
moeizaam te verlopen, omdat het probleem of uitgangspunt met 
betrekking tot het watervraagstuk onduidelijk is geformuleerd. Bij 
Het Nieuwe Water is de totale opgave verweven met het 
watervraagstuk en zodoende ook in het nut en de noodzaak. 

 
- Ruimtegebruik en politiek 
Door middel van waterberging worden verschillende 
waterproblemen aangepakt door een flexibel waterpeil te hanteren. 
Het bergen van water vraagt echter om een ruimteoppervlak van 
behoorlijke afmetingen, waardoor spanningen tussen verschillende 
vormen van ruimtegebruik ontstaan, met name tussen wonen en 
groen, water en recreatie. In het laatste regeerakkoord is vanwege de 
kredietcrisis besloten het budget LOG te beperken, waardoor 
duurzaamheidsambities in de knel komen, zo ook de groen-blauwe 
netwerken van de Zuidplaspolder, de recreatie-ambitie bij de 
Westflank en de natuurontwikkeling bij Het Nieuwe Water. Bij de 
wateropgaven wordt minder prioriteit gegeven aan duurzaamheid en 
leefbaarheid dan aan veiligheid. Het empirisch onderzoek sluit aan bij 
het literatuur onderzoek. Bevestigd wordt, dat er wel degelijk sprake 
is van subjectieve waardering van de waarden van oppervlaktewater, 
maar dat deze geleid wordt door geld en kwantitatieve gegevens. Bij 
Westergouwe wordt bevestigd dat ondanks dat er een behoefte 
vanuit de samenleving is naar een bepaald ruimtegebruik deze het 
alsnog kan afleggen tegen een ruimtegebruik met een hogere 
marktwaarde. Het openwater in het plangebied zal naar alle 
waarschijnlijkheid afnemen om meer grondgebonden woningen te 
kunnen realiseren. Hierop zal bij hoofddeelvraag 3 worden 
teruggekomen. 
 
- Omgang met water 
Op nationaal bestuurlijk niveau (KRW, 2000/60/EG, WB21, 2000 en 
NBW) krijgt onder andere het thema ‘Vasthouden Bergen en 
Afvoeren’ en het thema ‘Ruimte voor Water’ veel aandacht. Daarnaast 
is de rol van de waterbeheerder aan het veranderen, hetgeen 
bepalend kan zijn voor de context waarbinnen het planproces 
plaatsvindt. De waterbeheerder kan sturing geven aan en 
mogelijkheden creëren voor het bepalen van ambities in plaats van 
slechts toetsend op te treden (Nederpelt, 2011). Het contextuele 
waterbeheer dat zich richt op de gebruiker en zijn omgeving doet 
eveneens zijn intrede. Initiatieven vanuit de Hoogheemraadschappen 
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die toezien op het veranderen van hun rol kunnen leiden tot 
spanning, omdat zij de regie uit handen kunnen nemen van 
gemeenten en het speelveld (context) onoverzichtelijk wordt 
(Nederpelt, 2011). De veranderende rol van het waterbeheer was al 
enigszins kenbaar tien jaar geleden bij Westergouwe, al waren zij nog 
het meest betrokken bij de functionele aspecten. Bij Westland kan 
bevestigd worden dat de betrokkenheid van de waterbeheerder leidt 
tot een vruchtbaar planproces. Zijn rol heeft raakvlak met het 
contextuele waterbeheer en gaat zelfs een stap verder vanwege het 
aangaan van risico’s.  

 
Hoofddeelvraag 2: 

Op welke manier wordt aan ‘meerwaarde’ inhoud gegeven vanuit een 
sociaal-economisch perspectief? 

 
Welvaart en welzijn 
Het streven naar welvaart en welzijn in een ruimtelijk plan lijkt zich 
vooral te uiten in een duurder segment aan (water)woningen in 
plaats van een duurzaam en leefbaar woonklimaat. De marktgerichte 
benadering zorgt ervoor dat gemeenten liever hun grondexploitaties 
sluitend willen hebben dan te investeren in de brede zin van 
welvaart(effecten) die ogenschijnlijk aan de orde kunnen zijn bij 
waarde van oppervlaktewater. In het literatuuronderzoek is beoogd 
dat immateriële waarden voorop worden gesteld bij het streven naar 
welvaart, echter in casestudies is gebleken dat juist de materiële 
waarden van doorslag zijn geweest bij de inrichting van de 
wateropgave in het plangebied of project  

