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De Deltascenario’s
Deltascenario’s
In 2011 zijn de oorspronkelijke Deltascenario’s
ontwikkeld en in 2013 volgde een update.
Sindsdien zijn er nieuwe scenariostudies
gepubliceerd over de klimaatverandering en
sociaal-economische ontwikkelingen. En er is
meer. In Parijs is een nieuw klimaatakkoord
gesloten. De gebruikers van de scenario’s
hebben diverse verbeterpunten geïdentificeerd, de sectoren die baat hebben bij het
waterbeheer hebben zich verder ontwikkeld
en de aanbeveling is gedaan om een duidelijk
onderscheid te maken tussen beleidsmaatregelen en autonome ontwikkelingen. Bij
elkaar is dit voldoende aanleiding om de
Deltascenario’s te actualiseren.

tot voorkeursstrategieën. Ook zijn ze nuttig in de analyse
en toetsing van de voorkeursstrategieën, bijvoorbeeld
door middel van een kosten-batenanalyse. Dit doen ze
door inzicht in de problematiek te bevorderen, en door de
afstemming en communicatie te ondersteunen. Dit draagt bij
aan het verwerven van draagvlak.
De Deltascenario’s zijn in de eerste plaats bedoeld voor
gebruik binnen het Deltaprogramma. Dit sluit echter
toepassing in andere verbanden, zoals regionale gebiedsontwikkeling met wateropgaven, niet uit.
Geactualiseerde Deltascenario’s: wat hetzelfde is gebleven
De aanpak met vier scenario’s, gebaseerd op de onzekerheidsassen ‘klimaatverandering’ en ‘sociaaleconomische
ontwikkeling’, is gehandhaafd. Ook de naamgeving (DRUK,
STOOM, WARM en RUST) en de hoofdlijnen van de opbouw
van de scenario’s zijn gehandhaafd.

Deze actualisering vond in 2017 plaats.
De resultaten zijn vastgelegd in twee
documenten: het hoofdrapport en een rapport
met achtergrondinformatie over gebruiksfuncties en sectoren.
Doel en functie van de Deltascenario’s
De Deltascenario’s geven gezamenlijk een samenhangend
beeld van klimatologische en sociaaleconomische ontwikkelingen, de onzekerheden daarin, en de implicaties daarvan
voor het waterbeheer. Het zichtjaar is 2050, met een
doorkijk naar het einde van de eeuw. De Deltascenario’s
kunnen behulpzaam zijn bij het identificeren en selecteren
van kansrijke strategieën om de klimaatverandering het
hoofd te bieden en bij het combineren van deze strategieën
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Figuur 1 Assenkruis; schematische weergave van de Deltascenario’s

De Deltascenario’s waren en blijven beleidsarm. De onderliggende scenario’s zijn nog steeds de klimaatscenario’s van
het KNMI en de sociaaleconomische Welvaart- en Leefomgevings(WLO)-scenario’s van het CPB en het PBL. In deze studie
zijn de gevolgen van de Deltascenario’s voor het ruimtegebruik in Nederland bepaald met de landgebruiksmodellen
van het PBL.
De onderdelen van de scenario’s die niet zijn veranderd,
komen hier slechts beknopt of helemaal niet aan de orde.
Geactualiseerde Deltascenario’s: wat is nieuw
De Deltascenario’s zijn in de praktijk wat betreft de uitgangspunten en kwantitatieve gegevens voor klimaatverandering
al in 2015 en 2016 geactualiseerd voor de KNMI-scenario’s
van 20141. Nu zijn ook de sociaaleconomische ontwikkelingen aangepast conform de WLO-scenario’s van 2015.
Daarbij is het referentiejaar verschoven van 2010 naar
2017. De referentie wordt in het vervolg aangeduid als
Referentie2017.
Een algemene conclusie uit de vergelijking tussen de nieuwe
en oude scenario’s is, dat de nieuwe scenario’s wat minder
‘extreem’ zijn. Dat wil zeggen dat de uitersten van de
neerslag- en verdampingsveranderingen, de verandering van
de bevolkingsgroei en de economische ontwikkelingen dichter
bij elkaar zijn komen te liggen. Blijkens tabel 1 geldt dit
echter niet voor de hoge en lage afvoeren van Rijn en Maas
in 2050; die komen in de nieuwe scenario’s ten minste even
frequent voor als in de scenario’s van 2013.
Recente inzichten over een mogelijk versnelde en extremere zeespiegelstijging worden eventueel verwerkt in een volgende actualisatie van de
Deltascenario’s in 2020, nadat IPCC en KNMI hierover hebben gerapporteerd.
Vooruitlopend hierop heeft Deltares begin 2018 een verkenning uitgevoerd
naar de mogelijke gevolgen van een versnelde en extreme zeespiegelstijging
voor het Deltaprogramma (M. Haasnoot, L. Bouwer, F. Diermanse & J.
Kwadijk, 2018, Verkenning naar de mogelijke gevolgen van een versnelde en
extreme zeespiegelstijging voor het Deltaprogramma, Deltares).
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Deltascenario’s
Nieuw is ook dat het PBL in samenwerking met de VU een
ruimtelijke doorvertaling heeft gemaakt van de Deltascenario’s. De resultaten daarvan zijn samengevat in de
onderste drie regels van tabel 1, en ze worden in meer detail
gepresenteerd in de hoofdstukken over Landbouw, Natuur en
Stedelijk Gebied van het Achtergrondrapport.
Een belangrijke actualisering is voorts het ontwikkelen van
een variant op het scenario DRUK voor 2050: ‘Druk-Parijs’.
Dit is gedaan om de gevolgen van de klimaatafspraken van
Parijs inzichtelijk te maken. Deze variant is niet beleidsarm.
DRUK is als uitgangspunt gekozen omdat daarin al een vorm
van verduurzaming plaatsvindt, die feitelijk de opmaat is voor
een transitie. Het uitgangspunt is dat de maatregelen in deze
variant in 2050 leiden tot een reductie van de uitstoot van
broeikasgassen met 80 tot 95% waarmee de opwarming tot
1,5 à 2 oC beperkt blijft. Het ‘na-ijlen’ van de effecten na de te
nemen maatregelen op het klimaat zijn in deze variant buiten
beschouwing gebleven.
Een nieuw element tenslotte is het onderscheid tussen beleidsen autonome maatregelen. Maatregelen die voortkomen uit
nieuw beleid (dus beleid dat in 2017 nog niet is vastgesteld)
zijn niet opgenomen in de scenario’s. Autonome maatregelen
zijn dat wel, voor zover ze tenminste op landelijke schaal
inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Voorbeelden van
dergelijke maatregelen zijn de aanschaf en het gebruik van
beregeningsinstallaties; de verplaatsing van elektriciteitscentrales naar de kust; de aanpassing van het peilbeheer
in gebieden waar het landgebruik verandert; de verhoging
van de doorspoeling als de verzilting toeneemt. Als deze
autonome maatregelen namelijk niet in de scenario’s worden
opgenomen, kan het gebeuren dat de kosteneffectiviteit van
voorgenomen beleidsmaatregelen wordt overschat. Hoe dat
per gebruiksfunctie is ingevuld, is beschreven in het Achtergrondrapport.
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Ter vergelijking:
KLIMAAT

Zichtjaar 2050

Zichtjaar 2085

Deltascenario’s 2017 (KNMI14)
scenario

REF’17

onderliggend KNMI-scenario

Zichtjaar 2050

Deltascenario’s 2017 (KNMI14)

Deltascenario’s 2013 (KNMI06)
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GL

WH

GL

GL

WH

GL

WH

G

W+

G

W+

temperatuurstijging
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0

1

2

1

2

1

1,5

3,5

1,5
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0
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25
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15

35

15

35

jaarneerslagsom

mm

851

+4%

+5%

+4%

+5%

+4%

+5%

+7%

+5%

+7%

gem. neerslag winter

mm

211

+3%

+17%

+3%

+17%

+3%

+5%

+30%

+5%

+30%

+4%

+14%

+4%

++14%

gem. neerslag lente

mm

173

+5%

+9%

+5%

+9%

+5%

+8%

+12%

+8%

+12%

gem. neerslag zomer

mm

224

+1%

-13%

+1%

-13%

+1%

+1%

-23%

+1%

-23%

+3%

-19%

+3%
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gem. neerslag herfst

mm

245

+7%

+8%

+7%

+8%

+7%

+8%

+12%

+8%

+12%

jaarsom pot. verdamping

mm

559

+3%

+7%

+3%

+7%

+3%

+3%

+10%

+3%

+10%
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mm
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+4%

+11%

+4%

+11%

+4%

+4%

+15%

+4%
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+3%

+15%

+3%

+15%

herhalingstijd van een Rijnafvoer
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jaar

