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SAMENVATTING

In dit artikel staat de vraag centraal of het de moeite waard is metingen uit te voeren
voorafgaand aan het treffen van maatregelen aan een rioolstelsel. Verder wordt aandacht
besteed aan de robuustheid van uiteindelijk te nemen maatregelen, onder de voorwaarde dat
de ontwikkelingen in de toekomst onzeker zijn. In dit artikel worden enkele beproefde
methoden om onzekerheid te analyseren gepresenteerd. Deze methoden hebben ten doel om
onzekerheid te identificeren en om consequenties van beslissingen onder onzekerheid
inzichtelijk te maken voor de korte en lange termijn. De beschreven theorie is toegelicht aan
de hand van de casus 'De Hoven' in Deventer.

Onzekerheden over de huidige situatie kunnen vaak verminderd worden door het verzamelen
van data. In het geval van onzekerheden over rioolstelsels wordt dit gedaan door te meten.
Om te onderzoeken of meten in een bepaalde situatie meerwaarde heeft en welke acties het
best kunnen worden ondernomen aan de hand van meetresultaten is gebruik gemaakt van een
gebeurtenis-beslisboom. Een gebeurtenis-beslisboom is een grafische en kwantitatieve
weergave van een beslisproces in de vorm van een opeenvolging van beslissingen en
gebeurtenissen en maakt gebruik van Bayesiaanse statistiek. Voor 'De Hoven' bleek na
analyse van de opgestelde gebeurtenis-beslisboom dat meten voorafgaand aan een ingreep in
het rioolstelsel een goede keus zou zijn.

Het is niet verstandig om een besluit over een ingreep in een rioolstelsel alleen maar te
baseren op de huidige situatie. De robuustheid, flexibiliteit en omkeerbaarheid van een
maatregel nemen toe als ook rekening gehouden wordt met de mogelijke situaties in de
toekomst. De gebeurtenis-beslisboom kan daartoe gebruikt worden om grof aan te geven wat
de consequenties van bepaalde keuzen op langere termijn kunnen zijn. Hiervoor worden
scenario’s van mogelijke toekomsten aan de gebeurtenis-beslisboom toegevoegd. De
uitgevoerde scenario-analyse van de casus laat zien dat onder meer bij een veranderde
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waardering van de investeringen of een toename van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag andere
keuzes gemaakt zullen worden.

De gepresenteerde methoden zijn methoden om onzekerheden te identificeren en de
consequenties ervan te analyseren. Ze zijn zeer bruikbaar gebleken in praktijksituaties, omdat
op een korte en krachtige manier inzicht verworven kan worden in onzekerheden op zowel de
korte als de lange termijn.

INTRODUCTIE

Met onderhoud of verbetering van bestaande rioolstelsels zijn grote investeringen gemoeid.
Riolering wordt immers aangelegd voor lange perioden (30-50 jaar). Beslissingen over
onderhoud en ontwerp van riolering hebben consequenties voor situaties die we nu nog niet
kennen: de toekomst. Soms blijken investeringen achteraf onnodig of overbodig.

Op het ogenblik wordt per jaar 1 à 2 miljard gulden in de riolering geïnvesteerd. Daarnaast
ligt er voor ongeveer 70 miljard materiaal onder de grond. Aan de doelmatigheid van
investeringen in de riolering kan soms getwijfeld worden. Beslissingen over investeringen
moeten vaak gebaseerd worden op onzekere informatie over de toestand en het functioneren
van een rioolsysteem. Gevolg hiervan is dat aan de beslissingen over onderhouds- en
verbeteringsmaatregelen aanzienlijke (financiële) risico’s verbonden kunnen zijn.

Er bestaat een aanzienlijk aantal voorbeelden van maatregelen en onderhoudswerkzaamheden
aan rioolstelsels die achteraf overgedimensioneerd of onnodig bleken. Bijvoorbeeld de
vervanging van een rioolstreng die bij opgraven nog in uitstekende staat blijkt te zijn, de
bouw van een bergingstank die zo groot is dat hij nooit gevuld raakt, of een niet-
functionerende sturing van een rioolstelsel.

Oorzaken hiervan kunnen zijn een slecht ontwerp, gebrekkige kennis van processen in de
riolering of onbetrouwbare c.q. onjuiste informatie. Andere oorzaken liggen in veranderende
omstandigheden. Er kunnen in de loop van de tijd andere eisen aan het rioolstelsel gesteld
worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de functionele eisen aan het ontvangende water van een
overstort veranderen, waardoor de eisen aan de overstort zelf ook veranderen.

Investeringsbeslissingen worden onder onzekerheid genomen. Er zijn verschillende typen
onzekerheid. Enerzijds is er onzekerheid over het gedrag van bestaande rioolstelsels en de
volumes afkomstig uit riooloverstorten in de huidige situatie. Deze onzekerheid kan
gereduceerd worden door meten van rioolwaterstanden en overstortvolumes en door m.b.v.
modellen het hydraulisch gedrag van het rioolstelsel te simuleren. Anderzijds is er
onzekerheid over de toekomstige situatie: neerslagintensiteit, omvang van afvoerend
oppervlak en droogweerafvoer, maar ook de milieunormen –basisinspanning en
waterkwaliteitsspoor– kunnen veranderen.

Bij een ingrijpende verandering van het rioolsysteem is het erg belangrijk dat in het
ontwerptraject rekening gehouden wordt met eventueel gewijzigde toekomstige
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omstandigheden. Bij ontwerpbeslissingen zijn daarom drie ontwerpkenmerken erg belangrijk
(zie Meijer en Ruijgh-van der Ploeg, 2001). Dit zijn:
1. Flexibiliteit- Het tegen geringe kosten en moeite kunnen aanpassen van een bestaand

systeem aan veranderingen, zodat het in verschillende omstandigheden goed functioneert.
2. Robuustheid- Het aangepast zijn van een systeem aan verschillende omstandigheden: het

systeem hoeft niet veranderd te worden, aangezien het goed functioneert binnen een
bandbreedte van situaties

3. Omkeerbaarheid- Veranderingen in een systeem worden zodanig ingevoerd dat de oude
situatie weer hersteld kan worden, mocht het nieuwe systeem niet functioneren zoals is
gewenst.

Deze ontwerpkenmerken zorgen ervoor dat het rioolsysteem, indien de omstandigheden
wijzigen, altijd in staat is om op gepaste wijze te functioneren, of makkelijk aangepast kan
worden aan veranderingen.

Over de huidige situatie bestaat geen volledige zekerheid, verder in de toekomst komen hier
steeds meer onzekerheden bij. Dit kan uitgebeeld worden met de zogenaamde
onzekerheidstrompet (figuur 1).

Heden

Hoeveelheid
onzekerheid

Toekomst

Mogelijke
toekomstige 

situaties

Figuur 1- De onzekerheidstrompet, naar Rosenhead (1989).

Onzekerheden op de korte termijn en op de langere termijn zijn heel verschillend van aard en
vragen daarom ook een verschillende benadering zowel bij het identificeren ervan als bij het
maken van ontwerpkeuzes. In dit artikel worden enkele beproefde methoden om onzekerheid
te reduceren of te analyseren gepresenteerd. Dit zijn: (1) het verzamelen van gegevens over
het functioneren van het rioolsysteem in de praktijk om deze vervolgens te gebruiken om een
model van het stelsel te kalibreren1; (2) het opstellen van een gebeurtenis-beslisboom om een
gefundeerde beslissingen te nemen onder onzekerheid; en (3) het uitvoeren van een scenario
analyse om deze beslissingen ook te kunnen onderbouwen voor situaties die verder in de
toekomst liggen. De methoden hebben alle tot doel om onzekerheid te identificeren en om
consequenties van beslissingen onder onzekerheid inzichtelijk te maken voor de korte en
lange termijn.

                                               
1 Kalibratie is het proces waarin een modelconcept en een set modelparameters gekozen worden die zodanig zijn
dat met het model een gemeten situatie zo goed mogelijk nagebootst kan worden. De uitkomsten van een
gekalibreerd model bevatten dus een zo klein mogelijke afwijking van een serie veldmetingen.
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In het rioolbeheer worden deze technieken nog nauwelijks toegepast. Ze zouden bijvoorbeeld
gebruikt kunnen worden bij beslissingen rondom: de dimensionering van nieuwe
voorzieningen, de keuze van maatregelen voor overstortsanering en de planning van
onderhoud. Wanneer het bijvoorbeeld nodig blijkt om de vuiluitworp van een rioolstelsel te
verminderen, moet gekozen worden tussen verschillende mogelijke oplossingen: het
vergroten van de berging, het vergroten van de pompcapaciteit, of een combinatie van beide.
Centraal staat de vraag welke oplossing te kiezen als onzeker is of de beschikbare informatie
voldoende is om te dienen als basis voor die beslissing.

gemaal

overstort 1

overstort 2

overstort 3

regenmeter regenmeter

Figuur 2 - Rioolstelsel ‘De Hoven’, Deventer. Het stelsel omvat een drietal overstorten en een
pompstation. In de figuur zijn tevens de locaties in de wijk aangegeven waar
regenmeters staan.