 
Conclusie 

De specifieke context van de casestudies bleek mede doorslaggevend 
te zijn voor de wijze waarop met het watervraagstuk bij 
gebiedsontwikkeling of een specifiek project wordt omgegaan. 
Vereist is duidelijkheid over het nut en de noodzaak van de 
ruimtelijke ontwikkeling, inzicht over de economische crisis nu en op 
lange termijn, inzicht in de verschillende vormen van ruimtegebruik 
en duidelijkheid over het beschikbare beleid en wetten op het gebied 

van watervraagstukken. Het ontbreken van bijvoorbeeld een 
duidelijk nut en noodzaak, ambitie of probleemperceptie bij een 
ruimtelijke wateropgave leidt immers tot een verkeerde start van het 
planproces voor het bepalen van de waarden van oppervlaktewater 
als in waterberging. Het feit dat er op nationaal niveau geen 
duidelijke normering is voor vereiste waterberging maakt het voor de 
betrokken partijen noodzakelijk een wateropgave binnen eigen 
context aan te pakken. En daarbij hoort de veranderende rol van 
waterbeheerder. 
Het streven de immateriële waarden en ambities over welvaart in 
ruime zin te vergroten, volgens Heertje de leefbaarheid, het 
woongenot, de ruimtelijke kwaliteit, boet in ten opzichte van de 
materiële waarden in de huidige context. Dit doet echter niets af aan 
de wijze van het hoog inzetten van ambities op het gebied van water, 
echter hierbij dient rekening te worden gehouden met de contextuele, 
politieke, materiële en functionele voorwaarden. De behoeften vanuit 
de samenleving blijken hierbij meer ondergeschikt. 
 

9.1.2  Waardebepaling 

Bij integrale gebiedsontwikkeling gaat het niet zozeer om de 
standpunten die actoren naar voren brengen, maar om de 
achterliggende waarden en perspectieven. In dit onderzoek vormt 
deze gedachte het uitgangspunt bij het bepalen van de waarden van 
oppervlaktewater. De lastige participatie van de stake- en/of 
shareholders in het watermanagement is te wijten aan de 
institutionele structuur van de rol van experts. Het watervraagstuk is 
een integrale opgave waarbij stake- en shareholders betrokken zijn 
met uiteenlopende visies, belangen, aandelen, afspraken en risico’s. 
Actoren handelen in hun waardering subjectief ook al gaan zij uit van 
objectieve data. Besluit, standpunt en waardering van de actoren zijn 
subjectieve handelingen. Het bepalen van de waarden van 
oppervlaktewater in het planproces is afhankelijk van de context, 
samenwerking tussen partijen en de verdeling van investeringen. 
Voor de partij die als procesbegeleider optreedt, is om die reden een 
belangrijke taak weggelegd (Blaeij, 2010). In het Westland en 
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specifiek de Poelzone en ook de Zuidplaspolder wordt flink aandacht 
besteed aan het belang van onderhandelingsprocessen. 
  

Hoofddeelvraag 3: 
Welke aan elkaar gerelateerde functies en maatschappelijke aspecten 

van water als oppervlaktewater zijn waardebepalend? 
 
Oppervlaktewater 
De verschijningsvorm oppervlaktewater krijgt een functie en een 
maatschappelijke waarde door het te koppelen aan andere vormen 
van ruimtegebruik en kan op deze manier van betekenis zijn voor de 
ruimtelijke planning. Oppervlaktewater wordt in de casestudies 
gezien als open water, dat een bepaalde oppervlakte in hectaren 
betreft waar, als het gaat om seizoensberging, een fluctuerend 
waterpeil kan worden gehanteerd (Van Aerschot, 2011).  Daarnaast 
kan oppervlaktewater ook van waarde zijn voor de samenleving door 
het te koppelen aan maatschappelijke behoeften. Uit de casestudies 
blijkt dat het eerder gaat om de behoeften van de betrokken partijen 
en van top-down gerelateerde voorkeuren. 
 
Maatschappelijke functies en waarden van oppervlaktewater 
Vanuit de leer van Dooyeweerd (§2.3) en de maatschappelijke 
waarde van groen (§5.2) zijn een aantal maatschappelijke functies en 
waarden van oppervlaktewater geselecteerd. In de casestudies komt 
duidelijk naar voren dat aan veiligheid en functionaliteit van 
oppervlaktewater in de opgave veel belang wordt gehecht. Mochten 
deze onderdelen ontbreken, dan gaan de andere functies c.q. waarden 
niet meer op. Aan het leefbaarheids- en duurzaamheidsaspect van 
oppervlaktewater wordt ook veel belang gehecht, echter deze 
waardering blijkt niet voldoende voor realisering ervan. De 
maatschappelijke functie en waarde ‘recreatie’ worden bij veel 
gebiedsontwikkelingen in één adem genoemd, maar in de casestudies 
blijft dit achterwege als het gaat om een daadwerkelijke investering 
in de ruimte op projectniveau. Opmerkelijk, recreatieve waarden van 
oppervlaktewater worden ondanks bewezen positieve effecten 
(baten) onderzoek en praktijkstudies het minst van waarde geacht bij 

de casestudies. De waardestijging van een object of grond wordt van 
meer belang geacht door de betrokken partijen. Bij het bepalen van 
de waarden van oppervlaktewater blijken de onzekerheden over de 
baten, oftewel de ‘economische’ waarden van blauwe effecten, 
doorslaggevend te zijn voor de te nemen keuze.  
 

Hoofddeelvraag 4: 
Op welke manier kunnen in het afwegingsproces de stake- en 

shareholders betrokken worden om de waarden van een ruimtelijke 
ontwikkeling met oppervlaktewater te bepalen? 