1250
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verandering gemiddelde jaarlijkse
laagste 7-daagse Rijnafvoer *

%

0

+5%

-20%

+5%

-20%

+5%

+5%

-30%

+5%

-30%

+5%

-20%

+5%

-20%

herhalingstijd van een Maasafvoer
van 3900 m3/s **

jaar

1250

300

300

300

300

300

300

100

300

100

ca 1000

ca 400

ca 1000

ca 400

verandering gemiddelde jaarlijkse
laagste 7-daagse Maasafvoer **

%

0

+5%

-45%

+5%

-45%

+5%

+3%

-60%

+3%

-60%

+3%

-30%

+3%

-30%

DRUK
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Parijs

DRUK

STOOM

RUST

WARM

WLO-H

WLO-H

WLO-L

WLO-L

WLO-H

SOCIAAL-ECONOMIE
scenario

REF’17

onderliggend WLO-scenario
aantal inwoners

miljoen

omvang BBP

miljard €

economische groei

%/j

stedelijk gebied

% opp

20

20

15

15

1600

1600

900

900

2

2,5

2,5

1

1

20

23

25

21

21

17

19

19

16

16

19

600

1320

1320

940

940

1320

2

2

1

1

18

20

21

18

18

voor 2085/2100
geen WLO-scenario’s beschikbaar

natuur en recreatie

% opp

23

26

25

24

24

27

22

20

20

19

landbouw

% opp

60

54

54

58

57

53

51

51

56

56

* Lobith; afgerond op honderdtallen; bron: Deltares en KNMI, 2015 ** Borgharen; afgerond op honderdtallen; bron: Deltares en KNMI, 2015
Tabel 1. Kengetallen klimaat en veranderingen afvoerregimes Rijn en Maas per scenario voor de zichtjaren 2050 en 2085. Kengetallen sociaal-economische ontwikkelingen voor 2050. Voor 2050 zijn enkele vergelijkende getallen
van de Deltascenario’s van 2013 weergegeven. Bronnen: KNMI (2006); KNMI (2014); Bruggeman en Dammers (2013); Deltares en KNMI (2015); Claassens et al. (2017).
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Verhaallijnen: klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen in de Deltascenario’s
In scenario DRUK gaan een hoge economische
groei en een sterke bevolkingsaanwas samen
met een gematigde klimaatverandering.
De komende decennia leidt de hoge groei
tot een toenemende schaarste aan fossiele
brandstoffen, wat een sterke verhoging van
de energieprijzen tot gevolg heeft. Samen
met de ambitieuze klimaatafspraken die op
mondiaal niveau worden gemaakt, geeft dit
een impuls aan de ontwikkeling van duurzame
energietechnologie, waardoor nog vóór 2050
een mondiale transitie naar een zuinige en
koolstofarme energievoorziening plaatsvindt.
Naast duurzame energie is een belangrijke rol
weggelegd voor het opvangen en opslaan van
CO2.

De verhaallijn hiervan start vanuit DRUK en is
verder gebaseerd op het zogeheten decarbonisatieproject en de recente Noordzeescenario’s.
De consequenties van deze variant voor de
waterafhankelijke functies zijn: het veenweidegebied wordt vernat om CO2-uitstoot te
verlagen en bodemdaling te beperken;
invoering van landbouwpraktijken die zijn
gericht op het verhogen van het koolstofgehalte van de bodem; de aanplant van
100.000 ha bos.

Het uitgangspunt van variant DRUK-Parijs is:
doen wat nodig is om te komen tot 80 à 95%
reductie van broeikasgassen om daardoor,
conform het akkoord van Parijs, de maximale
temperatuurstijging te beperken tot 1.5 à 2 oC.

In STOOM gaan een hoge mondiale economische groei en een sterke bevolkingsaanwas
samen met een sterke en snelle klimaatverandering. Ook in Nederland groeien de economie
en de bevolkingsomvang hard. De bevolking
zal de komende decennia nog blijven groeien
dankzij het positieve migratiesaldo: in 2050
wonen in Nederland ruim 19 miljoen mensen,
dat is 2 miljoen meer dan nu. De economie
groeit met gemiddeld 2 procent per jaar.

In RUST gaan een bescheiden economische
groei en een lichte daling van het aantal
inwoners samen met een trage klimaatverandering. De lage economische groei brengt een
relatief beperkte uitstoot van broeikasgassen
met zich mee. Omdat de extra inspanningen
die moeten worden geleverd beperkt zijn, is het
betrekkelijk gemakkelijk om mondiale klimaatafspraken te maken en na te komen. Deze
trends bevorderen de ontwikkeling van nieuwe,
op energie- en klimaattechnologie gerichte
innovaties, die op haar beurt transities naar
duurzame regionale economieën mogelijk
maakt. Als gevolg hiervan blijft de temperatuurstijging in dit scenario beperkt.

In het scenario WARM gaan een bescheiden
economische groei en een daling in de
bevolkingsomvang samen met een hoge
mondiale bevolkingsgroei en een snelle
klimaatverandering. Er worden geen mondiale
klimaatafspraken gemaakt en er wordt
wereldwijd weinig in nieuwe energietechnologie geïnvesteerd. Als gevolg hiervan
blijven fossiele brandstoffen een dominante
rol spelen en wordt er geen CO2 afgevangen en
opgeslagen, zodat de CO2-uitstoot hoog is.
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Consequenties van de scenario’s voor het waterbeheer
De tabel op de volgende pagina geeft de hoofdpunten weer
van de verhaallijnen van de vier scenario’s. De belangrijkste
wijzigingen zoals doorgevoerd in het Nationaal Water Model
(NWM) naar aanleiding van het uitkomen van de KNMI’14scenario’s zijn beschreven in (Hunink en Hegnauer, 2016). De
gevolgen voor het waterbeheer komen in detail aan de orde in
het Achtergrondrapport. Bijlage 1 daarvan geeft een overzicht
van de aannamen die daarbij zijn gehanteerd. De meest in het
oog springende veranderingen zijn hieronder genoemd.
Landbouwareaal dat wordt beregend neemt vanwege de
verdroging fors toe
Het potentieel beregende landbouwareaal is het areaal waar
de agrariër de beschikking heeft over een beregenings- of
druppelinstallatie. Dit areaal was in de eerdere Deltascenario’s constant verondersteld. In de geactualiseerde
scenario’s is dit variabel gemaakt door per scenario een
inschatting te maken van het areaal waarvoor beregening
rendabel is. Dit leidt in de meeste scenario’s tot forse veranderingen: het potentieel beregende areaal neemt toe met 3
tot 60%. Of het benodigde water plaatselijk beschikbaar is of
aangevoerd kan worden,moet blijken uit een nadere analyse.
De aanname in de scenario’s is dat landgebruikers daadwerkelijk overgaan tot de aanschaf van installaties waar dat
rendabel is. In werkelijkheid zal dit niet altijd het geval zijn.
Naar verwachting kan deze beslissing tot aanschaf met
(later uit te werken) beleidsmaatregelen in belangrijke mate
beïnvloed worden.

De waterbehoefte voor doorspoeling vanwege de verzilting
verschilt tussen de scenario’s
Doorspoeling van verzilt oppervlaktewater was in de eerdere
Deltascenario’s voor alle scenario’s gelijk. Dat is in de
actualisering veranderd door vermenigvuldigingsfactoren toe
te passen op de huidige waterbehoefte voor doorspoeling.
In deze factoren zijn zowel de verschillen in zoutbezwaar
als de verschillen in eisen aan het zoutgehalte tussen de
scenario’s verdisconteerd. Zie Achtergrondrapport, hoofdstuk
Doorspoeling.
Een nieuwe bodemdalingskaart voor de berekeningen van
het waterbeheer in veenweidegebieden
Als grondslag voor de modelberekeningen in veenweidegebieden is gebruik gemaakt van een nieuwe bodemdalingskaart. Hierin zijn nieuwe inzichten verwerkt over
het verrekenen van klimaatverandering en is een nieuwe
methode gebruikt voor de berekening van de bodemdaling.
Een en ander is toegelicht in het Achtergrondrapport,
hoofdstuk Peilbeheer veenweidegebieden.
De koelwatervraag van elektriciteitscentrales neemt af
met 80%
De geactualiseerde Deltascenario’s hebben de transitie
van de elektriciteitsopwekking naar duurzame bronnen
meegenomen. Deze robuuste ontwikkeling tekende zich al af
in de WLO-scenario’s. Daardoor treedt een afname op van de
koelwatervraag van de elektriciteitscentrales die per saldo in
alle scenario’s uitkomt op circa 80%.