De methoden zijn toegepast op de actuele casus 'De Hoven' in Deventer. In deze casus gaat
het om het volgende. Het is de taak van de gemeente Deventer om ervoor te zorgen dat het
rioleringssysteem van de wijk ‘De Hoven’ aan de normen voor de basisinspanning voldoet.
Om dit te bereiken kan de gemeente verschillende maatregelen treffen. Voor de eenvoud
wordt in deze studie de keuze over te nemen maatregelen beperkt tot het al dan niet bouwen
van een bergingsvoorziening om de vuiluitworp vanuit het rioolstelsel te verminderen. De
wijk ‘De Hoven’ omvat 12,69 ha verhard oppervlak en is gelegen aan de oever van de IJssel.
Een uitgebreide beschrijving van deze casus is te vinden in Clemens (2001). Het gemengde
rioolstelsel (865m3) in de wijk omvat verder een pompstation (119m3/h) dat het rioolwater
naar de zuivering transporteert en een drietal overstorten (figuur 2).

De beslissingen die genomen worden door de gemeente Deventer hebben niet alleen
consequenties voor de huidige bewoners van de stad maar ook voor de toekomstige bewoners.
Enerzijds zal de gemeente deze eenmalige investering moeten kunnen verantwoorden in de
meerjarenbegroting, anderzijds zal zij ervoor moeten waken dat men later geen spijt krijgt van
de getroffen maatregelen. Er is dus een korte termijn belang en een lange termijn belang.

De Hoven
Fv (afvoerend oppervlak) =12.69ha;
B (bergingsvolume) = 865m3 (= 6.82mm);
poc (pompovercapaciteit) = 119m3/h (= 0.94mm/h)
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BEOORDELINGSKADER RIOLERING

De overheid heeft over het functioneren van rioolstelsels normen opgesteld. Gemeenten zijn
verplicht om hun rioolstelsels zodanig aan te passen dat zij voldoen aan deze zogenaamde
‘basisinspanning’. Het functioneren van (bestaande) rioolstelsels wordt getoetst aan de hand
van een tweetal aspecten: (1) overstortingen en (2) water-op-straat.

Het aspect overstortingen wordt beoordeeld op basis van de parameter ‘overstortvolume’. De
overgestorte volumes worden gebruikt om beslissingen te nemen over investeringen in de
riolering. Onzekerheid over overstortvolumes is bepalend voor het feit of maatregelen het
beoogde effect zullen hebben. Onzekerheden over overstortvolumes kunnen gereduceerd
worden met meer informatie over het rioleringsstelsel zelf (metingen of modelresultaten). De
schatting van overstortvolumes is ook afhankelijk van andere factoren, zoals de neerslag, de
neerslagafvoer en de droogweerafvoer. Ook het vertalen van dergelijke factoren van de
werkelijkheid naar een model, getal, of rekenregels introduceert onzekerheid.

De regels en berekeningswijzen waarmee bepaald kan worden of een sanering moet
plaatsvinden, verschillen van land tot land. Voorhoeve en Van Wieringen (2000) laten zien
dat deze verschillen in regels en berekeningswijzen op basis van dezelfde gegevens grote
gevolgen kunnen hebben voor het uiteindelijke besluit om te saneren of niet. Zij rekenden in
samenwerking met hun Duitse collega's voor twee plaatsen in Duitsland uit wat de
saneringsinspanning zou moeten zijn op basis van zowel Duitse als Nederlandse regels. Op
basis van de Duitse regels zou niet of nauwelijks sanering van overstorten plaats hoeven
vinden, op basis van de Nederlandse regels echter wel.

Belangrijk verschil bleek de manier waarop de vuiluitworp en de neerslaginloop berekend
worden. Daarnaast bleken de eisen aan overstortingen in Nederland veel zwaarder. In
Duitsland wordt afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden een emissie van 25 à 45 %
van de inloop geaccepteerd, dit komt in dit geval neer op maximaal 250 kg CZV/ha per jaar.
In Nederland wordt slechts 8 % geaccepteerd, hetgeen maximaal 47 kg CZV/ha per jaar
betekent.

De verschillen die bij de regels naar voren komen tonen aan dat er altijd discussie kan blijven
over welke berekeningswijzen en saneringsregels toegepast moeten worden. Naast het feit dat
er discussie kan bestaan over de juistheid van bepaalde regels is het ook onzeker of in de
toekomst de rioleringsregels hetzelfde blijven. Dus zowel in de huidige als in de toekomstige
situaties is het raadzaam om hier in de besluitvorming rond de aanpassing van rioolstelsels
rekening mee te houden en zo goed mogelijk met deze onzekerheden om te gaan.

ONZEKERHEDEN BIJ BESLUITVORMING OVER RIOOLSTELSELS

In figuur 3 is het proces van besluitvorming over investeringen in de riolering ten aanzien van
de sanering van overstorten weergegeven. In de figuur is te zien dat een gemeente
beslissingen neemt over de overstortproblematiek op basis van verschillende criteria, zoals
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criteria voortkomend uit milieu- en ander beleid, kosten van verschillende alternatieve
maatregelen, beleving van de problematiek en ruimtelijke overwegingen.

Het mag duidelijk zijn dat deze criteria in de loop van de tijd kunnen veranderen, bijvoorbeeld
omdat de hele ruimtelijke structuur rond het rioolstelsel verandert waardoor de eisen aan de
capaciteit van het rioolstelsel veranderen. Maar ook andere oorzaken kunnen maken dat
aanpassingen in het rioolstelsel gewenst zijn, bijvoorbeeld door de wens om aan te sluiten bij
nieuwe technologische inzichten of wensen. Daarnaast is het goed om in de gaten te houden
wat de lange termijn visie is voor de ruimtelijke ordening. Welke functie-eisen zullen in de
toekomst aan ontvangend water worden gesteld? In het ontwerp van onderdelen van het
rioolstelsel kan hier vast rekening mee gehouden worden.

Figuur 3 – Factoren die een rol spelen bij de beoordeling en het ontwerp van rioolstelsels. De
afbeelding beperkt zich tot vuiluitworp. Voor andere criteria, bijv. water-op-straat, kan
eenzelfde figuur opgesteld worden.

Beoordeling van de huidige situatie
De beoordeling van de huidige situatie wordt gebaseerd op het beeld van het functioneren van
het rioolsysteem. Gemeenten beschikken in de regel niet over voldoende lange series
metingen van overstortvolumes om zich een betrouwbaar beeld van het functioneren te
kunnen vormen. De gangbare manier om dit probleem van gegevensschaarste op te lossen is
een serie overstortvolumes te genereren met een rekenmodel van het rioolstelsel op
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strengniveau. Het model heeft gegevens nodig over het rioolstelsel (geometrie, etc.), de
belasting (neerslag, droogweerafvoer(dwa)) en de modelkalibratie (neerslagvolumes,
rioolwaterstanden, modelparameters) zoals weergegeven in figuur 3.

Om de beoordeling van het functioneren van een stelsel voldoende betrouwbaar te maken
dient het rioolmodel gekalibreerd te worden. Dat wil zeggen dat het model zodanig aangepast
wordt dat het in staat is gemeten gedrag van het systeem (bijv. rioolwaterstanden) nauwkeurig
te reproduceren. Het model kan alleen gekalibreerd worden met behulp van gegevens uit de
praktijk. Hoeveel neerslag is er gevallen? Is er sprake geweest van een overstorting? Hoe
hoog zijn de waterstanden in het riool geweest? In de huidige praktijk wordt echter vaak
gewerkt met ongekalibreerde of onvoldoende gekalibreerde modellen. In Clemens (2001)
bijvoorbeeld wordt vermeld dat kalibratie van hydrodynamische modellen sporadisch
plaatsvindt. Als redenen hiervoor noemt hij dat (1) kalibratie gezien wordt als tijdrovend, (2)
veldmetingen beschouwd worden als duur en (3) er gebrek is aan goede methoden om
modellen te kalibreren. In Nederland zijn, voor zover bekend, slechts enkele modellen van
rioolstelsels gekalibreerd. Gevolg van het feit dat nauwelijks modelkalibratie plaatsvindt, is
dat een onnodig grote onzekerheid over de overstortvolumes (zie o.a. Price en Catterson,
1997), en dus over de juistheid van investeringen, geïntroduceerd wordt.

De rioolbeheerder wordt dus met verschillende soorten onzekerheden geconfronteerd. Om
inzichtelijk te maken welke onzekerheden van belang zijn, en waar al deze onzekerheden
aangrijpen op een te nemen ontwerp- of investeringsbeslissing wordt gebruik gemaakt van
input-output systeemdiagrammen. Binnen het systeemdiagram zijn drie bronnen van
onzekerheden te onderscheiden (zie figuur 4):
1. Onzekerheden over het systeem, bijv. database rioolstelsel.
2. Onzekerheden over de ontwikkeling van en aannames over externe invloeden die van

invloed kunnen zijn op de ontwerpkeuzen die moeten worden gemaakt, bijv.
besluitvormingscriteria en milieubeleid.

3. Onzekerheden over de criteria of kritische effecten die in de huidige situatie belangrijk
zijn of in toekomstige situaties belangrijk (kunnen) worden, bijv. wettelijk toegestane
overstortvolumes.

Externe invloeden Kritische effecten
Systeem

Figuur 4 - Algemeen systeemdiagram (naar: Sage en Armstrong, 2000). In een systeem zijn drie
bronnen van onzekerheid aanwezig: het systeem zelf, de externe invloeden erop en de
kritische effecten ervan.

De invulling van een dergelijk diagram verschilt afhankelijk van het perspectief waarmee de
ontwerpbeslissing bekeken wordt. Zo verschilt bijvoorbeeld de invulling van het diagram bij
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analyse van onzekerheden in de huidige situatie van de invulling ervan bij analyse van
onzekerheden over toekomstige situaties.