 
Stake- en/of shareholders 
De stake- en shareholders maken onderdeel uit van het plan- en 
besluitvormingsproces. Zij kunnen een belang (stake) hebben, zoals 
de marktpartij en de gemeente, en/of een aandeel (share) in het 
project, zoals de provincie en de gemeente. De verschillende rollen 
van het Hoogheemraadschap Delfland in Westland geven aan, dat zij 
zowel stakeholder als shareholder kan zijn. Bij de provincie Zuid-
Holland in de Zuidplaspolder is van een gelijksoortige situatie sprake, 
doordat zij onderdeel uitmaken van de Grondbank. De vraag is welke 
rol of welk belang zij nastreven in de samenwerking met andere 
partijen bij de waardebepaling van oppervlaktewater. 
 
Interactief en transdisciplinair proces 
Kennisuitwisseling tussen zowel kennisexperts als niet-kennisexperts 
zorgt voor een meer maatschappelijk gewenst plan, mits er rekening 
gehouden wordt met de gevoeligheden en behoeften van de 
belanghebbenden (Blaeij, 2008, pp. 26-29). De denktanks van de 3 
W’s bij Westergouwe zijn een voorbeeld van een interactieve en 
transdisciplinaire uitwisseling van belangen (van der Zwaart, 2010). 
De kennisoverdracht tussen de actoren, de wetenschap en de praktijk 
kunnen een duidelijk beeld geven van de belangrijkste waarden. De 
huidige Mutual Gain Approach (NLBW, 2010) geeft ook aan op welke 
manier. Echter, niet bij elke aangeduide integrale 
gebiedsontwikkeling of project wordt aan het begin al met een 
dergelijk proces gestart. Een reden hiervoor is, dat vaak de betrokken 
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partijen als gemeente en provincie eerst het watervraagstuk via 
publieke samenwerking willen oplossen; het gaat dan vooral om het 
waterveiligheidsvraagstuk. Een gevolg is, dat de nadruk teveel komt 
te liggen bij risicobeperking dan bij de overige waarden. 
 
Samenwerking, taakverdeling en grondposities 
De samenwerking valt of staat met vertrouwen en een geschikte 
taakverdeling. Allereerst kan het vertrouwen gestimuleerd worden 
door een gedeelde ambitie of opgave. Ten tweede hebben de partijen 
aangegeven een belang of aandeel en een rol te hebben in de 
ruimtelijke ontwikkeling en aan de hand daarvan kunnen taken 
verdeeld worden. Echter, bij het watervraagstuk blijkt een 
taakverdeling moeizaam te verlopen, omdat bij het aannemen van 
een taak ook direct om een investering wordt gevraagd (Nederpelt, 
2011). De onzekerheid over welke baten de ruimtelijke 
ontwikkelingen, maatregelen en combinaties zullen opbrengen en 
wie deze baten kunnen aanwenden vormt een obstakel in de 
samenwerking. De spanning tussen particulieren en publieke partijen 
loopt hierdoor op, mits ingezien wordt dat deze partijen niet zonder 
elkaar kunnen zoals het geval is in de gemeente Westland (Wubben, 
2010). De grondposities van de stakeholders biedt enige 
duidelijkheid omtrent hun positie, vermogen en risico. Daarnaast zijn 
deze stakeholders aan de ene kant meer bereid zich in te zetten 
vanwege positieve baten en aan de andere kant minder bereid 
vanwege het risico. 
 

Conclusie 
Het bepalen van de waarden van oppervlaktewater en het aangeven 
welke waarde voor welke betrokken partij van belang is, zijn 
subjectief van aard. Tegelijkertijd laten de betrokken actoren zich 
leiden door de huidige context waarin geld en kwantitatieve gegevens 
doorslaggevend belang lijken. In onderzoeken worden de baten van 
recreatieve bedrijvigheid en ruimtelijke kwaliteit aangegeven, maar 
in de praktijk blijken keuzes voor deze waarden van 
oppervlaktewater niet realiseerbaar. Het verdelingsvraagstuk van de 
financiering vormt een knelpunt bij de waardebepaling. De zoektocht 

naar de initiatiefnemer, probleemeigenaar, veroorzaker en 
verantwoordelijke verloopt moeizaam, omdat aanwijzing of het 
aannemen van een betreffende rol ook investeringen met zich 
meebrengt. De onzekerheden en onduidelijkheden over het 
financieringsvraagstuk van een wateropgave hebben als oorzaak, dat 
het nationale beleid niet altijd toereikend is. Het gaat om maatwerk 
(Sabeé, 2011). De conclusie kan getrokken worden, dat een meer 
interactieve rol van de waterbeheerder leidt tot een vruchtbaarder 
planproces dan in geval van enkel een afwachtende en toetsende rol 
van de waterbeheerder (Nederpelt, 2011).  
 

9.1.3 Waardemeting 
Het watermanagement in Nederland laat een ontwikkeling zien 
richting ruimtelijk watermanagement, waarbij belanghebbenden in 
een integraal proces tot overeenstemming komen. Echter het domein 
van watermanagement richt zich bij het maken van keuzes en 
afwegingen op institutionele methoden als een MKBA, die zich laat 
leiden door economische waarden. In de huidige complexe 
ruimtelijke plannen moeten veelvuldig keuzes gemaakt worden 
omtrent ruimtegebruik met verschillende stake- en/of shareholders. 
Duidelijkheid over de kosten- en batenverdeling is dan zeer gewenst. 
De vraag is of een MKBA daarover nog toereikende informatie biedt 
en ingezet kan worden als procesinstrument in een interactief 
planproces. 
 