De zoetwatervraag voor drink- en industriewatervoorziening is aangepast aan nieuwe inzichten
De vraag naar zoetwater voor drink- en industriewatervoorziening is bijgesteld op basis van recente informatie. Dit leidt
slechts tot beperkte veranderingen in de wateropgave. Zie
Achtergrondrapport, hoofdstukken Drinkwater en Koel- en
proceswater Industrie.
Vermoedelijk zal de forse toename van het potentieel
beregende areaal in STOOM en WARM de totale zoetwateropgave sterk bepalen. STOOM zal naar verwachting
de zwaarste opgave opleveren voor de waterveiligheid in
Nederland. In welke mate er in de scenario’s tekorten en/of
conflicten tussen diverse gebruiksfuncties optreden zal in een
later stadium worden onderzocht in de knelpuntenanalyse.
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DRUK en variant DRUK-Parijs

STOOM

RUST

WARM

• Compacte verstedelijking in hoge
dichtheden met ruimte voor groen
• Landbouw kent twee richtingen:
intensivering, maar ook circulair/natuurinclusieve landbouw
• Landbouwareaal neemt af met 9%.
Potentieel beregend areaal neemt toe met
4%. DRUK-Parijs: Landbouwareaal neemt
af met 11%. Potentieel beregend areaal
neemt toe met 3%
• DRUK-Parijs: Tegengaan bodemdaling
in veenweidegebieden met
onderwaterdrainage
• Natuurareaal neemt toe met 17%,
zowel in grootschalige eenheden als
in kleinschalige natuur-inclusieve
landbouwgebieden. DRUK-Parijs: Areaal
natuur neemt toe met 24%, vanwege
extra bosaanplant in (marginale)
landbouwgebieden
• DRUK-Parijs: meer bossen en meer
houtwallen
• Meer (innovaties in) binnenscheepvaart
• Forse toename van het vervoer over water
• Toenemend aandeel van
hernieuwbare energie, het sterkst in
elektriciteitsproductie
• Lichte toename van vraag naar drink- en
proceswater
• Grotere opgaven voor waterveiligheid als
gevolg van de economische groei
• Opgave voor zoetwatervoorziening wordt
per saldo iets kleiner; DRUK-Parijs:
hoger door onderwaterdrainage en groter
bosareaal
• Rivierafvoeren variëren niet veel sterker
dan in de Referentie2017

• Sterke, verspreide verstedelijking in lage
dichtheden met name in de Randstad met
weinig ruimte voor groen
• Meer intensivering en schaalvergroting
van landbouw, meer focus op
kostenreductie via schaalvergroting.
Areaal neemt sterk af, met 11%.
Potentieel beregend areaal neemt sterk
toe, met 55%
• Natuurareaal neemt toe met 13%,
recreatief gebruik is daarin belangrijk
• Meer en grootschaliger binnenscheepvaart
• Toename vervoer over water geremd door
klimaatverandering
• Snelle transitie naar hernieuwbare
bronnen voor elektriciteitsproductie
• Voor overige energievoorziening slechts
beperkte energietransitie en langdurige
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
• Sterke stijging van vraag naar drink- en
proceswater
• Veel grotere opgaven voor waterveiligheid
• Veel grotere opgaven voor
zoetwatervoorziening
• Rivierafvoeren variëren veel meer dan in
de Referentie2017

• Beperkte, compacte verstedelijking; na
2030 bevolkingskrimp en meer spreiding
over het land
• Landbouwareaal neemt iets af, met
3%. Intensivering en schaalvergroting
domineren, maar ook ruimte
voor circulair/natuur-inclusief en
grondgebondenheid. Potentieel beregend
areaal neemt toe met 8%
• Areaal natuur neemt toe met 8%. De
middelen zijn beperkt en het bezoek
neemt af. Sommige gebieden raken
bebost, in andere ontstaat sterke
verweving tussen landbouw en natuur
• Toename van vervoer over water is
evenredig met de (beperkte) economische
groei
• Toenemend aandeel van hernieuwbare
energie in alle sectoren, het sterkst in
elektriciteitsproductie
• Lichte daling van de vraag naar drink- en
proceswater
• Kleinere opgaven voor waterveiligheid
• Kleinere opgave voor
zoetwatervoorziening
• Rivierafvoeren variëren niet veel sterker
dan in de Referentie2017

• Beperkte, verspreide verstedelijking; na
2030 bevolkingskrimp en concentratie in
de Randstad
• Landbouwareaal neemt iets af, met
3%. Minder innovaties. Grootschalig,
maar in minder florerende gebieden een
extensiever karakter. Potentieel beregend
areaal neemt sterk toe, met 60%
• Areaal natuur neemt toe met 8%, nieuwe
natuur ontstaat o.a. door verzilting en
vernatting waar maatregelen te duur zijn
• Toename van vervoer over water is
minder dan evenredig met de (beperkte)
economische groei en wordt geremd door
klimaatverandering
• Snelle transitie naar hernieuwbare
bronnen voor elektriciteitsproductie
• Voor overige energievoorziening slechts
beperkte energietransitie en langdurige
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
• Stabilisatie van de vraag naar drinkwater
• Iets grotere opgaven voor waterveiligheid
• Grotere opgaven voor
zoetwatervoorziening
• Rivierafvoeren variëren veel meer dan in
de Referentie2017
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Grondslagen van de scenario’s
Het waterbeheer in Nederland is gevoelig voor een aantal
onzekere ontwikkelingen in de komende eeuw. Klimaatverandering kan gepaard gaan met meer droogte, maar kan
tegelijkertijd ook meer neerslag veroorzaken. Klimaatverandering kan bovendien een sterker fluctuerende afvoer
van de rivieren in de hand werken en ook extra zeespiegel
stijging teweegbrengen. Als we niets extra’s doen, kunnen
problemen ontstaan of verergeren zoals een ontoereikende
zoetwatervoorziening, wateroverlast of een toenemende
kans op overstromingen. Als de economie sterk groeit of als
het aantal inwoners flink stijgt, zouden hogere eisen gesteld
kunnen worden aan het beschermingsniveau van dichtbevolkte en dichtbebouwde gebieden en aan een betrouwbare
zoetwatervoorziening.
Deze twee ontwikkelingen, klimaatverandering en sociaaleconomische groei, zijn te beschouwen als autonoom: ze zijn
sterk afhankelijk van externe krachten waarop Nederland
alleen slechts weinig invloed heeft. De snelheid van deze
ontwikkelingen is zeer onzeker, hoewel de richting (zeker
voor klimaatverandering) wel bekend is. We zullen daarom
met een bandbreedte rekening moeten houden, zeker als we
ver vooruitkijken. De Deltascenario’s beschrijven zo goed
mogelijk de plausibele bandbreedte in deze ontwikkelingen,
in hun onderlinge samenhang en mogelijke consequenties
voor ruimtegebruik en waterbeheer.
Figuur 1 geeft een overzicht van de uitgangspunten van
de Deltascenario’s en van de namen die zijn meegegeven
aan de vier combinaties van economische groei en mate
van klimaatverandering. Dat zijn scenario DRUK voor de
combinatie van hoge economische groei en trage klimaatverandering, scenario STOOM voor de combinatie van hoge

economische groei en snelle klimaatverandering, scenario
RUST voor de combinatie van lage economische groei en
trage klimaatveranderingen en scenario WARM voor de
combinatie lage economische groei en snelle klimaatverandering. De twee assen in figuur 1 en de namen van de vier
scenario’s zijn onveranderd overgenomen uit de eerdere
Deltascenario’s van 2012 (Bruggeman en Dammers, 2013).