Onzekerheden over de huidige situatie
Onzekerheden over het huidige functioneren van een rioolstelsel hebben te maken met:
- de variabiliteit die inherent in processen in de natuur aanwezig is (bijv. neerslagspreiding

(Lei en Schilling, 1993 en Lovejoy en Mandelbrot, 1985)),
- met een gebrek aan kennis over het systeem (bijv. geometrie van een rioolstelsel (Clemens

en Von der Heide, 1999)
- met een gebrekkige modellering van de processen in het riool (Ashley e.a., 1998)).
Uit onderzoek is gebleken dat de onzekerheid t.a.v. de overstortende volumes een factor 2 kan
bedragen (Clemens, 2001). Deze variabiliteit wordt veroorzaakt door onzekerheden in de
modelinvoer (o.m. neerslagbelasting), de riooldata en de modelkalibratie.

Het belangrijkste criterium in de huidige politieke situatie is het beoordelen van de prestaties
van de riolering op de mate waarin wordt voldaan aan de basisinspanning zoals geformuleerd
in het milieubeleid (figuur 3). Hierbij vindt een beoordeling plaats op basis van (reductie van)
overstortvolumes. Deze worden gewoonlijk bepaald op basis van resultaten van
modelberekeningen (figuur 3: beeld van functioneren). De overstortvolumes volgen uit de
modellering van het rioolsysteem en de belasting die het systeem te verwerken krijgt (zie
blokjes ‘belasting’ en ‘rekenmodel’ in figuur 3).

De informatie op basis waarvan het functioneren van een stelsel beoordeeld moet worden is
vaak slechts in beperkte hoeveelheden voorhanden en de kwaliteit ervan is vaak onbekend.
Gevolg hiervan is dat getwijfeld kan worden aan de kosteneffectiviteit van aanpassingen die
vereist zijn om aan de geldende milieueisen (basisinspanning en waterkwaliteitsspoor) te
voldoen.
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Figuur 5 - Relatie tussen onzekerheden en investeringsrisico’s: als de onzekerheid over de werkelijke
stelselberging als gevolg van meten kleiner is (óB=0,02*ìB), dan is aan een voorgenomen
investering in het rioolstelsel minder risico verbonden.

Een beheerder die zich bijvoorbeeld voor de taak gesteld ziet in zijn stelsel een
bergingsvoorziening aan te brengen om aan de geldende milieueisen te voldoen heeft drie
keuzemogelijkheden:
1. Hij kan een ontwerp maken dat met 50% zekerheid voldoende regenwater in het stelsel

kan bergen zonder eerst nauwkeuriger de stelselberging te bepalen (zie doorgetrokken lijn
in figuur 5). Dit bakvolume kan om een gemiddeld jaarlijks overstortvolume van 44mm
bergen in het stelsel. Deze aanpak is meestal de huidige praktijk.

2. Als hij meer zekerheid in zijn ontwerp wil inbouwen, kan hij er ook voor kiezen om de
voorziening groter te maken (51mm/a kunnen bergen), zodat het bakvolume in 95% van
de gevallen voldoende is (zie doorgetrokken lijn in figuur 5). Eveneens zonder een
nauwkeuriger bepaling van de berging.

3. Hij kan er echter ook voor kiezen om meer informatie te verzamelen bijvoorbeeld door te
meten. De zekerheid over de werkelijke stelselberging neemt dan toe en hiermee de
zekerheid over het noodzakelijke extra volume. In dit voorbeeld blijkt dan dat een kleinere
bak (voor 47mm/a) voldoende is om met 95% zekerheid voldoende regenwater in het
stelsel te bergen (zie stippellijn in figuur 5).

De keuze van de beheerder zal afhangen van:
- de kosten van het vergroten van de bergingsvoorziening,
- de consequenties van het bouwen van een te kleine of te grote voorziening,
- de kosten van het uitvoeren van extra metingen of modelberekeningen en
- de afname van de onzekerheid over het werkelijke stelselvolume als gevolg van het

verzamelen van nieuwe informatie.

ì B = gemiddelde stelselberging

(= 6,82mm);

óB = standaarddeviatie stelselberging
(= 0,341 of 0,136mm).

zonder meten: óB  = 0,05* ì B = 0,341mm

met meten: óB  = 0,02* ì B = 0,136mm
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Bij deze overwegingen speelt alleen het functioneren onder de huidige omstandigheden een
rol. De beheerder neemt dus alleen de huidige omstandigheden en eventueel de hem bekende
toekomstige veranderingen mee in zijn beslissing. Onzekerheden over de toekomst worden
buiten beschouwing gelaten (zie figuur 6).

Huidig verhard oppervlak
Standaardbuien
Huidige normering
Afvalwateraanbod (aanname)

Bergingssysteem
Voldoen aan milieu-eisen

Kosten

Figuur 6 - Systeemdiagram voor het korte termijn perspectief.

Onzekerheden over toekomstige situaties
Als echter iets breder naar de problematiek wordt gekeken, komen bij de kritische effecten
ook criteria om de hoek kijken die te maken hebben met de waardering van de te nemen
beslissing in de toekomst. Hierbij gaat het niet langer alleen over kosten en het aansluiten bij
huidig milieu beleid, maar moet ook worden nagedacht over eventuele veranderingen in de
eisen die het beleid stelt aan de waterkwaliteit en mogelijke verandering van de algemene
waardering van bijvoorbeeld waterkwaliteit of investeringen (zie figuur 7).

Daarnaast worden onzekerheden over externe invloeden belangrijk en kan niet meer worden
volstaan met rechtlijnige aannames over de waarde of ontwikkeling van deze
invloedsfactoren. De ontwikkeling in de tijd van neerslagpatronen en volumes, aangesloten
verhard oppervlak, normering van waterkwaliteit en afvalwatervolumes en patronen zijn
voorbeelden van externe invloeden die vaak als vast worden beschouwd op de korte termijn,
maar op langere termijn wel degelijk grote variaties kunnen vertonen (zie figuur 7). Dit kan
het gevolg zijn van natuurlijke (bijv. opwarming van de aarde) of andere voor een gemeente
of waterbeheerder niet controleerbare processen, maar ook van menselijk ingrijpen (bijv. in de
ruimtelijke ordeningssfeer).

Ook het rioolsysteem zelf is aan verandering onderhevig. In de loop van de tijd zullen er al
dan niet onderhoud, uitbreidingen of veranderingen plaatsvinden waardoor de geometrie
wijzigt en het systeemgedrag kan veranderen. Voor de situatie over tientallen jaren kunnen
zelfs met de juiste modellen en gegevens over de huidige situatie kunnen geen betrouwbare
voorspellingen gemaakt worden. Er wordt echter wel verwacht dat het rioolsysteem ook dan
nog naar behoren functioneert.

Beslissingen voor de langere termijn vereisen dat een rioolstelsel in een ruimere context
bekeken wordt, dus niet slechts overstortvolumes in de huidige situatie. Er zal dan niet alleen
beoordeeld moeten worden of het bergingsvolume voldoende is, maar er zal in de
besluitvorming bijvoorbeeld ook aandacht besteed moeten worden aan de publieke
waardering van investeringen en de beleving van waterkwaliteit.
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Neerslag (volume, patroon)
Watergebruik
Milieubeleid
Verstedelijking

Rioolsysteem

Beleving van waterkwaliteit
Kosten

Waterkwaliteit
Waardering investeringsprogramma

Figuur 7 - Systeemdiagram voor het lange termijn perspectief.

Omdat in de toekomst veranderingen optreden is het erg belangrijk om bij beslissingen in het
heden over te nemen maatregelen ontwerpkenmerken zoals flexibiliteit, robuustheid en
omkeerbaarheid een belangrijke plaats innemen. Deze ontwerpkenmerken zorgen ervoor dat
indien de omstandigheden wijzigen het rioolsysteem altijd in staat is om op gepaste wijze te
functioneren, of makkelijk aangepast kan worden aan de veranderde eisen.

ROL VAN METEN EN MODELLEREN IN BESLUITVORMING OVER RIOLERING

De rol van metingen in de huidige beoordeling van rioolstelsels in Nederland is minimaal.
Beslissingen over investeringen worden meestal gemaakt op basis van resultaten van
modelberekeningen; een rioolstelsel wordt beoordeeld met resultaten van vaak
ongekalibreerde modellen. Echter de noodzaak hiervoor gekalibreerde modellen te gebruiken,
wordt door verschillende auteurs benadrukt (bijv. Price en Catterson, 1997).

Bij planningsactiviteiten waarbij voorspellingen onmisbaar zijn, kunnen we niet zonder
modellen. Modellen zonder metingen hebben echter weinig waarde (zie bijv. Clemens, 2001).
Bovendien is het kwantificeren van emissies uit een rioolstelsel zonder meten in principe
onmogelijk, omdat de uitkomsten van vuiluitworpmodellen niet betrouwbaar zijn (Aalderink,
1994 en Harremöes, 2001). Meten lijkt dus onontkoombaar. Metingen zijn ten eerste bedoeld
om de gebruikte modellen te kunnen kalibreren en toetsen en ten tweede om direct de
kwaliteit van het functioneren van rioolstelsels te beoordelen.