Hoofddeelvraag 5: 
Welke afwegings- en/of waarderingsmethoden zijn toereikend om de 

waarde van oppervlaktewater te meten of vast te stellen? 
 
Informatiefunctie van de MKBA 

De informatiefunctie van een MKBA zou moeten betekenen, dat de 
betrokken partijen informatie krijgen over welke effecten een 
investering heeft en vooral, wie de effecten zullen merken. De 
informatiefunctie zorgt voor de onderbouwing van de procesfunctie. 
In de casestudies wordt de theoretische werkwijze van de MKBA 
(VenW, 2007) ter discussie gesteld. Bij het project Westflank blijkt de 
informatie over zachte waarde tekort te schieten waardoor ook aan 
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de procesfunctie geen invulling kan worden gegeven. Het doel van de 
MKBA, het inzichtelijk maken van de welvaartseffecten van 
natuurwaarden zoals water, blijkt vaak niet behaald te worden.  
  
Procesfunctie van de MKBA 

De procesfunctie zou moeten leiden tot de juiste input voor de 
informatiefunctie van een MKBA. Echter, de methode wordt of te 
vroeg ingezet waardoor er teveel onduidelijkheden zijn, of te laat 
ingezet waardoor het slechts een toetsende functie heeft. Ondanks het 
inzetten van de MKBA is er vaak geen transparant besluit genomen. 
De uitkomsten van een MKBA, zowel negatief of positief, garanderen 
geen succes of falen van een project. Uit de casestudies blijkt een 
positief saldo nog geen informatie te bieden over enige vorm van 
zekerheid voor het verdere verloop van het planproces. Het wijst 
enkel op een verantwoorde investering vanuit het Rijk. Een negatief 
saldo geeft niet bij voorbaat aan, dat het Rijk niet zal investeren, zoals 
bij de Westflank. Hiermee ontkracht de MKBA zowel haar informatie- 
als procesfunctie. Aanvullende afwegings- en/of 
waarderingsmethoden zijn dan ook gewenst. In de casestudies wordt 
onderzoek gedaan naar het gelijktijdig verrichten van de 
businesscase en een MKBA en de aanvullende werking van de 
grondexploitatie (Vaan, 2011). Een ander voorbeeld is de Duurzaam 
Rendement-methode (Timár, 2011) en de Kosten Baten Waterbeheer 
(Van Cleef, 2010), waarbij respectievelijk betrokken partijen samen 
de waarden koppelen naar financiële waarden en de MKBA niet als 
eerste maar als laatste optie van de afwegingsmethoden inzet. 

Conclusie 
De economische informatie over de verwachte effecten van 
ruimtelijke maatregelen zijn van cruciaal belang geworden bij de 
besluitvorming. Daarnaast spelen zachte waarden ook steeds een 
belangrijkere rol. Aan transparantie en inzichtelijkheid die een MKBA 
zou moeten bieden wordt niet voldaan. De methode wordt niet op de 
juiste manier ingezet (te laat in het planproces), er wordt niet met de 
juiste waarden gerekend (geen overeenstemming tussen betrokken 
partijen) en het is onduidelijk op basis van welke MBKA-gegevens een 
besluit genomen wordt en welke consequenties dit besluit heeft 
(transparantie en nazorg). Dit komt niet ten goede aan de 
onzekerheden die al aanwezig zijn bij de waardemeting bij 
ruimtelijke wateropgaven. Dit betekent niet dat de MKBA niet ingezet 
moet worden, maar aanvullende bestaande (businesscase, 
grondexploitatie, FEBO-model) of nieuwe methoden (Duurzaam 
Rendement methode en Kosten Baten Waterbeheer) blijken meer dan 
welkom in de onderzochte casestudies.  

9.1.4 Slotconclusie en aanbevelingen 

Aan de hand van het beantwoorden van bovenstaande hoofd-
deelvragen en het geven van conclusies op grond van inzichten uit het 
literatuuronderzoek in vergelijking met het empirisch onderzoek kan 
antwoord gegeven worden op de probleemstelling en aanbevelingen 
worden gegeven. 
 
Allereerst, om de waarden van oppervlaktewater ten behoeve van de 
stake- en/of shareholders te kunnen vaststellen is het van belang 
inzicht te krijgen in de huidige politieke, maatschappelijke en 
ruimtelijke context. Daarnaast dient zoals integrale gebiedsont-
wikkeling ook aangeeft duidelijkheid te zijn wat het nut en de 
noodzaak is bij de ruimtelijke ontwikkeling. De huidige crisis heeft 
benadrukt dat er rekening gehouden moet worden met het bijstellen 
van ambities gericht op de ruimte betekenis van welvaart als in 
leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Tegenstrijdige ontwikkelingen 
vinden plaats op het gebied van waardenrationaliteit: enerzijds is er 
een streven naar subjectieve immateriële waarden en anderzijds naar 
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objectieve materiële waarden. Op het gebied van watervraagstukken 
is uit de casestudies gebleken dat de focus ligt op objectieve en 
economische maatstaven bij waardering van oppervlaktewater. 
Ten tweede, dient er inzicht te zijn in de voorwaarden ten gunste van 
het onderhandelingsproces of de samenwerking waarmee de 
waarden ten behoeve van de stake- en/of shareholders worden 
bepaald. Een aantal aspecten die met elkaar samenhangen in een 
onderhandelings-proces blijken doorslaggevend: 

o gedeeld probleem, ambitie en richting 
o interactie met en tussen de stake- en/of shareholders 
o vertrouwen tussen deze partijen 
o het bewerkstelligen van consensus over waarden (door bv. 