social economische groei

Druk

Stoom

snelle
klimaat
verandering

matige
klimaat
verandering

Rust

Warm

social economische krimp

Figuur1 Assenkruis; schematische weergave van de Deltascenario’s

De beleidsrijke variant waarin de gevolgen van het akkoord
van Parijs voor het waterbeheer zijn uitgewerkt is gekoppeld
aan scenario DRUK, het scenario met hoge economische
groei en met matige klimaatverandering. Deze variant wordt
daarom Variant DRUK-Parijs genoemd. Deze variant gaat uit
van een fors hogere klimaatmitigatie waardoor de maximale
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mondiale temperatuurstijging uitkomt op 1.5 tot 2.0 graden
in 2100. De doorwerking van klimaatverandering in neerslagen verdampingscijfers en in zeespiegelstijging is in variant
DRUK-Parijs gelijk verondersteld aan scenario DRUK.
Klimaatverandering en economische groei, of bevolkingsgroei, zijn niet geheel onafhankelijk van elkaar.
Op wereldschaal is er een sterke samenhang, door het
toenemend gebruik van fossiele brandstoffen en de daaruit
voortvloeiende uitstoot van broeikasgassen als CO2 en
methaan. De onzekerheid in de fysische klimaatmodellen
vergroot de bandbreedte in de verwachtingen voor de
komende eeuw.
Voor Nederland is het goed mogelijk dat een matige economische groei samengaat met een snelle klimaatverandering.
Dat komt enerzijds door de onzekerheid in de klimaatverwachting, anderzijds doordat het niet onmogelijk is
dat de economische groei in West-Europa achterblijft bij
de mondiale groei en het mondiale verbruik van fossiele
brandstoffen als olie, kolen en aardgas. Dit maakt het nodig
om vier verschillende scenario’s te onderscheiden en veel of
weinig sociaaleconomische groei in Nederland te combineren
met snelle of matige klimaatverandering.
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De verhaallijnen nemen het huidige waterbeleid met
Referentie2017 als vertrekpunt en veronderstellen dat dit
beleid tot 2050 wordt voortgezet. Met het oog op de plausibiliteit en de consistentie krijgt het beleid wel in elke verhaallijn
een iets ander accent: het wordt minimaal gedifferentieerd.
Het is van belang om onderscheid te maken tussen het
beleid dat in sterke mate bepalend is in de verhaallijnen (met
name het beleid voor zoetwatervoorziening, wateroverlast
en waterveiligheid), aanpalend beleid (bijv. op het gebied van
de ruimtelijke ordening) en beleid op een lager (regionaal) of
hoger (EU of mondiaal) schaalniveau.
Voor aanpalend beleid nemen de verhaallijnen de maatschappelijke vraag als vertrekpunt en vooronderstellen zij dat het
beleid hierin voorziet. Zo wordt in STOOM veel vraag naar
wonen in het groen en aan het water verondersteld met als
gevolg verspreide verstedelijking en in RUST veel vraag naar
wonen in de steden met als gevolg compacte verstedelijking.
Regionaal beleid zal zoveel mogelijk worden meegenomen in
de verhaallijnen om te zorgen dat er een goede aansluiting is
met de uitwerking van de verhaallijnen op regioniveau.

Het mondiale beleid en het EU-beleid worden als een
autonome ontwikkeling opgevat, omdat dit door het
nationale waterbeleid (vrijwel) niet beïnvloedbaar is.
Het mondiale en Europese beleid varieert net als de
andere autonome ontwikkelingen per verhaallijn. Voor
variant DRUK-Parijs gelden expliciet de afspraken in het
klimaatakkoord en het beleid dat op basis van die afspraken
nu in EU-verband wordt uitgewerkt. Nederland heeft
zich hieraan gecommitteerd en werkt aan een Integraal
Nationaal Energie- en Klimaatplan dat gereed moet zijn in
2018. De op dit moment beschikbare afspraken over het EU
Emissions Trading System en ‘Land Use, Land Use Change
and Forestry’-afspraken die vanaf 2021 ingaan zijn in deze
variant het uitgangspunt.

Warm
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Beleid in de verhaallijnen
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Simuleren van landgebruiksverandering met de Ruimtescanner
Het model Ruimtescanner simuleert veranderingen in
landgebruik op basis van een veronderstelde toekomstige
regionale ruimtevraag en een locatie-specifieke definitie van
geschiktheid voor de verschillende typen landgebruik die
worden onderscheiden. De veranderingen in de omvang en de
locatie van het gesimuleerde landgebruik variëren op basis
van scenario-specifieke aannamen over toekomstige ontwikkelingen. De output van het model bestaat uit ruimtelijke
(GIS) bestanden met een resolutie van 100x100 meter die
voor elke gridcel aangeven wat in de toekomst het meest
waarschijnlijke type grondgebruik is gegeven de scenariospecifieke aannamen.
Voor een uitgebreide beschrijving van het model verwijzen we
naar (Koomen and Borsboom-van Beurden 2011). Hieronder
bespreken we de belangrijkste kenmerken van de modelconfiguratie die voor de actualisatie van de Deltascenario’s is
opgezet.

Voor deze modeltoepassing is in overleg met PBL een aantal
keuzen gemaakt. Het basisjaar wordt bepaald door de meest
recente versie van het CBS bestand bodemgebruik die nu

beschikbaar is, dat is 2012. Het CBS-bestand biedt slechts
beperkt onderscheid in verschillende typen landbouw en
natuur en wordt daarom gecombineerd met het LandGebruik
Nederland (LGN)-bestand versie 7 van 2012. Dit bestand
is gebaseerd op satellietbeelden en onderscheidt 39 typen
landgebruik met een resolutie van 25 m en wordt geproduceerd door Wageningen University & Research (LGN.nl).
Om het CBS-vectorbestand bodemgebruik geschikt te maken
voor gebrz uik in de Ruimtescanner is het eerst omgezet naar
een grid met dezelfde resolutie als het LGN-bestand. Hiervoor
wordt voor het middelpunt van de rastercel bepaald welk
bodemgebruik op die locatie aanwezig is in het vectorbestand.
Beide bestanden worden vervolgens gecombineerd waarbij
het CBS-bestand leidend is: het LGN bestand wordt gebruikt
om specifieke CBS-klassen (bv ‘Overige landbouw’ of ‘Bos’) te
verbijzonderen. Deze uitgebreide beschrijving van landgebruik
wordt vervolgens met behulp van enkele andere bestanden
verrijkt om bijvoorbeeld ook ‘Zeehavens’ te onderscheiden.
Dit gegenereerde basisbestand beschrijft landgebruik in 106
klassen met een resolutie van 25 m. In twee stappen wordt
dit teruggebracht tot een voor simulatie hanteerbaar basisbestand. Allereerst wordt de ruimtelijke resolutie teruggebracht tot 100 m (met voor elk type ruimtegebruik een apart
gridbestand dat het totaal areaal per cel beschrijft).
Vervolgens wordt de thematische resolutie teruggebracht tot
28 modelklassen. De geschiktheid per landgebruikstype voor
de 100-meter gridcellen is hierbij gebaseerd op het aantal
25-meter gridcellen van dezelfde modelklasse in het onderliggende resultaat met een gridcellen van 25 m. De regionale
ruimtevraag is gebaseerd op het totale areaal per klasse
per COROP40-gebied. De toepassing van de allocatieroutine
in het aggregatieproces zorgt er voor dat de randtotalen
per ruimtegebruikstype bewaard blijven. Deze benadering
is gekozen omdat ze voorkomt dat sommige klassen (bv
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infrastructuur) ondervertegenwoordigd raken omdat ze
zelden de meerderheid in een set cellen vormen. De gekozen
benadering benoemt bijvoorbeeld een op de vier 100-meter
gridcellen in een gebied als ‘weginfrastructuur’, als weginfrastructuur 25% van de onderliggende 100-meter cellen in dat
gebied inneemt. Deze weergave leidt soms tot verrassende
patronen (en lokale overschatting) maar doet wel recht aan
de totale arealen van de verschillende landgebruikstypen.
Conform de eerdere simulaties voor de Deltascenario’s
rekenen we met drie tussenstappen (2020, 2030, 2040)
waardoor we een zekere mate van dynamiek en
padafhankelijkheid inbrengen.
Op de simulatieuitkomsten vindt een nabewerking plaats
om het aantal klassen natuur weer te verfijnen zodat deze
aansluit bij de typologie die vereist is voor hydrologische
modellering met het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Zo werden er meer klassen natuur toegevoegd
op basis van de eerder genoemde LGN-klassen van het LEI.
Meer informatie hierover is te vinden in de achtergrondrapportage bij de landgebruiksimulatie van de vorige Deltascenario’s (Rijken et al., 2013).
Referenties
Koomen, E., Borsboom-van Beurden, J., 2011. Land-use
modeling in planning practice, Geojournal library, volume
101. Springer, Heidelberg.
Lgn.nl, the Dutch land use database, Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland, Centrum Geo- Informatie, Alterra,
Wageningen Universiteit & Researchcentrum.
Rijken, B., Bouwman, A., Van Hinsberg, A., Van Bemmel, B., Van
den Born, G.J., Polman, N., Lindenhof, V., Rijk, P., 2013.
Regionalisering en kwantificering verhaallijnen Deltascenario’s
2012. Technisch achtergrondrapport. Planbureau voor de
Leefomgeving & LEI Wageningen UR, Den Haag.
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Verschilkaartjes stedelijke ontwikkeling, natuur en landbouw

Relatieve verandering in het areaal stedelijk gebied (links), natuur (midden) en landbouw (rechts) in de vier scenario’s en variant DRUK-Parijs in 2050 ten opzichte van het basisjaar 2012 (bron: Claassens et al., 2017).
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Uitgangspunten DRUK-Parijs
Om emissiereductie te realiseren wordt in DRUK-Parijs een
spectrum aan maatregelen ingezet, waarvan enkele (m.n.
die leiden tot ander landgebruik en aangepast waterbeheer)
invloed hebben op het waterbeheer en daarmee mogelijk op de
Deltabeslissingen. Er wordt gestreefd naar 95% reductie van
broeikasgassen t.o.v. het referentiejaar 1990. De inspanningen
omvatten alle maatregelen: besparingen op energiegebruik,
inzetten van hernieuwbare bronnen van energie (zon, wind,
water, biomassa) en inzetten van CO2-opslagtechnologie.
In dit rijtje passen ook aanpassingen in het landgebruik en

bodembeheer om zo meer koolstof vast te houden en vast te
leggen. Naast emissiereductie gaat het dus expliciet ook om
het vastleggen van CO2 in de ondergrond, in bodems en in
vegetatie (waaronder bossen). Deze DRUK-Parijs variant wijkt
af van de vier andere Deltascenario’s doordat deze variant
beleidsrijk is en de vier scenario’s beleidsarm. In DRUK-Parijs
zijn alle denkbare èn realiseerbare maatregelen aan boord
genomen om de doelen van Parijs te halen.

