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Economische haalbaarheid 

• Nieuwe technieken – Kosten? Baten? 

• Hoe maken we de maatregelen martkklaar? 



Economische analyse 

• Kosten & baten agrariër

• Maatschappelijke kosten en baten

• Waarde van inlaatwater



Wat is er uit gekomen? 

• Startpunt: kosten en baten voor de agrariër

– Vermeden droogteschade

– Vermeden zoutschade

– Kosten van alle systemen



Vermeden droogteschade
• Geen nauwkeurige data 

beschikbaar

• Veel gerekend en op basis 
van daadwerkelijk gemeten
opbrengsten

• Relatie tussen
neerslagtekort en
opbrengst

• Hiermee kunnen we het 
neerslagtekort voorspellen, 
nu & in de toekomst



Kosten vs opbrengsten
ondergrondse opslag

• Kosten en baten ondergrondse opslag over 15 jaar? 

Investeringsgat



Klimaatveradering



Vermeden
zoutschade
• Anti-verzitingsdrainage

• Voorkomen zoutschade in 
wortelzone

• SWAP 

• Kennis perceelshydrologie

• Rekening houden met het 
oppervlak zoutschade

• Kosten van het systeem



Maatschappelijke Kosten

Baten analyse



Maatschappelijke kosten-
batenanalyse

• Externe effecten voor het waterschap en
de natuur

• Waarde van inlaatwater staat centraal

• Polderanalyses

• Hoeveelheid water voor enkel
doorspoelen

• Alternatieve aanwendbaarheid



Wat hebben we bereikt?

• Directe opbrengsten Spaarwater zijn duidelijk & 
bevestigd tijdens de zomer van 2018 

• Nieuwe methoden ontwikkeld→ die een heel 
goed inzicht hebben gegeven in de baten

• Goed inzicht in de systeemkosten



Wat hebben we 
bereikt? 

• Methode & visie om de waarde van 
inlaatwater te bepalen – kansen voor
het regionale verdelingsvraagstuk

• Duidelijk dat er een investeringsgat is 
op de korte termijn pootgoedteelt –
bollenteelt is haalbaar. 

• Lange termijn ziet er anders uit, door 
klimaatverandering hogere
opbrengsten en lage kosten door 
ontwikkeling.



Hoe nu verder? 

• Implementatie – vergt parallel 

onderzoek & ontwikkeling

• Lange termijn impact vergt korte

termijn actie:
– Kosten omlaag; 

– Data beschikbaarheid baten omhoog; 

• Doorontwikkeling inzicht in de baten en de kosten



Hoe nu verder? 

• In gesprek met de 

financiële sector over: 

• Financieringsmogelijkheden

• Systeemeisen en

ontwikkeling

• Groene en

klimaatfinanciering



Hoe nu verder? 

• Direct contact met de boer

– doorontwikkeling samen

met de gebruiker

• Toenemend bewustzijn

• Direct contact met de 

overheden

• Doorontwikkeling van het 

inzicht in de wederzijdse

afhankelijkheid



• Toewerken naar een

compleet

implementatieplan

• Implementatie in 

combinatie met 

boeren coöperaties

Hoe nu verder? 
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