Mutual Gains Approach/ open-source gebiedsontwikkeling) 
o taakverdeling, duidelijke rol en verantwoordelijkheid 
o grondposities en het verdelingsvraagstuk van financiën 

De zoektocht naar de initiatiefnemer, probleemeigenaar en 
verantwoordelijke verloopt moeizaam en leidt tot het verstek laten 
gaan bij het verdelingsvraagstuk van financieringen. De 
samenwerking en onderhandelingen komen slechts tot stand als er 
duidelijkheid en eenduidigheid is over een taakverdeling, 
bijvoorbeeld met tussen de waterbeheerder en provincie..  
Ten derde, dienen er toereikende afwegings- en/of waarderings-
methoden te worden ingezet om deze onzekerheden weg te nemen. 
De MKBA voldoet niet in zijn informatieve en procesmatige functie: 
onduidelijkheid bij betrokken partijen over de werkwijze, uitkomsten 
en inzetbaarheid van de methode.  Een herziening en aanvulling van 
de MKBA en het proberen tijdig te laten lopen met de waardebepaling 
volgt als aanbeveling dit onderzoek. 
Tenslotte kan er gesteld worden dat het vaststellen de meerwaarde 
van oppervlaktewater bij ruimtelijke wateropgave onderhevig is aan 

de context, onderzekerheden omtrent de baten en het vorm geven 
aan het planproces. Met de komende klimaatsveranderingen in het 
vooruitzicht zullen hierover eerst duidelijkheid moeten komen. 
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Literatuuronderzoek Bijlage 1 

Tabel 1 Type Waterberging 

 
Bron: Van Roemburg, 2007, 
p. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type 
berging 

Doel Strategie frequentie duur werking fluctuaties 

Seizoen Watertekort Het bergen van 

water-

overschotten. 

gericht op het 

verminderen van 

watertekorten  

Elk 

winterhalfjaar 

(jaarlijkse 

cyclus) 

Vele 

maanden 

Het opslaan van water in 

open water of in daartoe 

ingerichte gebieden of 

bekkens 

Halve tot 

enkele 

meters 

Voorraad Watertekort Het lokaal 

vasthouden van 

de neerslag, het 

inlaten van 

gebiedsvreemd 

water zo lang 

mogelijk uit te 

stellen 

Vele malen 

per jaar 

Enkele 

dagen tot 

weken 

Het vasthouden van 

water in bodem en in het 

oppervlaktewater of in 

daartoe ingerichte 

gebieden of bekkens 

Enkele 

centimeters 

tot 

decimeters 

Piek Wateroverlast Het tijdelijk bergen 

van water gericht 

op het voorkomen 

van wateroverlast 

elders 

Jaarlijks tot 

1:100 jaar 

Enkele 

dagen 

Het tijdelijk bergen van 

water in open water, in 

de bodem en op het 

maaiveld.  

Enkele 

centimeters 

tot meer dan 

een meter  

Nood Wateroverlast Het tijdelijk bergen 

van water gericht 

op het voorkomen 

van 

calamiteiten/ramp

en 

1:100- 

1:10.000 

Enkele 

dagen tot 

weken 

Vergelijkbaar met 

piekberging, maar 

grootschaliger van aard 

en veel minder frequent 

optredend. 

één tot 

enkele 

meters  
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Tabel 2 Aspecten van water van Dooyeweerd 
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Tabel 3 Mogelijke waardering maatregel afkoppelen van verhard oppervlak 

Tabel 4 Aspecten 9 (oppervlakte)water, die van invloed zijn op de beleving 

Tabel 5 De baten vanEcosystemen toegepast voor het Haringvliet
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Bijlage 2 

Kaart 1 Oppervlaktewater per gemeente           Grafiek 1 Areaal waterberging in 

nieuwbouwlocaties 2002-2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bron: CPB, MNP, RPB, 2006,  p. 421 
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Bijlage 3 

 

Tabel 6 Mutual Gains Approach fasen van consensus bereiken              Figuur 2 Kennisuitwisseling binnen Ritam 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Blaeij, 2010, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangenvertegenwoordigers             Onderzoekers 

1. Functies en kenmerken van 

groenblauwnetwerk 

3. Keuze-experiment 

2. Ontwerp keuze-experiment 

5. Terugkoppeling resultaten 

4. Analyse resultaten 
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Figuur 3 Framework van een co-valuation benadering
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Bijlage 4 

Tabel 7 Betekenis Maatschappelijk waarde van groen  

  

Tabel 8 Welvaartseffecten bij SNIP-projecten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarde groen Betekenis Waarde groen Betekenis 