Door gericht meten en modelleren kan de onzekerheid over de noodzaak van investeringen in
de riolering verkleind worden. Gevolg is dat voorgenomen investeringen beter onderbouwd
kunnen worden. Het gaat dan niet alleen om inzicht in welke onzekerheden (bijv. fouten in de
database van het rioolstelsel en onnauwkeurigheden in het inmeten van de afvoerende
oppervlakken) een rol spelen (zie figuur 2), maar ook in de mate waarin zij de onzekerheid in
overstortende volumes beïnvloeden.

De vermindering van onzekerheid door meten en modelleren kan worden toegelicht met de
casus 'De Hoven'. Met behulp van een model van het rioolstelsel zijn reeksen
overstortvolumes gegenereerd. Hiervoor is een bakmodel van het rioolstelsel gebruikt met als
belasting kwartiersommen van de neerslag afkomstig van het KNMI uit de periode 1955-
1964. De rekenmethodiek is de zogenaamde Monte Carlo simulatie. De essentie hiervan is dat
de berekening een groot aantal keren herhaald wordt met telkens nieuwe waarden voor de
parameters in het model. Er is slechts gekeken naar onzekerheden in kennis over het
rioolsysteem. Onzekerheden in de neerslag zijn buiten beschouwing gelaten.
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Onderzocht is de invloed van onzekerheden in een viertal systeemgrootheden op de
modeluitkomst (Korving, 2001): (1) berging (B), (2) pompovercapaciteit (poc), (3) verhard
oppervlak (FV) en (4) overlaatcoëfficiënt (CC). Van deze systeemgrootheden is aangenomen
dat zij normaal verdeeld zijn. Onzekerheden in B, poc, Fv en CC kunnen verschillende
oorzaken hebben. Deze staan genoemd in tabel 1.

Tabel 1 - Mogelijke oorzaken van onzekerheden in systeemparameters.

Systeemgrootheid Oorzaak onzekerheden

Bergingsvolume stelsel (B) - onzekerheid over berging in huisaansluitingen
- fouten in database van rioolstelsel
- onnauwkeurigheden bij inmeten van buizen en putten
- onzekerheid over grootte van afvoerend oppervlak

Pompovercapaciteit (poc) - onnauwkeurige bepaling van pompcapaciteit
- onzekerheid over droogweerafvoer
- onzekerheid in grootte van afvoerend oppervlak

Grootte afvoerend oppervlak (Fv) - onnauwkeurigheid in inmeten van verharde oppervlakken
- optreden van afvoer vanaf onverhard oppervlak bij hevige neerslag

Overlaatcoëfficiënt (CC) - niet-scherpe overstortrand
- zijdelings/scheef aangestroomde overstort
- overstortmuur in hoekvorm

Om de verdeling van overstortvolumes voorafgaand aan het meten te kunnen bepalen, is op
basis van ervaringscijfers verondersteld dat de standaarddeviatie van B, poc en FV gelijk is
aan 5% van het gemiddelde van die parameters, d.w.z. ó = 0,05 ì (zie tabel 2 linkerkolom).
Voor de overlaatcoëfficiënt is gehanteerd, ó = 0,35 (zie tabel 2 linkerkolom). Deze coëfficiënt
vormt onderdeel van de zogenaamde overlaatformule waarmee de afvoer over een overlaat
berekend wordt (in de formule geldt Q :: h3/2). De gehanteerde standaardafwijkingen van de
systeemparameters zijn afkomstig uit Clemens en Von der Heide (1999). In de linkerkolom
van tabel 2 zijn gemiddelden en standaarddeviaties van de paramaters weergegeven. Door nu
de invloed van de variaties in de verschillende systeemgrootheden te combineren kan een
schatting van de kansverdeling van gemiddelde jaarlijkse overstortvolumes gemaakt worden.
Deze kan vervolgens gebruikt worden in een verdere analyse.

Een variatie in elk van de parameters blijkt zijn eigen specifieke effect te hebben op de
onzekerheid in de overstortvolumes (zie tabel 2 rechterkolom). Samengevoegd kunnen de
onzekerheden in deze vier parameters opgevat worden als een goede a-priori schatting van de
onzekerheid in overstortvolumes. A-priori wil zeggen voorafgaand aan het uitvoeren van
extra metingen. Deze onzekerheden zijn dus geschat op basis van wat nu over het rioolstelsel
bekend is zonder dat extra metingen uitgevoerd worden.
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Tabel 2 - Invloed van onzekerheden in systeemparameters op onzekerheden in de ontwerpparameter
(= gemiddeld overstortvolume per jaar), zowel benadering voorafgaand aan als na afloop
van meten gegeven (uit: Korving, 2001).

Systeemparameter gemiddeld jaarlijks
overstortvolume (mm/a)

VOORAFGAAND AAN METEN ì ó ó als % van ì ì ó ó als % van ì

B (m3) 865 43,25 5,0 % 44,55 3,157 7,1 %
poc (m3/h) 119 5,95 5,0 % 44,16 2,065 4,7 %
FV (ha) 12,69 0,64 5,0 % 44,61 5,476 12,3 %
CC (m0,5/s) 1,40 0,35 25,0 % 44,26 0,196 0,4 %

parameters gecombineerd als in bovenstaande 44,53 3,246 7,3 %

NA AFLOOP VAN METEN ì ó ó als % van ì ì ó ó als % van ì

residuen gekalibreerd model (mm) 5,90 29,90 500,0 % 44,65 1,021 2,3%

Uit tabel 2 blijkt dat het gemiddelde van de jaarlijkse overstortvolumes redelijk constant blijft,
maar dat de standaarddeviatie ervan aanzienlijk varieert, namelijk tussen 0,196 en 5,476
mm/a. De standaarddeviatie van de gecombineerde parametervariaties is gelijk aan 3,246
mm/a (zie tabel 2 en figuur 8). De invloeden van variaties in de vier systeemparameters
midelen min of meer uit.

Figuur 8 - Verdelingsfunctie van gemiddelde jaarvolumes als gevolg van spreiding in B, poc, Fv, CC
(uit: Korving, 2001).

De onzekerheid die overblijft nadat gemeten en gemodelleerd is, is kleiner geworden als
gevolg van beter inzicht in het functioneren van het rioolstelsel. Eerste vereiste hierbij is wel
dat het model goed gekalibreerd wordt. Voor deze analyse zijn de resultaten van de kalibratie
zoals uitgevoerd door Clemens (2001) gebruikt.

Na het invoegen van de resultaten van het gekalibreerde model is de resterende
standaarddeviatie in overstortvolumes 1,021mm/a (zie tabel 2 en figuur 9). Dit is
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aanmerkelijk kleiner dan de deviatie (ó = 3,246mm/a) in de schatting van de kansverdeling
van overstortvolumes, voordat gemeten was.

Figuur 9 - Verdelingsfunctie van gemiddelde jaarvolumes als gevolg van afwijkingen tussen meet- en
modelresultaten die overblijven na kalibratie van gedetailleerd rioolmodel (uit: Korving,
2001). T.o.v. figuur 8 is de spreiding in het resultaat afgenomen.

Uit de uitgevoerde Monte Carlo simulaties met het bakmodel van het rioolstelsel van ‘De
Hoven’ kan geconcludeerd worden, dat (zie tabel 2):
- een variatie in het verharde oppervlak de grootste invloed (12,3%) heeft op de

onzekerheden in overstortend volume;
- een variatie in de overlaatcoëfficiënt de kleinste invloed (0,4%) heeft;
- variaties in berging, pompovercapaciteit, verhard oppervlak en overlaatcoëfficiënt

gezamenlijk een invloed hebben die resulteert in een standaarddeviatie in
overstortvolumes van 7,3%;

- de onzekerheden die resteren na kalibratie een variatie van 2,3% in berekende
gemiddelde overstortvolumes per jaar tot gevolg hebben.

De schatting van de verdelingsfunctie op basis van de resultaten van het gekalibreerde model
is duidelijk beter dan de eerste schatting op basis van de ervaringsgegevens: de
standaarddeviatie is aanmerkelijk kleiner (1,021 i.p.v. 3,246). Mede afhankelijk van de
risico’s verbonden aan een maatregel en de kosten verbonden aan het verzamelen van extra
informatie zal bij analyse van een beslisboom over de vraag rond al dan niet meten blijken of
de afname van de onzekerheid voldoende is om te besluiten voorafgaand aan de maatregel te
meten.

Uit de figuren 8 en 9 kan afgelezen worden dat de kans op een gemiddeld jaarlijks
overstortvolume kleiner dan 44,8mm/a toeneemt bij het uitvoeren van de meetcampagne: van
58% naar 66%. Meten heeft in dit geval tot gevolg dat de kans op het bouwen van een
onnodig groot bergingsvolume afneemt.
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BESLISSEN ONDER ONZEKERHEID OVER DE HUIDIGE SITUATIE

Doordat beslissingen over metingen en onderhouds- en verbeteringsmaatregelen aan een
rioolstelsel vaak slechts gebaseerd kunnen worden op onzekere of onvolledige informatie, is
het risico op foute beslissingen zeker aanwezig. De exacte grootte van de stelselberging kan
bijvoorbeeld niet gebruikt worden bij een beslissing, omdat de invloed van berging in putten
en huisaansluitingen op de berekeningsresultaten niet bekend is.