Document

Hoofdrapport

Achtergrondrapport

NIEUWE BLIK OP DE TOEKOMST
Tekst uit hoofdrapport, hoofdstuk 6, samenvatting cursief:

Deltascenario’s

Uitgangspunten autonome maatregelen bij de gebruiksfuncties
Landbouw
Met betrekking tot waterkwantiteit:
- De verdringingsreeks watertekorten (incidenteel, in tijden
van extreme droogte) blijft van kracht;
- De waterakkoorden tussen waterschappen onderling en
met rijksoverheid blijven van kracht;
- Provinciale beregeningsvergunningen en –verboden uit
grondwater blijven van kracht, evenals huidige tarieven
voor onttrekkingen (geïndexeerd);
- Waterschapsregelingen en tarieven (geïndexeerd) voor
beregening uit oppervlaktewater blijven van kracht;
- Het EU-streven naar cost recovery van watervoorziening
wordt ondersteund;
- De beleidslijn vasthouden-bergen-aanvoeren blijft van
kracht;
- Een geselecteerd aantal wateraanvoermaatregelen uit
het Deltaprogramma Zoetwatervoorziening (DPZ), zie
Referentie2017, is uitgevoerd;
- Stimuleringsbeleid voor het maken van een systeemomslag
op de hoge zandgronden naar vasthouden en bergen.

Natuur
Geen autonome maatregelen gedefinieerd.
Drinkwater
Het uitgangspunt is dat de drinkwatersector altijd aan de
vraag blijft voldoen.
Het provinciale beleid voor grondwaterwinningen, grondwaterbeschermingsmaatregelen en handhaven van boringvrije
zones, zoals nu van kracht, blijft van kracht.

Met betrekking tot waterkwaliteit:
De KRW en Nitraatrichtlijn blijven van kracht. Deze richtlijnen
zijn geen beleidsinstrumenten in strikte zin: ze geven doelstellingen voor het nationale mest- en ammoniakbeleid, maar de
precieze invulling gebeurt via beleidsinstrumenten in het kader
van nationale wetgeving. Het vastgestelde beleid van beide
richtlijnen is vooral bedoeld ter vermindering van de uitstoot
van luchtverontreinigende stoffen (ammoniak, stikstofoxiden,
fijnstof en ultrafijnstof), vermestende stoffen (stikstof, fosfaat)
en de niet-CO2-broeikasgassen (methaan, lachgas). In de twee
WLO-scenario’s worden deze conform het bestaande beleid
geleidelijk aangescherpt. WLO Hoog en WLO Laag kennen
dezelfde beleidsuitgangspunten.
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In aanvulling op de huidige drinkwaterwinningen met grondwaterbeschermingsgebieden hebben enkele provincies
gebieden aangewezen die zij ook in de toekomst strategisch
belangrijk vinden voor de openbare drinkwatervoorziening. Het
betreft gebieden waar nog geen winlocaties zijn vastgesteld en
dus ook geen vergunningen zijn verleend; deze gebieden vallen
daarom niet onder het staande beleid.
STRONG (structuurvisie over het ruimtegebruik in de
ondergrond) bevat een hoofdstuk over drinkwaterwinningen,
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met een aantal locaties (als vlekken). Aangezien STRONG nog
niet is vastgesteld vallen ook deze locaties niet onder het
staande beleid.
Koelwater
Koelwaterlozingen zijn vergunningplichtig, indien lozing >
=
5000 m3/u.
Beoordeling lozingen vindt plaats aan de hand van de
CIW-nota uit 2004, waarin een aantal immissie-criteria.
Koel- en proceswater industrie
Het provinciale beleid voor grondwaterwinningen, grondwaterbeschermingsmaatregelen en handhaven van boringvrije
zones, zoals nu van kracht, blijft van kracht. Het bestaande
beleid bij rijk en waterschappen voor vergunningverlening voor
oppervlaktewateronttrekkingen blijft gehandhaafd. De tarieven
voor onttrekkingen blijven (geïndexeerd) op het huidige niveau.
Scheepvaart
Staand beleid houdt in het handhaven van de geschiktheid
van het hoofdwatersysteem voor de afgesproken scheepsklassen. In scenario’s DRUK en vooral STOOM kan vraag naar
verruiming ontstaan, vooral van de kanalen in zuidelijk en
oostelijk Nederland. Dit wordt genoemd in de verhaallijnen
maar wordt niet opgenomen in de modellering.
In het Europese transportbeleid zoals omschreven in de
Roadmap to a Single European Transport Area (EU, 2011) is
tot doel gesteld dat in 2050 50% van het goederenvervoer
over de weg (boven de 300 km) wordt overgenomen door
spoor en binnenvaart. Het ligt buiten de scope van deze studie
om te bepalen in hoeverre deze doelstelling in scenario’s wordt
gehaald, maar op basis van de informatie in het Achtergrondrapport (ongeveer gelijk blijvende marktaandelen voor
vervoer over water) zijn daarbij vraagtekens te plaatsen.

Ten aanzien van de relevante expliciete of impliciete belastingen, subsidies en gebruikerstarieven voor weg, spoor, water
en pijpleiding (‘prijsbeleid’) gaan we ook uit van minimaal
gedifferentieerd trendmatig beleid. Dit komt neer op het
reëel constant houden van de genoemde tarieven. Europees
klimaatbeleid kan grote invloed hebben, direct op de haven
van Rotterdam en via modal shift. Het staand EU-beleid is
vertrekpunt voor alle scenario’s.

dat het peil het maaiveld volgt in landbouwgebieden, en dat
het peil t.o.v. NAP gehandhaafd blijft in natuurgebieden.
Waar het landgebruik verandert van landbouw naar natuur
(of in theorie, andersom) verandert het peilbeheer dus mee.
Maatregelen om uitzakken van de grondwaterstand tegen
te gaan vallen onder beleidsmaatregelen en worden niet
opgenomen in de verhaallijnen of in de modellering, behalve in
variant Parijs.

Het nationale beleid blijft onveranderd: zorgen voor onderhoud
van de vaarroutes conform internationale verdragen, Overeengekomen Laag Water, het nakomen van de verplichtingen
i.v.m. scheepvaartbegeleiding, informatiesystemen e.d.

Doorspoeling
Het beleid voor doorspoelen is per waterschap verschillend.
Het beleid is in ontwikkeling, bijv. over de vraag in welke mate
aan de vraag van gebruikers tegemoet moet worden gekomen,
en welke kwaliteitscriteria daarbij moeten worden gehanteerd.
Dit beleid is nog niet vastgesteld en is daarom niet in de
scenario’s opgenomen.