Natuurwaarde 
(samenlevings
gericht) 

Waarde als ecologisch 
verantwoord en 
natuurlijk aandoend 
woon- en leefmilieu. 
Openbaar groen voor 
plant, dier en mens 
 

Visuele waarde  
(verbinding 
mens en 
natuur) 

Ontmoeting met 
natuur, dynamiek van 
de seizoenen, vorm 
en kleur 

Recreatieve 
waarde 
(bredere zin) 

Ontspanning in een 
natuurlijke omgeving, 
culturele activiteiten en 
ontmoetingsplek 

Culturele 
waarde 
(meer belicht) 

Onderdeel van 
cultuurhistorische 
ontwikkeling qua 
landschap/architectu
ur en betekenisvol als 
educatie  
 

Ruimtelijke of 
structurele 
waarde 
(als 
onderlegger) 

Maat en structuur voor 
het landschap in het 
buitengebied kunnen 
worden aangeven door 
groenvoorzieningen, die 
deelgebieden verbinden 
in steden 
 

Economische 
waarde 

De indirecte 
waardering van 
openbaar groen 
uitgedrukt in geld. 
Directe waardering 
blijft moeilijker 

Milieutechnisch
e waarde  
(bredere zin) 

Positieve werking op 
klimaat van een stad, 
psychologische werking 
bij een druk woon- of 
werkmilieu. Verbetering 
van gezondheid 

Welvaarts-
effect 

Uitwerking en meetbaarheid 

 
Kwaliteit v.d.  
Leefomgeving 

-Verbetering van de leefkwaliteit 
(herstel en inrichting ecologie) 
     -Wijziging in hectare natuur (nat- 
droog) 
     -Voorzichtigheid monetair 
     Waarderen 

 
Projectkosten 

-Investeringskosten, beheer- en 
onderhoudskosten en eventuele 
overige kosten 

Welvaarts-
effect 

Uitwerking en meetbaarheid 

 
Veiligheid 
 

-Voorkomen van doden of gewonden in geval 
van overstroming en wateroverlast 
   -Overschrijdingskans en veiligheidsnorm 
   Verschuiving naar economische risico’s (kans 
x gevolg) 
-Tegengaan vervuiling water 
    -Vervuiling per m² m.b.t gezondheidsrisico’s 
 

 
Economie 
 
 
 

-Wijzigingen in de efficiency van de productie 
goederen en diensten.  
-Vermindering v.h. risico schade aan infra, 
onroerend goed en bedrijven door 
overstromingen   
    -Monetair waarderen Bron: (VNG, 2001, p.24) 
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Tabel 7 Rollen MKBA –proces, type betrokkenen  Tabel 8 Knelpunten in het MKBA proces 
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Datum: Naam: Bedrijf/ Instelling: 
Afdeling: 

Functie: Onderwerp en doel 
Doel 

Verkenning 
 

12-11-2010 Robert van 
Cleef 

 

Sterk Consulting Financieel adviseur Watereconomie en waarde van water 
Gebruik van financieel economisch 
instrumentarium Kosten Baten Waterbeheer 

26-10-2010 Arianne van 
Blaeij 

LEI Onderzoekster regionale 
economie en landgebruik  

Economische waardering ecologie en water. Uitleg 
van Ruimtelijk Interactief Afwegingsmethode  

01-10-2010 Jaap van 
Bezooijen 

APPM Management 
Consultants 

Projectmanager Westergouwe, 3 W’s  
Welke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling en 
samenwerkingsverbanden bij waterveiligheid 

19-05-2010 Eduard 
Gustin 

APPM Management 
Consultants 

Procesmanager water Technische aspecten van de verschijningsvormen 
van water  

 Michiel 
Venne 

APPM Management 
Consultants 

Procesmanager Masterplan Waterstad en bestemmingsplan, 
duurzaamheid en recreatie 

 Leo Becker APPM Management 
Consultants 

Procesmanager Water Expertise op het gebied van watervraagstukken 
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Datum: Organisator Thema Doel Bijdrage voor eigen onderzoek 

Bijeenkomsten 

02-12-2010 
 
 

APPM 
Management 
Consultants 

Social Event 
Uitdagingen van 

Water 

Inkoopstrategie, 
omgevingsmanagementen 
organisatieadvies 

Presentatie afstudeeronderzoek en begeleiding 
eigen groep gebiedsontwikkeling en discussie 
waarden van water 

04-11-2010 
 

Delta-
programma 

Eerste 
Deltacongres 

Deelprogramma’s over 
klimaatadaptatie in 
Nederland.  