Er bestaan verschillende methoden om beslissing onder onzekerheid inzichtelijk te maken.
Eén daarvan is de zogenaamde gebeurtenis-beslisboom. Deze methode is gericht op het
inschatten c.q. voorkomen van foute beslissingen en maakt gebruik van Baysiaanse statistiek
(zie bijv. Pratt e.a., 1995, Benjamin en Cornell, 1979 en CUR, 1997). Kenmerkend voor
Bayesiaanse beslismethoden is dat zij een goed hulpmiddel zijn bij het destilleren van zoveel
mogelijk informatie uit de schaarse gegevens die voorhanden zijn voor een bepaald
beslisprobleem.

Bayesiaanse statistiek en beslisbomen worden al veel toegepast op verschillende terreinen van
de civiele techniek, namelijk bij beslissingen over reductie van effecten van overstromingen
(French en Smith, 1997), analyse van extreme rivierafvoeren (Chbab e.a., 2000) en ontwerp
van dijken gebaseerd op een risicobenadering (Van Gelder, 2000). In de beleidsanalyse heeft
dezelfde methode ook andere toepassingen gevonden, namelijk het schatten van de verwachte
uitkomst van een beslissing als die gevolgd wordt door een reeks van beslissingen en externe
gebeurtenissen in de toekomst (de beslisser heeft bij een dergelijk beslisprobleem geen
invloed op de kans waarmee de gebeurtenis plaatsvindt).

Het analyseren van een beslisprobleem bestaat uit drie stappen, waarbij de eerste twee stappen
meerdere keren kunnen worden doorlopen voordat wordt overgegaan tot stap drie:
1. Het identificeren van acties die ondernomen kunnen worden, ofwel het bepalen van de

verzameling A van mogelijke acties.
2. Het identificeren van de gebeurtenissen c.q. toestanden van de natuur die op een beslissing

om een bepaalde actie te ondernemen kunnen volgen, ofwel het bepalen van de
verzameling È van mogelijke gebeurtenissen c.q. toestanden van de natuur.

3. Het identificeren van de gevolgen van de combinatie van beiden, ofwel het bepalen van de
verzameling U van alle mogelijke uitkomsten van gebeurtenissen/toestanden en
beslissingen.

Aan elke uitkomst wordt een getalswaarde, de zogenaamde nutsfunctie, toegekend. De
nutsfunctie wordt vaak in geld uitgedrukt en maakt het mogelijk om de uitkomsten te kunnen
rangschikken en beoordelen op hun wenselijkheid. Het nut geeft weer wat de voorkeur van de
beslisser is t.a.v. de consequenties van een beslissing en is dus subjectief (zie bijv. Pratt,
1995). Nut in de beslisboom is te vergelijken met de gewichtenset van een multicriteria-
analyse. Het beslisproces is samen te vatten in een beslisboom (zie figuur 10).
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Figuur 10 - Beslisprobleem vertaald in beslisboom. Keuze tussen mogelijke acties op basis van
minimale kosten (utiliteit).

Voor de casus ‘De Hoven’ houdt dit het volgende in. De verzameling acties A bestaat uit het
bouwen van 0mm (a0), 1mm (a1) of 2mm (a2) extra berging om de overstortproblemen te
reduceren. De mogelijke gebeurtenissen È zijn teruggebracht tot hetzij een gemiddeld
jaarlijks overstortvolume kleiner dan 44,8mm, hetzij een volume groter dan 44,8mm. De
verzameling U bestaat uit alle mogelijke combinaties van A en È, te weten a0 en è1, a0 en è2,
a1 en è1, etc.

Tabel 3 - Kosten en waardering van alternatieven voor aanpassing rioolstelsel ‘De Hoven’. De kosten
worden als negatieve waarden in de gebeurtenis-beslisboom opgenomen.

Aan elke combinatie van A en È zijn kosten toegekend: U(ai, èj). Kosten die te maken hebben
met de bouw van een bergingstank zijn bijvoorbeeld (milieu)schade aan het oppervlaktewater,
bouwkosten van de tank en schade door het ruimtebeslag van de tank. Dit betekent dat de
kosten van een beslissing bestaan uit kosten voor de aanleg en (waardering van) de schade als
gevolg van het besluit (welk bergingsvolume?) en als gevolg van het gedrag van de natuur
(hoeveel neerslag?). In tabel 3 zijn de geschatte kosten voor ‘De Hoven’ weergegeven in €
*5000. De kosten worden als negatieve waarden in de gebeurtenis-beslisboom opgenomen.

A = verzameling van mogelijke
acties (a0, a1,…,an),

È = verzameling van mogelijke
gebeurtenissen (è0, è1,…,èm),

U = verzameling van mogelijke
combinaties van A en È.

= beslissing,
= gebeurtenis

Waardering c.q. schade van investering
Alternatief

Gebeurtenis
a0 a1 a2

è1 -400 0 -200
è2 -800 -450 0

Bouwkosten
Alternatief a0 a1 a2

Kosten 0 -150 -200
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Met nadruk wordt vermeldt dat het schatten van waarderingen en schades vaak een
subjectieve aangelegenheid is.

Alternatieve beslissingen kunnen tegen elkaar afgewogen worden als de kans op vóórkomen
van mogelijke natuurlijke omstandigheden bekend is. Kansen op vóórkomen zijn te schatten
op basis van metingen of expert judgement.

De kansen in de casus worden gebaseerd op de resultaten in figuur 8. De a-priori kansen –dus
voorafgaand aan het verzamelen van extra informatie– worden hiermee:

[ ]
[ ] 42,0

58,0

2

1

=
=

θ

θ

P

P

De afweging tussen alternatieve beslissingen vindt plaats door de verwachte kosten van
alternatieve beslissingen te berekenen. De verwachtingswaarde op de knooppunten van de
beslisboom wordt bepaald uit de kosten en kansen van de takken die in dit knooppunt
samenkomen.

( )[ ] ( ) [ ]iijj PaUaUE θθθ ,, ∑= (1)

waarin,

P[èi] = kans op vóórkomen van gebeurtenis èi,

U(aj,èi) = kosten verbonden aan optreden van gebeurtenis èi nadat actie aj ondernomen is,

E[u(aj,è)] = verwachte kosten verbonden aan actie aj onafhankelijk van hierop volgende
gebeurtenis è.

Uitgewerkt voor de ‘De Hoven’ betekent dit voor de verwachte kosten in € *5000
1. actie a0 (geen extra bergingsvolume):
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2. actie a1 (1mm extra bergingsvolume):
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3. actie a2 (2mm extra bergingsvolume):

( )[ ] ( ) [ ] ( ) ( ) 31642,0*020058,0*200200,, 2
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Uiteindelijk wordt die beslissing genomen die de schade c.q. de kosten minimaal houdt, dus in
dit geval een maximalisatie van de negatieve kosten.

max |
a

jE u a θc h (2)

max = maximalisatie van verwachte kosten over alle mogelijke acties aj.
     a

è1 : Voverstort per jaar ≤ 44,8mm/a
è2 : Voverstort per jaar > 44,8 mm/a
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Aangezien de minimale kosten in dit geval –316 (* 5000 €) blijken te zijn, zal gekozen
worden voor alternatief a2. D.w.z. uit voorzorg bouwt men een zo groot mogelijke
hoeveelheid extra berging, waardoor de zekerheid over het naar behoren functioneren van het
rioolstelsel zo groot mogelijk is.

Meer inzicht in het gedrag van een systeem kan verkregen worden door metingen te
verzamelen. In het geval van de casus worden metingen van neerslaghoeveelheden en
rioolwaterstanden gebruikt om overstortvolumes te berekenen. Het theorema van Bayes biedt
dan de mogelijkheid om die nieuwe informatie te combineren met al beschikbare gegevens.
Het combineren van vaak subjectieve a-priori informatie met meetdata levert een zogenaamde
a-posteriori verdeling (figuur 11). Vervolgens wordt deze aangepaste verdeling gebruikt om te
kiezen tussen mogelijke beslissingen.

Figuur 11 – Bayesiaanse analyse: het theorema van Bayes (1763) biedt mogelijkheden om het
probleem op te lossen hoe te leren van nieuwe gegevens.

De Bayesiaanse analyse maakt gebruik van het theorema van Bayes. Dit is een
voorwaardelijke kans die gedefinieerd is als,

( ) ( ) ( )
( )BP

APABP
BAP

|
| =  (3)

P(A|B) = kans op A gegeven B;
P(B|A) = kans op B gegeven A;
P(A) = kans op A;
P(B) = totale kans op B (ongeacht A)

Dit betekent dat de kans op het vóórkomen van een overstortvolume (A) gegeven een
gemeten volume (B) gelijk is aan de al bekende (geschatte) kans op dit overstortvolume maal
de kans op het waargenomen meetresultaat gegeven het werkelijk optredend overstortvolume
(dit is de meetnauwkeurigheid) gedeeld door de kans op het waargenomen meetresultaat
ongeacht het werkelijke volume. Op deze wijze kunnen de kansen op gebeurtenissen in de
beslisboom aangepast worden aan de meetresultaten en wordt de schatting van de kans op het
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z1 : uit berekening blijkt dat Voverstort per jaar ≤ 44,8mm/a

z2 : uit berekening blijkt dat Voverstort per jaar > 44,8 mm/a

voorkomen van een overstortvolume nauwkeuriger. M.a.w. de kans op A verandert als gevolg
van de informatie aanwezig in de metingen.