Voor infrastructuur wordt het principe van minimaal gedifferentieerd trendmatig beleid vormgegeven door de reeds
voorgenomen aanleg van nieuwe infrastructuur zoals
voorzien in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte
en Transport (MIRT) mee te nemen. De grote infrastructurele aanpassingen op de Maas (modernisering Maasroute,
vergroting diepgang van 3 m naar 3,5 m, tweebaksduwvaart,
oplossing capaciteitsknelpunt Ternaaien) vallen daar onder, en
kunnen omstreeks 2020 leiden tot een veranderd beeld. In de
WLO-scenario’s is het effect daarvan echter niet meegenomen
omdat er slechts beperkte impact van wordt verwacht in de
berekeningen met het model BasGoed (PBL, mond.med.) (de
Jong et al., 2010).
Verdere capaciteitsuitbreidingen van weg, spoor, water en
pijpleiding worden niet meegenomen. De vervangingsopgave
VONK in de Maas is nog geen staand beleid en wordt niet
meegenomen.
Peilbeheer veenweidegebieden
De aanname is in alle scenario’s dat het huidige peilbeheer
gehandhaafd blijft, afgestemd op het gebruik. Dat wil zeggen
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Druk
In het scenario DRUK gaan een hoge economische groei en
een sterke bevolkingsaanwas samen met een gematigde
klimaatverandering. De komende decennia leidt de hoge
groei tot een toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen, wat aanvankelijk een sterke verhoging van de
energieprijzen tot gevolg heeft. Samen met de ambitieuze
klimaatafspraken die op mondiaal niveau worden gemaakt,
geeft dit een impuls aan de ontwikkeling van duurzame
energietechnologie, waardoor nog voor 2050 een mondiale
transitie naar een zuinige en koolstofarme energievoorziening plaatsvindt. Daardoor daalt de prijs van fossiele
brandstoffen weer, maar de CO2-prijs loopt flink op. Een
belangrijke rol is weggelegd voor het wereldwijd opvangen en
opslaan van CO2.

automatisering en robotisering worden gemeengoed.
In de tweede helft van de eeuw treedt er een verschuiving op
van de mainports naar de brainports en de greenports. De
ARA-havens (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam) weten hun
concurrentiepositie te handhaven. Bedrijven die op energie-,
milieu- en landbouwtechnologie gericht zijn groeien harder.
Er ontstaat een steeds grotere behoefte om in aantrekkelijke
steden te wonen en te werken. De technologie maakt het
mogelijk om de steden steeds efficiënter en zuiniger in te
richten. Internationaal belangrijke natuur, zoals wetlands,
krijgt meer aandacht. De zeespiegelstijging en de veranderingen in het neerslagpatroon en de rivierafvoeren blijven

beperkt. Het nationale beleid komt enerzijds meer in het
teken van EU-beleid te staan en wordt anderzijds verder
gedecentraliseerd.
In DRUK ontstaat weliswaar een grote behoefte aan
bescherming tegen overstromingen en wateroverlast, maar dit
levert nauwelijks problemen op. De klimaatverandering blijft
immers beperkt. De behoefte aan zoetwater van hoge kwaliteit,
bijvoorbeeld voor de landbouw en de industrie, blijft bestaan.
Door innovaties is de landbouw echter minder afhankelijk van
wateraanvoer. Doordat de rivierafvoeren niet veel meer variëren
dan aan het begin van de eeuw het geval is, ontstaan er geen
grote problemen voor de groeiende binnenscheepvaart.

In Nederland groeien de economie en de bevolkingsomvang
hard. De bevolking zal de komende decennia nog blijven
groeien dankzij het positieve migratiesaldo: in 2050 wonen
in Nederland ruim 19 miljoen mensen, dat is 2 miljoen meer
dan nu. De economie groeit met gemiddeld 2 procent per
jaar. Vanwege demografische ontwikkelingen, onder andere
de vergrijzing en lagere geboortecijfers, zal de groei echter
achterblijven bij wat we de afgelopen decennia hebben
gezien.
Onderling vertrouwen en internationale samenwerking leiden
tot doorzettende globalisering en een toename van de internationale handel. In DRUK worden gemakkelijk afspraken
gemaakt en risico’s genomen. Het optimisme viert hoogtij.
Het stabiele financiële systeem faciliteert de economische
groei en ook het onderwijs levert daar een belangrijke
bijdrage aan. De technologische ontwikkeling gaat hard en
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Deltascenario’s

Stoom

Stoom
In STOOM gaan een hoge mondiale economische groei en
een sterke bevolkingsaanwas samen met een sterke en
snelle klimaatverandering. Ook in Nederland groeien de
economie en de bevolkingsomvang hard. De bevolking zal de
komende decennia nog blijven groeien dankzij het positieve
migratiesaldo: in 2050 wonen in Nederland ruim 19 miljoen
mensen, dat is 2 miljoen meer dan nu. De economie groeit met
gemiddeld 2 procent per jaar. Vanwege demografische ontwikkelingen, onder andere de vergrijzing en het lagere geboortecijfer zal de groei echter achterblijven bij wat we de afgelopen
decennia hebben gezien.
De wereldwijde hoge economische groei leidt tot een
toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen die gemakkelijk winbaar zijn. De prijsverhoging die dit tot gevolg heeft
maakt kolenvoorraden en olie- en gasvelden die moeilijk
exploiteerbaar zijn economisch rendabel. Fossiele brandstoffen
blijven daardoor dominant in het primaire energiegebruik. De
technologische ontwikkeling gaat hard en automatisering en
robotisering worden gemeengoed.
Er wordt in dit scenario weinig samengewerkt op andere
gebieden dan handelsbevordering en er is amper sprake van
overheidsregulatie. Doordat er geen wereldwijde klimaatafspraken worden gemaakt, vindt er geen reductie plaats van de
CO2 uitstoot, hoewel er wel een soort energietransitie optreedt.
Dit leidt tot een sterke en snelle klimaatverandering. In STOOM
vindt, net als bij de andere scenario’s, uiteindelijk een ontkoppeling plaats tussen energiegebruik en economische groei.
In STOOM daalt richting 2050 het finale energiegebruik, en
neemt het aandeel hernieuwbaar en elektriciteit sterk toe.
De toename van het goederen- en personenvervoer brengt

tot 2050 met zich mee dat het haven-industrieel complex
Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen floreert. Vooral na 2050
maakt het vaker voorkomen van lage en hoge rivierafvoeren
de binnenscheepvaart minder betrouwbaar. Wat energievoorziening betreft blijft Nederland op dezelfde weg doorgaan:
hoofdzakelijk gebruik van fossiele brandstoffen, al vindt in de
elektriciteitsproductie wel een snelle en sterke omslag naar
duurzame opwekking plaats. Er treedt verspreide verstedelijking op en er wordt meer in de groene omgeving gebouwd.
In de landbouw, die te maken krijgt met een afname van het
areaal met 11%, vinden verdergaande schaalvergroting en
intensivering plaats. Het areaal dat beregend kan worden
neemt sterk toe, met 55%. De landbouwproductie kan

Document

Hoofdrapport

Achtergrondrapport

daardoor blijven toenemen maar heeft steeds meer te maken
met waterschaarste. Door de laatste twee ontwikkelingen
komt de natuur steeds meer onder druk te staan.
In STOOM neemt de behoefte aan bescherming tegen overstromingen en wateroverlast het sterkst van alle scenario’s toe.
In de groeiende behoefte van de landbouw en de industrie aan
een betrouwbare zoetwatervoorziening kan niet altijd worden
voorzien. In dit scenario neemt in de winter de neerslag toe,
terwijl de zomers juist droger worden. De gespreide verstedelijking stelt steeds hogere eisen aan de ontwatering en aan
vaste grond- en oppervlaktewaterpeilen. De bodemdaling in de
veengebieden neemt sterk toe.

NIEUWE BLIK OP DE TOEKOMST

Deltascenario’s
Rust
In RUST gaan een bescheiden economische groei en een daling
van het aantal inwoners samen met een trage klimaatverandering. De lage economische groei brengt een relatief beperkte
uitstoot van broeikasgassen met zich mee. Omdat de extra
inspanningen die moeten worden geleverd beperkt zijn, is het
betrekkelijk gemakkelijk om mondiale klimaatafspraken te
maken en na te komen. Deze bevorderen de ontwikkeling van
nieuwe op energie- en klimaattechnologie gerichte innovaties,
die op haar beurt transities naar duurzame regionale
economieën mogelijk maakt. Als gevolg hiervan blijft de
temperatuurstijging in dit scenario beperkt.
Doordat Nederland de concurrentie met het buitenland
niet goed aan kan, is de economische groei lager dan in
de Europese Unie en de rest van de wereld. De economie
groeit met gemiddeld 1% per jaar; een laag percentage, dat
desondanks leidt tot een toename van het BBP van 40% ten
opzichte van de Referentie2017. De bevolkingsomvang blijft
tot 2030 stabiel, maar daarna is er sprake van krimp. In 2050
komt de bevolking in dit scenario uit op ruim 16 miljoen
mensen. Dit komt door een geringe toename van de levensverwachting, lagere geboortecijfers en een beperkt migratiesaldo.

faciliteren. Ook de lange tijd belangrijke stuwende rol van de
ICT-sector is deels weggevallen.
De betekenis van de Rotterdamse haven neemt langzaam
af. Het gebruik van fossiele brandstoffen neemt af en de
‘biobased economy’ krijgt gestalte. Door de regionale
focus komt er meer oog voor het sluiten van kringlopen. De
zeespiegelstijging in de Noordzee en de veranderingen in
het neerslagpatroon en de rivierafvoeren blijven beperkt.
De macht verschuift in dit scenario van Europa, dat meer
verdeeld is geraakt, naar de nationale overheden. De noodzaak
tot maatregelen tegen klimaatverandering is echter een
onderwerp dat landen bindt.