Nieuwbouw en Herstructurering: water in het 
stedelijke gebied. Verschillende proeftuinen van 
projecten die water inpassen in hun gebied 

23-06-2010 Water Wonen 
en Ruimte 

Waterdesk Live 
Sessie 

Financiering van 
wateropgave tijdens 
crisistijden 

Onzekerheden over welke baten wonen op/aan/in 
het water hebben 

20t/m 22-04-
2010 
 
 

Stadswerk Ontwerpsessie 
OOR 2010 

Herstructurering 
Havenkwartier Breda 

Inbreng, toetsing en gesprekken over de waarden 
van oppervlaktewater voor een ruimtelijke project 
en stad 

27-03-2010 
17-06-2010 
14-20-2010 

APPM 
Management  
Consultants 

Thema avonden 
Financiering en 

projecten 

Kostenraming 
Grondexploitatie 
Overheidsfinanciën 

Inzicht in de wijze waarop omgegaan kan worden 
met kostenposten zoals water 

 
De respondenten zijn geselecteerd aan de hand van een rol en belang bij de integrale gebiedsontwikkeling dan wel project. 
Tevens hebben de meeste respondent per case een directe of indirecte relatie met betrekking tot de wateropgave. 
- Zuidplaspolder en Westergouwe: 
De respondenten van Heijmans en Westergouwe hebben contact met het projectbureau Westergouwe waar APPM bij betrokken. In 
de herstart van Westergouwe heeft APPM tevens een rol gespeeld in de zin van de Watervisie en de 3 W’s. De provincie Zuid- 
Holland is niet direct betrokken bij het project Westergouw, maar vanwege hun grondpositie en rol als het maken van beleid in de 
Zuidplaspolder hebben zij indirect een relatie Westergouwe 
- Poelpolder en Het Nieuwe Water 
Het Hoogheemraadschap en de gemeente Westland maken onderdeel uit van de ONW bv. Beide respondenten zijn betrokken bij het 
watervraagstuk en hebben kennisexpertise daarover gezien hun functie.  
- Projectorganisatie Westflank-Haarlemmermeer 
De respondenten maken alle drie deel uit van de Projectorganisatie Westflank-Haarlemmermeer en zijn voor hun afdeling de primair 
betrokken.  
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Datum: Naam: Bedrijf/ Instelling: 
Afdeling: 

Functie: Onderwerp en doel 
Doel 

Zuidplaspolder en Westergouwe 

15-02-2011 Gert-jan 
Hanekamp 

Heijmans Vastgoed 
Grondbedrijf 

 Ontwikkelingsmanager Ontwikkeling wonen aan het water in zicht in de 
baten van water 

Bob van der 
Dussen 

Volker Wessels & 
Heijmans 

Planeconoom Inzicht verkregen in de kosten en baten kant van  
de grondexploitatie 

19-11-2010 
 

Adriën Maas Provincie Zuid 
Holland 

Hoofd afdeling 
Ontwikkelings- en 
Grondzaken 

Ontwikkeling en grondzaken 
Financiële aspecten en grondposities van de 
provincie bij integrale gebiedsontwikkeling 

10-11-2010 Anneke van 
der Zwaart 

Gemeente Gouda Projectmanager 
Westergouwe 

Rol van de gemeente als trekker van het project en 
het begeleiden van het proces 

01-10-2010 Jaap van 
Bezooijen 

APPM Management 
Consultants 
 

Procesmanager 
Westergouwe 
Werkgroep, wateropgave 
Westergouwe 

Procesbegeleiding en kennisoverdracht 
bijeenkomsten Inzicht in de  rol van de gemeente, 
provincie en totstandkoming visie water 

   

Poelpolder en Het Nieuwe Water 

02-02-2011 Fred 
Nederpelt 

Hoogheemraadschap 
Delfland 

Senior adviseur  
 

Inzicht in de samenwerkingsvorm ONW bv, 
Waterschap heeft rol van provincie overgenomen 

27-09-2010 Wouter 
Wubben 

Gemeente Westland Adviseur ecologie & 
Watercoördinator 
 

Betrokken bij de Verkenning uitvoeringstrategie 
Waterplan Westland Project het Nieuwe Water 
 

     

Westflank- Haarlemmermeer 

19-01-2011 Rob van 
Aarschot 

Gemeente 
Haarlemmermeer 

Projectmanager  bij de 
gemeente 

Rol van de gemeente 

18-01-2011 Robert 
Sabbee 

Provincie Noord-
Holland 

Sector Water  Beleid van de provincie 

07-01-2011 Martine de 
Vaan 

Rijksvastgoed- en 
ontwikkelingsbedrijf 

Projectleider Grondposities 
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Interviewschema 
Probleemstelling:  
Aan de hand van de doelstelling is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:  
Op welke wijze kan ten behoeve van de stake- en shareholders inzichtelijk worden gemaakt welke waarde oppervlaktewater heeft bij waterberging bij 
uitbreidingslocaties in integrale gebiedsontwikkelingen?’ 
 

Inleiding 

o Kennismaking 

o Informatie onderzoek en opzet interview 

o Goedkeuring opname interview en gebruik van gegevens 

o Mogelijkheid tot reflectie gesprek 

o Eventuele vragen 

 

Het project 

1. Wat is de actuele stand van zaken omtrent de planning van het project? 

2. Welke oorzaken zijn te benoemen omtrent deze stand van zaken? 

3. Wat zijn de te ondernemen stappen voor het verloop van het proces? 

 

Ruimtelijke en maatschappelijke context 

4. Van welke ruimtelijke en maatschappelijke behoefte is er sprake in dit gebied? 

5. Merkt u een intensivering van het ruimtegebruik? Zo ja, om welke ruimtegebruik gaat het? 

                         Zo nee, waarom niet? 