In termen van è en z wordt formule (3),
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waarin,
[ ] ),,(  z datamelen  van verzaafloop na  op kans posteriori-a                  | 1 niki z,zzP K== θθ

[ ] is, bekend natuur  van oestand wanneer taat meetresult op kans                  | ikik zzP θθ =
[ ] ),,,(  z dataelen aan verzam dvoorafgaannatuur  van  toestandop kans priori-a                        1 nii zzP K== θθ
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Toegepast op de casus geeft dit het volgende beeld. De kansen op een overstortvolume kleiner
of groter dan 44,8mm/a waren eerst geschat op 0,58 resp. 0,42 (zie figuur 8). Dit was
gebaseerd op ervaringscijfers. Vervolgens kan met de resultaten van het gekalibreerde model
een nauwkeuriger schatting van deze kansen gemaakt worden. De a-priori kansen waren,
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Uit fiuur 9 valt af te leiden dat de kansen op jaarlijkse overstortvolumes kleiner c.q. groter dan
44,8mm/a na het meten (en modelleren) gelijk zijn aan,
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De kansen op deze meetresultaten,
gegeven het werkelijk optredende overstortvolume, zijn voor de casus ‘De Hoven’ gelijk aan,
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In deze kansen is o.m. de meetnauwkeurigheid verwerkt. De kansen geven aan dat de
gehanteerde methode om overstortvolumes te voorspellen betrouwbaarder is bij kleine
gemiddelde jaarlijkse volumes dan bij grote.

Met bovenstaande nieuwe informatie worden de a-posteriori kansen –dus na afloop van het
meten in ‘De Hoven’– op overstortvolumes,
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Figuur 12 - Compleet beslismodel, waarin niet alleen beslist wordt over te nemen acties, maar ook
over het al dan niet uitvoeren van metingen (E) (naar: Benjamin en Cornell, 1979).

Keren we terug bij de vraag die in dit artikel centraal staat: ‘Is het de moeite waard metingen
uit te voeren voorafgaand aan het treffen van een maatregel?’ Deze afweging kan eveneens
met behulp van een beslisboom gemaakt worden (zie figuur 12).

Als de kosten van metingen voldoende klein zijn in vergelijking met de informatie over de
natuur c.q. het systeem die eruit te destilleren valt, loont het de moeite om voorafgaand aan
een beslissing te meten. De keuze om wel of niet te meten wordt gebaseerd op een beste
balans tussen kosten van een meting en gereduceerd risico verbonden aan een bepaalde
beslissing t.g.v. de extra informatie die de meting geeft over het gedrag van de natuur c.q. het
systeem. De beslisboom wordt hiertoe t.o.v. het voorafgaande uitgebreid met een beslissing

E = verzameling mogelijke
metingen,

Z = verzameling mogelijke
meetresultaten,

A = verzameling mogelijke acties,
È = verzameling mogelijke

gebeurtenissen,
U = verzameling combinaties van

gebeurtenissen en acties.
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en een gebeurtenis, namelijk de verzameling mogelijke metingen E en de verzameling
mogelijke meetresultaten Z (figuur 12).

De afweging t.a.v. al dan niet meten vindt evenals in het voorafgaande plaats op basis van
verwachte kosten. Een analyse van de beslisboom van rechts naar links (figuur 12) verloopt
als volgt. De a-posteriori kansen, waarin de informatie uit nieuwe metingen verwerkt is, zijn
wederom,
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[ ] [ ]∑

=

j
jjk
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θθ
θθ

θ
|

|
| (5)

Wanneer geen meting uitgevoerd wordt, is de a-posteriori kans onafhankelijk van enig
meetresultaat,

[ ] [ ]ii PzP θθ =| (6)

De a-posteriori kansen zijn in het voorafgaande berekend en zijn gelijk aan:
[ ] 58,01 =θP  en [ ] 42,02 =θP ;

[ ] 81,0| 11 =zP θ  en [ ] 19,0| 12 =zP θ ;

[ ] 13,0| 21 =zP θ  en [ ] 87,0| 22 =zP θ .

Deze kansen worden vervolgens rechts in de beslisboom ingevuld op de takken tussen de
stippellijnen 4 en 5 (figuur 13).

De keuze tussen alternatieve acties wordt gebaseerd op de verwachte kosten ervan. Deze
kosten zijn per actie gelijk aan,

( )[ ] ( ) [ ]∑=
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waarin,
u(e,zk,a,èi)|e,zk] = kosten van de combinatie actie a en gebeurtenis èi gegeven dat meting e is

uitgevoerd en dat het resultaat hiervan zk is;
E[u(e,zk,a)|e,zk] = verwachte kosten van actie a gegeven dat meting e is uitgevoerd en dat het

resultaat hiervan zk is.

De kosten van metingen zijn geschat op –15 (* € 5.000). Deze worden opgeteld bij de overige
kosten uiterst rechts in de beslisboom op stippellijn 5 (figuur 13). Hieruit worden de kosten
per actie berekend.
actie 1: geen meting (e0):
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actie 2: meting met als resultaat Voverstort ≤ 44,8 mm/a (meting e1 en meetresultaat  z1):
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actie 3: meting met als resultaat Voverstort > 44,8 mm/a (meting e1 en meetresultaat z2):
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Deze verwachte kosten staan vermeld bij de gebeurtenissen op stippellijn 4 in de boom

( ) ( )[ ][ ]kk
a

k zeazeuEzeu ,|,,max, =∗ (8)

waarin,
max = maximalisatie over alle mogelijke acties van verwachte kosten per meting;
     a

u*(e,zk)= verwachte kosten van meting e bij meetresultaat zk.

Wanneer in ‘De Hoven’ niet gemeten wordt zijn de minimale kosten –316,0 (figuur 13,
stippellijn 3) behorend bij actie a2 (bouwen van 2mm extra bergingsvolume). Wanneer echter

wel gemeten zou worden en het resultaat hiervan blijkt z1 (Voverstort ≤ 44,8mm/a) te zijn dan
zijn de minimale kosten –248,6 (figuur 13, stippellijn 3). Hierbij hoort actie a1, namelijk 1mm

extra berging bouwen. Bij resultaat z2 (Voverstort > 44,8mm/a) zijn de minimale kosten –241,9.
Dit leidt tot het besluit dat 2mm extra berging gebouwd zal worden. Uit deze resultaten blijkt
dat bij niet meten ervoor gekozen wordt om uit voorzorg 2mm bergingsvolume te bouwen.
Als echter wel gemeten wordt en hieruit zou blijken dat het jaarlijkse gemiddelde
overstortvolume kleiner is dan 44,8mm/a, dan is het vanuit kostenoverwegingen verstandiger
om 1 mm bergingsvolume te bouwen.
In de praktijk had een meetcampagne in het geval van ‘De Hoven’ een aanzienlijke besparing
op de totale investeringskosten tot gevolg. Namelijk een investering van 1 ton in metingen
had een kostenbesparing van 7 ton in het totale project tot gevolg.

Voor verdere analyse van de beslisboom moeten de kansen op de mogelijke meetresultaten
per meting bekend zijn. Dit is de kans op meetresultaat zk geïntegreerd over alle mogelijke
toestanden van de natuur èi. Deze kansen zijn,

[ ] [ ] [ ]∑=
i

iikk PzPezP θθ|, (9)

waarin,
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P[zk,e] = kans op meetresultaat zk bij meting e;
P[zk|èi] = kans op meetresultaat zk gegeven dat gebeurtenis èi optreedt;
P[èi] = kans op gebeurtenis èi.

Figuur 13 – Gebeurtenis-beslisboom ‘De Hoven’. Het gaat in deze boom om de vraag of er
voorafgaand aan het bouwen van extra berging (actie a) gemeten zou moeten worden
(meting e).

Dit betekent voor de casus dat de kansen op meetresultaten van een overstortvolume kleiner
dan 44,8mm/a als volgt zijn (figuur 13, tussen stippellijnen 2 en 3):
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en voor een volume groter dan deze grenswaarde,
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2

1
12 =+== ∑

=
ii

i

PzPezP θθ .

Vervolgens worden de verwachte kosten voor alle mogelijke meetactiviteiten bepaald,

( )[ ] ( ) [ ]∑ ∗=
k

kk ,ezPzeueuE , (10)

E[u(e)]= verwachte kosten verbonden aan meting e;
u*(e,zk)= verwachte kosten van meting e bij meetresultaat zk;
P[zk,e] = kans op meetresultaat zk bij meting e.

Uiteindelijk zal ook gekozen worden voor die meetactiviteit met minimale totale kosten.
Onder totale kosten worden verstaan zowel de kosten verbonden aan de maatregel als aan de
meting.

De kosten verbonden aan al dan niet meten zijn voor ‘De Hoven’ gelijk aan resp. -246,3 en -
316,0 (figuur 13 (omcirkelde kosten)). Deze verwachte kosten zijn als volgt bepaald,
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Op basis van het criterium van minimale kosten zou gekozen moeten worden voor wel meten,
aangezien de verwachte kosten hiervan “slechts” –246,3 zijn (zie de omcirkelde kosten in
figuur 13).

BESLISSEN ONDER ONZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST

De waardering van lange termijn maatregelen in een toekomstige situatie is o.m. afhankelijk
van het volgende:
1. Is het aanbod van regen- en afvalwater veranderd en welke invloed heeft dit op het

functioneren van het rioolsysteem?
2. Is het aantal riooloverstorten toegenomen?
3. Zijn de beoordelingscriteria voor rioolsystemen veranderd?
4. Wordt de rioolbelasting als hoog of laag ervaren?