In scenario RUST is er een duidelijk minder snelle technologische vooruitgang (behalve in de energie- en milieutechnologie). De krimpende bevolking zet een rem op de economische groei en de productiviteitsgroei is beperkt. Bovendien
is er gebrek aan samenwerking en vertrouwen, waardoor
de groei van de internationale handel beperkt wordt. De
overheid is vooral regionaal georiënteerd. Hetzelfde geldt
voor de Europese interne markt. Risicopremies zijn hoog en
het financiële systeem slaagt er onvoldoende in om groei te

In dit scenario worden de eisen aan bescherming tegen
overstromingen en wateroverlast weliswaar geleidelijk hoger,
maar in beperkte mate, als gevolg van de trage klimaatverandering en de beperkte economische groei. De zoetwaterbehoefte van de landbouw en de natuur neemt slechts beperkt
toe. De bodemdaling in de veengebieden blijft beperkt. De
rivierafvoeren variëren aan het einde van de eeuw niet veel
meer dan aan het begin. Dit levert geen grote problemen op
voor de binnenscheepvaart of de elektriciteitsvoorziening.
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Deltascenario’s

Warm

Warm
In het scenario WARM gaan een bescheiden economische groei en een daling in de bevolkingsomvang
samen met een hoge mondiale bevolkingsgroei
en een snelle klimaatverandering. Er worden geen
mondiale klimaatafspraken gemaakt en er wordt
wereldwijd weinig in nieuwe energietechnologie
geïnvesteerd. Als gevolg hiervan blijven fossiele
brandstoffen een dominante rol spelen en wordt
er geen CO2 afgevangen en opgeslagen, zodat de
CO2-uitstoot hoog is.
Doordat Nederland de boot van de kenniseconomie
grotendeels mist, is de economische groei lager
dan in de omringende landen. De economie groeit
met gemiddeld 1% per jaar. De bevolkingsomvang
blijft tot 2030 stabiel, maar daarna is er sprake van
krimp. In 2050 komt de bevolking in dit scenario
uit op ruim 16 miljoen mensen. Dit komt door een
geringe toename van de levensverwachting, een
lager geboortecijfer en een beperkt migratiesaldo.
In WARM vindt, net als bij de andere scenario’s, een ontkoppeling plaats tussen energiegebruik en economische groei.
In WARM daalt het finale energiegebruik, en neemt het
aandeel hernieuwbare energie toe, echter het aandeel fossiel
blijft dominant in het primaire energiegebruik. Het akkoord
van Parijs wordt niet nageleefd en dus vindt er ondanks een
beperkte overschakeling op duurzame energie geen reductie
plaats van de uitstoot van broeikasgassen, met snelle
klimaatverandering tot gevolg.
In scenario WARM zet de krimpende bevolking een rem op de

neerslagpatronen en de rivierafvoeren zijn
aan grote veranderingen onderhevig. In haar
pogingen om de economie te stimuleren trekt
de Rijksoverheid taken en bevoegdheden naar
zich toe.

economische groei en is de productiviteitsgroei beperkt. Er is
gebrek aan samenwerking en vertrouwen, waardoor internationale handel stagneert. Dit geldt ook voor de Europese
interne markt. Risicopremies zijn hoog en het financiële
systeem slaagt er onvoldoende in om groei te faciliteren.
De Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol spelen
geleidelijk een steeds geringere mondiale rol. Door de lage
economische groei en de bevolkingskrimp vindt verpaupering
van steden plaats en lopen er dorpen leeg. De innovatie in
de landbouw stagneert en gaat achterlopen op die in het
buitenland. Als gevolg hiervan ontstaat er meer ruimte voor
natuur. De zeespiegel van de Noordzee stijgt sterk en de
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In WARM neemt de opgave voor bescherming
tegen overstromingen en wateroverlast toe:
er is economische groei, al is die laag; de
bevolking krimpt; maar de zeespiegel stijgt
en intensieve buien en hoge rivierafvoeren
komen vaker voor. Plaatselijk neemt de behoefte van de
landbouw aan een betrouwbare zoetwatervoorziening toe.
Het areaal waarvoor boeren beregeningsinstallaties hebben
aangeschaft en dat beregend kan worden neemt zeer fors
toe, met 60%. Op de locaties in de veengebieden die nog als
landbouwgrond in gebruik zijn, daalt de bodem snel. Dit leidt
tot nieuwe knelpunten zoals kwel en verzilting, waardoor
delen van het veenweidegebied uiteindelijk niet meer voor de
landbouw gebruikt worden. De rivierafvoeren variëren sterk als
gevolg van de klimaatverandering. Door de droger wordende
zomers kunnen de rivieren niet altijd meer worden bevaren en
kan niet altijd worden voldaan aan de vraag naar water voor
beregening.

Druk-Parijs

Deltascenario’s
Druk-Parijs
In de variant DRUK-Parijs gaan een hoge economische
groei en een sterke bevolkingsaanwas samen met een zeer
gematigde klimaatverandering. De afspraken die in 2015 in
het Akkoord van Parijs zijn gesloten om in 2100 de temperatuurstijging te beperken tot 1.5 ˚C wordt mondiaal nageleefd.
Concreet betekent dit dat er maatregelen worden genomen
om in 2050, gerekend ten opzichte van 1990, een emissiereductie te realiseren van 95%.
Onderling vertrouwen en internationale samenwerking leiden
tot doorzettende globalisering en een toename van de internationale handel. Het nationale beleid komt enerzijds meer in
het teken van EU-beleid te staan en wordt anderzijds verder
gedecentraliseerd. Het stabiele financiële systeem faciliteert
de energietransitie en er is sprake van duurzame economische
groei. Het onderwijs levert daar een belangrijke bijdrage
aan. De technologische ontwikkeling, vooral rond duurzame
energietechnologie, gaat hard en automatisering en robotisering worden gemeengoed in alle sectoren.

grondse opslag (CCS) spelen een cruciale rol in deze transitie.
Emissie door de industrie wordt in deze variant negatief en
compenseert andere bronnen waar het veel lastiger is om tot
een volledige reductie te komen. De emissie van de elektriciteitsopwekking, de warmtevraag (o.a. van kassen) en de
energievraag van transport komen niet helemaal uit op nul. De
emissiereductie van de landbouw, met name de veehouderij
blijft steken op 50%. De emissie van landgebruik, nu netto een
bron van CO2, gaat naar nul en kan zelfs negatief worden (het
landgebruik legt dan meer CO2 vast dan het uitstoot). Dit kan
bereikt worden door minder ontwatering van veengebieden
en toepassing van onderwaterdrainage aldaar, het tegengaan
van ontbossing, productiever bosbeheer, bosaanplant en
vastleggen van koolstof in landbouwbodems.

In Nederland groeien de economie en de bevolkingsomvang
hard. De bevolking zal de komende decennia nog blijven
groeien dankzij het positieve migratiesaldo: in 2050 wonen
in Nederland ruim 19 miljoen mensen, dat is 2 miljoen meer
dan nu. De economie groeit met gemiddeld 2 procent per
jaar. Vanwege demografische ontwikkelingen, onder andere
de vergrijzing en lagere geboortecijfers, zal de groei echter
achterblijven bij wat we de afgelopen decennia hebben gezien.

In de tweede helft van de eeuw treedt er een verschuiving op
van de mainports naar de brainports en de greenports. De
ARA-havens (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam) weten hun
concurrentiepositie te handhaven. Bedrijven die bijvoorbeeld
op energie-, milieu- en landbouwtechnologie gericht zijn
groeien harder. Er ontstaat een steeds grotere behoefte om
in aantrekkelijke compact gebouwde steden te wonen en te
werken. De technologie maakt het mogelijk om de steden
steeds efficiënter en zuiniger in te richten. Het internationale
transport, zowel via het water als over de weg en door de lucht,
wordt sterk verduurzaamd. Belangrijke natuur, zoals wetlands,
krijgt meer aandacht. Natuur wordt meer klimaat-inclusief en
draagt zo bij aan het meer vastleggen van koolstof.