6. Naast de besproken behoeften is er ook behoefte naar  bescherming tegen overtollig water 

dan wel gebrek aan water?  

7. Behoefte naar sociaal contact middels een locatie bij het water? 

8. Behoefte naar aanzien en waardering middels het wonen aan het water? 

9. Behoefte naar een leefbaar gebied door water te integreren in de ruimte? 

10. Behoefte naar eigen ruimte? 

11. Behoefte naar een gedeeld belang en inzet omtrent water? 
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Sociaal economisch perspectief 

12. Vanuit welke perspectieven benaderd u de waarde van water? Daarmee wordt 

bedoeld vanuit economisch, sociaal of technisch oogpunt? 

13. En op welke manier benadert u de waarde van de meekoppelende functies, 

apart? 

14. Ziet u de beleving van water als een toegevoegde waarde als in een product, 

goed of dienst? 

 

Functies en waarden van water 

15. Welke functies kent u uitsluitend aan water toe? 

16. Welke waarde kent u uitsluitend aan water toe? 

17. Welk belang hecht u aan de aspecten van de geselecteerde functies van 

oppervlaktewater? 

Belang functie oppervlaktewater 

 
    b. Kunt u aangeven wanneer voor het project in casu de desbetreffende partij in de 
fasen van de planning worden betrokken? 
 
 Afwegings- en/of waarderingsmethode  

18. Heeft u gebruik gemaakt van een afwegings- en/of waarderingsmethode?  

Zo ja vraag 26 

 Zo nee verder naar vraag 34 

19. Welke afwegings- en/of waarderingsmethode acht u toereikend om natuureffecten te waarderen? 

20. Welke invloed had het budget en het tijdsbestek op de keuze van de methode en het functioneren?  
21. Op welk moment in het planproces heeft u de methode ingezet? 

22. Welke partijen waren betrokken tot het opstellen van de methode? 

23. Welke hindernissen liep u tegen aan? 

24. Waren alle baten in geld uit te drukken dan wel te meten? 

      Zo nee, hoe is dat verwerkt/opgelost? 

Hieronder staan functies aangegeven van oppervlaktewater, die 
snijvlakken hebben met de maatschappij en uitgewerkt zijn in een 
aantal aspecten. Kunt u aangeven in welke mate u belang hecht 
aan een aspect van deze functie?  
Functies 1 lage mate van belang 

5 hoge mate van belang 
a. Veiligheid 
- noodzaak 
- functionaliteit/gebruik 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
3 
3 

 
4 
4 

 
5 
5 

 b. Identiteit 
- verbondenheid 
- branding 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
3 
3 

 
4 
4 

 
5 
5 

c. Leefomgeving 
- leefbaarheid 
- duurzaamheid 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
3 
3 

 
4 
4 

 
5 
5 

d. Recreatie 
- bedrijvigheid 
- vrijetijdsbesteding 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
3 
3 

 
4 
4 

 
5 
5 

e. Financiële stijging 
- prijs van het object 
- prijs van de grond 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
3 
3 

 
4 
4 

 
5 
5 

f. Ontmoetingsplek 
- sociaal contact 
- bewustwording 

 
1 
1 

 
2 
2 

 
3 
3 

 
4 
4 

 
5 
5 
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25. Op welke manier is er omgegaan met onzekerheden? 

26. Op welke manier is er omgegaan met aannames die gedaan werden in de methode? 

 

27. Waarom heeft is er geen gebruik gemaakt van afwegings- en/of waarderingsmethoden? 

28. Bent u op de hoogte van het FEBO model dan wel RITAM? 

29. Acht u na deze uitleg de methoden instaat om  de waarde van water vast te stellen? 

30. Op welke manier zou u de meerwaarde van water vaststellen? 

 

31. Als laatste een stelling over de tevredenheid van de wijze waarop waarde wordt vastgesteld zoals aangegeven in het conceptueel model van het onderzoek 

(zie onder de tabel) Heeft u nog opmerkingen of suggesties? 

 

 Hartelijke dank voor uw tijd en voor het beantwoorden van de vragen
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Bijlage 

Casestudie Zuidplaspolder en Westergouwe  

Kaart 1 Plangebied Westergouwe ten opzichte van Gouda  Kaart 2 Plangebied Westergouwe uitgewerkt naar 

woonmilieus 
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Casestudie Westland en Het Nieuwe Water 

Kaart 3: Waterstaatkundige kaart provincie Zuid-Holland   Kaart 4: Plangebied Het Nieuwe Water in huidige 

Poelpolder 
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Tabel 1: Strategische kernopgaven en beleidsthema’s    Tabel 2: Financiële structuur van het  

van de Provincie op het gebied van water      waterbeheer in de provincie Zuid-Holland 
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Casestudie Westflank-Haarlemmermeer 

Figuur 2 MKBA Arena       Figuur 3 Aanbeveling MKBA stappen 

LPB, 2010 
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Kaarten 5 en 6 Waterberging en woonmilieu’s project Westflank- Haarlemmermeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheids- en welzijnszorg     

     

Vervoer en communicatie     

     

Onderwijs     

     

Neder;and        
Haarlemmermeer   
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