We kennen de toekomst niet, maar het is wel mogelijk om de wenselijkheid van maatregelen
te onderzoeken voor verschillende mogelijke toekomsten. Om zicht te krijgen op de
functionaliteit van maatregelen in toekomstige situaties kunnen mogelijke toekomsten worden
geschetst in zogenaamde omgevingsscenario’s. Omgevingsscenario's zijn in deze context
beschrijvingen van mogelijke toekomstige autonome ontwikkelingen die niet of nauwelijks te
beïnvloeden zijn door de organisatie die de ontwerpbeslissingen moet nemen. Hierna worden
omgevingsscenario's kortweg aangeduid als scenario's.
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Het vergelijken van de uitkomsten van scenario's is een handig hulpmiddel om de kansen en
bedreigingen van bepaalde maatregelen onder de loep te nemen. Op die manier kan uit
verschillende mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld voor het overstortprobleem van een
rioolstelsel, die oplossing gekozen worden die hetzij robuust (= aangepast aan verschillende
omstandigheden), hetzij flexibel (= eenvoudig aan te passen aan veranderingen) is in alle
geschetste scenario's.

In de praktijk wordt dit instrument dan ook veel toegepast. De Europese Commissie heeft
bijvoorbeeld van 1997 tot 1999 een uitgebreide scenarioanalyse laten uitvoeren voor het jaar
2010 (Bertrand e.a., 1999) als reflectie op de gang van zaken rond de Europese Integratie. Een
ander zeer bekend voorbeeld van een succesvolle toepassing van scenario analyses zijn de
scenariostudies die Shell in de jaren '70 heeft uitgevoerd, waardoor de oliecrises werd
voorzien en het hoofd kon worden geboden (zie bijvoorbeeld Schwartz, 1991). Ook op een
lokaler niveau worden scenario's gemaakt. Zie bijvoorbeeld Enserink (2000) voor de
uitwerkingen van scenario's voor de TU Delft voor het bepalen van onderzoeksprioriteiten
van een onderzoeksgroep en scenario's ter ondersteuning van het bepalen van een
managementstrategie voor personeelsbeleid.

Het is ook mogelijk om scenarioanalyses toe te passen voor vraagstukken op een kleiner
schaalniveau dan de Europese Unie of de wereldoliemarkt, bijvoorbeeld voor de
bergingscapaciteitproblematiek van een rioolstelsel.

In de casus ‘De Hoven’ is een viertal scenario’s uitgewerkt op het niveau van een rioolstelsel
voor de periode van nu tot 2020. Normaal gesproken worden dergelijke scenario's opgesteld
door een groep betrokkenen. De reden hiervoor is dat er dan een zo rijk mogelijk beeld wordt
geschetst van wat de toekomst kan brengen. In dit geval dienen de scenario's echter alleen als
voorbeeld en is een dergelijke procedure bij het opstellen ervan niet gevolgd.

Scenario 0: Alles blijft bij hetzelfde
In de periode van 2001 tot 2020 verandert de waardering van milieu aspecten en economische
aspecten van het rioolbeheer nauwelijks. Onnodige investeringen worden wel negatief
beoordeeld, maar het is erger als te weinig maatregelen worden genomen waardoor de
omgeving negatief wordt beïnvloed

Scenario 1: De consument is bewust
In 2020 zijn consumenten erg kritisch op de producten die ze geleverd krijgen. Er wordt
maatwerk verwacht, ook van nutsbedrijven. Het milieu is een van de aspecten waar de
consument kritisch op let, maar aan de andere kant mag geld niet verspild worden.
Milieunormen worden strenger dan ze nu zijn.

Scenario 2: Liberalisatie van nutsdiensten
In 2020 is de samenleving erg individualistisch. Nutsdiensten worden vergaand
geliberaliseerd en voorzover nodig in aparte holdings ondergebracht. Efficiëntie staat bij deze
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holdings voorop. Wettelijke normen worden wel nageleefd, maar extra inspanning wordt niet
geleverd. Regelgeving wordt niet aangescherpt in de periode van 2001 tot 2020.

Scenario 3: Klimaatverandering
In de periode tot 2020 nemen de hoeveelheid regen per jaar en de bui-intensiteit aanzienlijk
toe. Er is sprake van natte winters en droge zomers. Riolen krijgen veel regenwater te
verwerken. In de periode 2001-2020 is waterbewustzijn erg groot geworden door
voolichtingscampagnes en rampen in binnen- en buitenland. Er wordt veel onderzoek gedaan
naar slimme technische oplossingen om met de problematiek om te gaan.

In elk van deze scenario's functioneert het rioolsysteem op een andere manier en wordt een
verschillende waarde gehecht aan dit functioneren.

Om de uitwerking van verschillende mogelijke toekomsten te vergelijken worden
gebeurtenis-beslisbomen gecombineerd met scenario’s voor de toekomst. Als basis voor deze
vergelijking is een analyse uitgevoerd zoals bij figuur 13. Echter een gebeurtenis-beslisboom
kan maar in beperkte mate gebruik maken van scenario's omdat een scenario in wezen een
opeenstapeling van gebeurtenissen is. Dit betekent dat meerdere kritieke effecten kunnen
optreden die niet allemaal in een getal, zoals kosten of nut, zijn uit te drukken. In een
gebeurtenis-beslisboom analyse zullen verschillende effecten teruggebracht moeten worden
tot één getal om de effecten van een scenario op het functioneren van het systeem te kunnen
kwantificeren2.

In de casus ‘De Hoven’ is een waarderingscijfer toegekend aan genomen maatregelen
gegeven het scenario om de effecten op de langere termijn te onderzoeken. In dit
waarderingscijfer zijn de verschillende effecten (tarieven, milieueffecten en publieke
waardering) allemaal meegenomen. Om een vergelijking mogelijk te kunnen maken met de
bouw- en meetkosten wordt dit waarderingscijfer ook uitgedrukt in € (*5.000,-). De meet- en
bouwkosten (€*5.000,-) zijn uiteraard voor alle vier de scenario’s hetzelfde (tabel 3). Deze
kosten worden immers in het heden gemaakt.

                                               
2 Dit zou in principe ook kunnen door de kansen op gebeurtenissen aan te passen in plaats van het werken met
waardetabellen. Met name het derde scenario leent zich daartoe omdat daar de verandering specifiek op het
klimaat gericht is. We hebben hier echter specifiek niet voor gekozen in verband met de helderheid en eenheid
van het betoog. Het werken met waardetabellen doet namelijk meer recht aan de complexe, veranderende
omgeving waarin een ontwerpbesluit genomen moet worden.
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Tabel 4 – Waarderingscijfers verbonden aan gehanteerde scenario’s.

Voor het vaststellen van het waarderingscijfer is uitgegaan van de waardering van de
alternatieven in de huidige situatie. Vanuit deze kosten is afhankelijk van het scenario
doorgeredeneerd om de waardering van de scenario’s te bepalen. Normaal gesproken zou
deze execitie plaats moeten vinden in een panel met experts die de getallen gefundeerd
kunnen schatten. Omdat deze casus slechts een voorbeeld betreft, is dat in dit geval niet
gedaan. De waarderingstabellen voor de vier scenario's staan afgebeeld in tabel 4.

De waarderingscijfers worden gebruikt om met behulp van de hiervoor beschreven
gebeurtenis-beslisboom de robuustheid en flexibiliteit van de mogelijke alternatieven in
verschillende toekomsten te bekijken. Deze waarderingen plus de bouw- en meetkosten per
scenario worden ingevuld uiterst rechts in een gebeurtenis-beslisboom conform de boom in
figuur 13.

Twee beslismomenten uit de casus zullen achtereenvolgens worden behandeld. Daarbij
worden de volgende twee vragen beantwoord:
1. Is de beslissing om te meten robuust onder verschillende toekomsten?
2. Welk alternatief is het meest robuust (gegeven dat er is gemeten en dat de meetresultaten

een gemiddeld overstortvolume kleiner dan 44,8mm/a aangaven)?

Om antwoord te geven op vraag 1 zijn beslisbomen zolas in figuur 13 opgesteld voor alle vier
de scenario’s. Met behulp van deze bomen is de vraag beantwoord t.a.v. al dan niet meten.
Hiervoor is de analyse gebruikt zoals beschreven bij figuur 13. De resultaten van deze
analyses zijn samengevat in een zogenaamde score-card (tabel 5). Hierin is met zwart en wit
aangegeven wat de consequenties zijn van de berekeningen met de gebeurtenis-beslisboom.
Met wit is aangegeven wat het advies zou zijn in een specifieke toekomst, met zwart wat
wordt afgeraden.

Scenario 0: Alles blijft bij hetzelfde
Alternatief

Gebeurtenis
a0 a1 a2

è1 -400 0 -200
è2 -800 -450 0

Scenario 1: De consument is bewust
Alternatief

Gebeurtenis
a0 a1 a2

è1 -400 0 -400
è2 -800 -400 0

Scenario 2: Liberalisatie van nutsdiensten
Alternatief

Gebeurtenis
a0 a1 a2

è1 -200 0 -500
è2 -300 -100 0

Scenario 3: Klimaatverandering
Alternatief

Gebeurtenis
a0 a1 a2

è1 -700 0 -400
è2 -1200 -600 0
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Tabel 5 - Scorecard: Meten- ja/nee?

Scenario

Alternatief

0.
Alles blijft bij

hetzelfde

1.
De consument is

bewust

2.
Liberalisatie van

nutsdiensten

3.
Klimaatverande-

ring
Meten JA JA NEE JA
Niet meten NEE NEE JA NEE

Uit de tabel is af te lezen dat ‘Meten’ in drie van de vier scenario’s de beste optie is.
‘Afwachten’ is alleen in het Liberaliseringsscenario de beste strategie. De beslissing om al
dan niet te meten is dus niet volledig robuust voor alle toekomsten. Om deze beslissing toch te
kunnen maken moet de besluitvormer dus een afweging maken over de waarschijnlijkheid die
hij of zij aan elk van de vier scenario's toedicht. In dit geval speelt ook mee dat het advies om
in het liberaliseringscenario niet te meten niet zo sterk is als het advies om wel te meten in de
drie andere scenario's.

Om de tweede vraag te beantwoorden is eveneens een vergelijking van verwachte kosten in
een beslisboom conform figuur 13 uitgevoerd. Uitgaand van de boom in figuur 13 gaat het om
een vergelijking van de verwachte kosten in het punt z1 (Vov < 44,8mm/a) volgend uit de
kosten en kansen op de takken rechts van stippellijn 3 die samenkomen in dit punt. Voor alle
vier de scenario’s is op deze wijze de voorkeursvolgorde van de alternatieve acties (0mm,
1mm of 2mm extra berging) bepaald. Van de resultaten is ook een scorecard opgesteld (tabel
6). In dit geval is met grijs de tweede keus aangegeven.

Tabel 6 - Scorecard: welk alternatief?

Scenario

Alternatief

0.
Basisscenario

1.
De consument is

bewust

2.
Liberalisatie van

nutsdiensten

3.
Klimaatverande-

ring
0. Geen ingreep

3O 2O 2O 3O

1. Extra berging
van 1 mm

1O 1O 1O 1O

2. Extra berging
van 2 mm

2O 3O 3O 2O

Het valt op dat er in dit geval wel een robuuste keuze te maken is. Onder alle scenario's is
onder de gegeven randvoorwaarden (wel meten plus de uitkomst daarvan) alternatief 1 het
beste. Het is echter niet duidelijk wat de beste tweede keus is. Dit is een indicatie voor het feit
dat andere meetresultaten een heel ander beeld kunnen laten zien over welk alternatief het
beste zou zijn. Een gevoeligheidsanalyse is dan ook de volgende stap: In hoeverre kunnen
kleine veranderingen in de waarderingscijfers de uitkost van de scorecard analyse
beïnvloeden? Toekomstig onderzoek zal erop gericht zijn om een dergelijke
gevoeligheidsanalyse vorm te geven. Het is hierbij van het grootste belang die analyse met de
belanghebbenden uit te voeren.
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CONCLUSIES EN REFLECTIE

In dit artikel is aandacht besteed aan de vraag wat de gevolgen zijn van onzekerheden bij
beslissingen over investeringen in de riolering. Daarbij blijkt het wenselijk en mogelijk te zijn
om bij het ontwerp van een nieuw rioolstelsel (of aanpassing van een reeds bestaand stelsel)
in enige mate rekening te houden met mogelijke onzekere ontwikkelingen in de toekomst.

Bij beslissingen over investeringen in de riolering zijn verschillende onzekerheden van
belang. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen onzekerheden in de huidige situatie en
onzekere ontwikkelingen in de toekomst. Onzekerheden over de huidige situatie zijn het
gevolg van variabiliteit in natuurlijke processen en van een gebrek aan (empirische) kennis
over het systeem en de kalibratie van modellen. De onzekerheid over de toekomst wordt
veroorzaakt door veranderingen van waterkwaliteitsnormen, van waardering van
investeringen, van neerslagpatronen, van het verharde oppervlak dat is aangesloten op de
riolering en van het volume aan afvalwateraanbod.

Door meten en modelleren kan de onzekerheid over de juistheid over de huidige situatie
verminderd worden. Scenario analyse helpt bij het verkrijgen van inzicht in onzekerheid over
toekomstige situaties en bij het onderzoek naar robuuste en flexibele maatregelen en de
noodzakelijkheid van de omkeerbaarheid van maatregelen.

Uiteindelijk zal altijd een afweging gemaakt moeten worden. Robuustheid, flexibiliteit en
omkeerbaarheid van maatregelen kosten geld en de toekomst is onbekend. Een zogenaamde
gebeurtenis-beslisboom ondersteunt het voorkómen van onnodige of onjuiste aanpassingen
van een rioolstelsel aan de huidige eisen. Een gebeurtenis-beslisboom is een grafische
weergave van een beslisproces als een opeenvolging van beslissingen en gebeurtenissen. Deze
techniek maakt gebruik van Bayesiaanse statistiek. Bij het aanpassen van de riolering moet
echter ook het lange termijn perspectief aan de orde komen: is de beslissing robuust onder
verschillende mogelijke toekomstige omstandigheden? Voor die analyse wordt de
gebeurtenis-beslisboom gecombineerd met een zogenaamde scenarioanalyse. Hierin worden
mogelijke toekomsten vertaald in omgevingsscenario’s en de gevolgen van de scenario’s met
elkaar vergeleken. Scenarioanalyses laten zien welke omstandigheden eventueel kritieke
veranderingen aan systeemeisen kunnen veroorzaken.

Door het gecombineerd gebruik van gebeurtenis-beslisbomen en scenarioanalyses kan een
goede indruk verkregen worden van de werking van een maatregel onder verschillende
mogelijke toekomsten. Het is van belang in het oog te houden dat de bepaling van de
waarderingscijfers die in een beslisboom gebruikt worden om de gevolgen van beslissingen te
kwantificeren een subjectieve aangelegenheid is.

De casus ‘De Hoven’ draait hoofdzakelijk om de vraag of het uitvoeren van metingen
voorafgaand aan het plannen van een maatregel de moeite waard is. De onzekerheid in
jaarlijkse overstortvolumes kon met 70% verkleind worden door voor de berekeningen
gebruik te maken van een op basis van metingen gekalibreerd model i.p.v. een model met
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parameters gebaseerd op ervaringscijfers. Uit een analyse van de beslisboom voor de casus
blijkt verder dat het verstandig is om te meten voorafgaand aan de geplande ingreep in het
rioolstelsel. De kosten voor eerst meten en dan bouwen vallen lager uit dan de kosten voor
direct beginnen met bouwen zonder te meten (resp. –246 (*€5.000) en –316 (*€5.000)). Dit
betekent een kostenbesparing van ruim 20%. Door te meten wordt dus voorkómen dat een
bergingsvoorziening met een onnodig groot volume gebouwd wordt.

De uitgevoerde scenarioanalyse van de casus laat zien dat bij o.a. een veranderde waardering
van de investeringen of een toename van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag andere keuzes
gemaakt zullen worden. De analyse toont dat meten voorafgaand aan de ingreep niet
opportuun is bij toekomstscenario ‘Liberalisatie van nutsdiensten’. Vooraf meten blijkt wel
verstandig bij de andere scenario’s: ‘Alles blijft bij hetzelfde’, ‘De consument is bewust’ en
‘Klimaatverandering’. Niet alleen de vraag omtrent al dan niet meten is relevant, maar ook of
een geplande aanpassing zelf de juiste manier is om het bestaande systeem te verbeteren gelet
op mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Op basis van de scenarioanalyse kan gesteld
worden dat alternatieve ingrepen niet voor alle mogelijke toekomsten voldoende robuust zijn.

Toekomstige onderzoek zal gericht zijn op het verkrijgen van meer inzicht in de gevoeligheid
van de gepresenteerde oplossingsmethodiek. Hiertoe zal een gevoeligheidsanalyse worden
toegepast op de uitkomsten van de gecombineerde gebeurtenis-beslisboom- en scenario
analyse. Bovendien zullen belanghebbenden betrokken worden bij het opstellen van de
scenario's.

Naar aanleiding van de gebeurtenis-beslisboom- en scenarioanalyse wordt geconcludeerd dat
het niet verstandig is om een besluit over een ingreep in een rioolstelsel alleen maar te baseren
op de huidige situatie. De robuustheid, flexibiliteit en omkeerbaarheid van een maatregel
blijken toe te nemen als ook rekening gehouden wordt met de toekomstige situaties.
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SUMMARY

Operation and maintenance of existing sewer systems require large investments for long
periods of time. Decisions on operation and maintenance have large, long-lasting
consequences and investment decisions have to be taken under uncertainty.

This paper discusses the question whether it is useful to carry out measurements prior to
decision-making on interventions concerned with operation and maintenance of sewer
systems. Moreover, the robustness of interventions is studied under the assumption that future
developments are uncertain. The paper presents a few approved methods for the analysis of
uncertainty in decision making. The goal of these methods is to identify the different
uncertainties and to assess their short- and long-term effects.

Reduction of uncertainties about the present situation can be achieved by data collection. In
the case of sewer systems this is done by carrying out measurements. Decision trees are used
to determine whether carrying out measurements has an additional value and which
interventions should be implemented based on the measurement results. Robustness,
flexibility and reversibility of interventions increase when future situations are also taken into
account. A decision tree can also be used to make a rough estimate of the effects of
interventions in the long-term. Scenario analysis is used as a tool to determine these long-term
effects.

The methods presented in this paper are only a few of the possible methods that can be used
to identify uncertainty and analyse its effects. The methods prove to be very useful in practice,
because they provide insight into short- and long-term effects of uncertainties in a concise
way.