Om het doel van Parijs te kunnen halen wordt op alle terreinen
ingezet op emissiereductie. Hernieuwbare energie van zon,
wind, water en biomassa, maar ook koolstofopvang en onder-

Door de gematigde temperatuurstijging is er maar een
beperkte zeespiegelstijging en blijven de veranderingen in het
neerslagpatroon en de rivierafvoeren beperkt. Door de groei
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van de economie ontstaat weliswaar een grote behoefte aan
bescherming tegen overstromingen en wateroverlast, maar dit
levert nauwelijks problemen op. De klimaatverandering blijft
immers beperkt. De behoefte aan zoet water, bijvoorbeeld voor
de landbouw en de industrie, neemt beperkt toe. Het extra
areaal bos en toepassing van onderwaterdrainage in veenweidegebieden leiden tot een verhoging van de watervraag.
Precisielandbouw neemt een vlucht en betekent ook
efficiënter watergebruik. De productie per ha blijft toenemen
en compenseert daarmee het afnemend landbouwareaal.
Sectoren vragen wel grotere zekerheid rond zoetwaterbeschikbaarheid en stellen hogere eisen aan de waterkwaliteit.
Doordat de rivierafvoeren niet veel meer variëren dan aan
het begin van de eeuw het geval is, ontstaan er geen grote
problemen voor de binnenscheepvaart.

NIEUWE BLIK OP DE TOEKOMST

Deltascenario’s
Samenvatting kengetallen
Kengetallen van de doorvertaling van de scenario’s naar
waterafhankelijke functies.

Referentiewaarde*

* De referentiejaren van de oude en geactualiseerde Deltascenario’s zijn omwille

Scenario

van de herkenbaarheid gesteld op 2017 en 2010. Veel van de gebruikte gegevens

landbouwareaal

zijn verzameld in de jaren voorafgaand daaraan.
1 Referentieverdamping en waterbehoefte hoger door groter areaal bos in
bestaande natuurgebieden
2 toename vanwege grotere opgave voor waterveiligheid
3

toename vanwege grotere opgave door verweving van functies en voor waterveiligheid

4

ter beperking van schut- en lekverliezen

5

verhoogd door onderwaterdrainage en aangepast peilbeheer

potentieel beregend
landbouwareaal

Relatieve verandering in 2050 t.o.v. de
Referentie in scenario:
DRUK

STOOM

RUST

WARM

DRUK-Parijs

2009 kha

-9%

-11%

-3%

-3%

-11%

424 kha

+4%

+55%

+8%

+60%

+3%

+++

+

+++

+13%

+8%

+8%

wateropgave landbouw
areaal natuur

615 kha

+17%

wateropgave natuur

+1

stedelijk areaal

592 kha

wateropgave stedelijk

+10%

+18%

+2

++ 3

watervraag drinkwater

1100 Mm3/j

+10%

+35%

koelwatervraag
elektriciteitsproductie

per innamepunt

-80%

-80%

watervraag industrie

per innamepunt

-30%

+15%

340 Mton/j

+50%

vervoersvraag over water
wateropgave scheepvaart

+

wateropgave
veenweidegebieden
watervraag doorspoeling

Document

+24%

Hoofdrapport

4

+35%
+

+2%

+3%

+2
-10%

0

+10%

-80%

-80%

-40%

-10%

-30%

+20%

+10%

+50%

-80%

+4

4

++ 5
ca 15% van
watervraag in
droge perioden
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-25%

+10%

++ 5
+100%

-10%

+20%

-25%
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Deltascenario’s
Landbouw
Voor het ontwikkelen van nieuwe beregeningskaarten wordt
gebruik gemaakt van de Regioscan Zoetwatermaatregelen.
800
Potentieel beregend areaal (1000ha)

Samengevat, voor elk scenario:
- samenstellen run LHM voor Deltascenario (veranderd
landgebruik en klimaat), beregening is hierbij
uitgeschakeld (zie voor toelichting hieronder). Deze run
voor een beperkte periode om rekentijd te besparen;
- aanmaken invoer Regioscan Zoetwater, uitgaande van een
modelbedrijf per modelcel;
- berekening Regioscan.
- uit de berekening met de Regioscan volgt voor welke cellen
reguliere beregening en/of druppelirrigatie een positief
kosten- batensaldo hebben.
- voor elk scenario wordt beregening geïmplementeerd voor
de positieve cellen (na plausibiliteitscheck). Druppelirrigatie
en reguliere beregening werken hierbij gelijk. Implementatie
van druppelirrigatie in het LHM vergt evenwel aanpassing
van de metaswapcode en is voorlopig niet voorzien.

700
600
500
400
300
200
100
0
REF

DRUK

RUST

STOOM

WARM

PARIJS

LHM330

LT2016

Resultaten van de berekeningen met de Regioscan: potentieel
beregend areaal in LHM3.3, de Landbouwtellingen van 2016 (LT2016),
de Referentie 2017, de vier Deltascenario’s en variant Parijs (bron:
J.Delsman, 2018).

Beregening is in de bovenvermelde LHM-runs uitgeschakeld,
omdat 1) voor het referentielandgebruik geen beregeningskaart beschikbaar is, en 2) de investeringskosten van
beregening over de looptijd van de scenario’s geen belangrijke
rol spelen; de tijdhorizon is immers langer dan de levensduur
van de bestaande installaties. Voor de referentiesituatie
worden Regioscan resultaten vergeleken met en zo nodig
aangepast aan geregistreerde aantallen beregeningsinstallaties.

Document

Hoofdrapport

Achtergrondrapport

Er wordt gerekend met nieuwe inschattingen van beregeningsparameters (efficiëntie van de gift, interval, grootte van
de gift) i.s.m. WER. Precisielandbouw kan niet zelfstandig
worden gemodelleerd. Waterconservering was en wordt niet
gemodelleerd. Verandering van gewaskeuze ook niet (behalve
via landgebruikskaarten).
Verrekening van de effecten van een langer groeiseizoen, een
andere gewasontwikkeling en hogere CO2-gehalten is in de
huidige modellering nog niet opgenomen. Onderzocht wordt
of het mogelijk is om hiermee op korte termijn gevoeligheidsberekeningen uit te voeren. Dit kan dan via Agricom worden
verdisconteerd. De invloed van huidige en mogelijk stringentere waterkwaliteitseisen komt summier aan de orde in
de verhaallijnen, maar modellering ervan is niet mogelijk. Dit
wordt vanaf 2018 opgepakt in een nieuw modellenspoor.

NIEUWE BLIK OP DE TOEKOMST

Deltascenario’s
Doorspoeling
Doorspoeling is opgenomen in de modellen als constant
debiet per gebiedseenheid gedurende het zomerhalfjaar. Het
doorspoeldebiet in het model is gebaseerd op een enquete bij
waterschappen. De informatie is incompleet, en enkele polders
waar doorspoeling plaatsvindt zijn er niet in opgenomen.
Deze informatie zal worden aangevuld met nieuw beschikbare
gegevens. Terugkoppeling van het debiet vanuit actuele
weersomstandigheden is niet mogelijk. De huidige wijze van
modellering komt echter goed overeen met wat momenteel de
praktijk is (weinig actieve sturing).
Doorspoeling vindt plaats door inlaten van water bovenstrooms en aflaten benedenstrooms. Hiermee treedt een grote
differentiatie op van de zoutgehalten per waterloop; sommige
worden volledig doorgespoeld en zijn dan geschikt als beregeningsbron, andere niet of veel minder. Dit proces kan in het
landelijke model niet worden gesimuleerd.
Doorspoeling was in de eerdere Deltascenario’s voor alle
scenario’s gelijk. Dat wordt in de actualisering veranderd
middels de factoren die hieronder zijn genoemd. In deze
factoren zijn zowel de verschillen in zoutbezwaar als de
verschillen in eisen aan het zoutgehalte tussen de scenario’s
verdisconteerd. De factoren zijn (doorspoelbehoefte ten
opzichte van de Referentie2017):
DRUK/DRUK-Parijs

0.75

STOOM

2.0

RUST

0.9

WARM

1.2
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Deltascenario’s
Peilbeheer veenweidegebieden
In de in cultuur genomen veengebieden is bodemdaling door
veenoxidatie een doorgaand proces, dat nog kan worden
versneld als door klimaatverandering de temperatuur
oploopt. In sommige gebieden gaat dit proces door tot het
veen op is. Verandering van het landgebruik kan de trend van
bodemdaling keren. Waar bijvoorbeeld veenweidegebied uit
productie wordt genomen en omgezet in natte natuur wordt
het veen niet meer geoxideerd. De omzetting in natte natuur
kan grote consequenties hebben voor de waterhuishouding in
het betreffende gebied. Er wordt dan meer zoetwater vastgehouden, en er hoeft soms ook minder zout kwelwater doorgespoeld te worden. Daar staat tegenover dat de verdamping in
de zomer toeneemt.

-

-

-

De nieuwe kaart is gebaseerd op betere beschrijvingen van
het ondiepe bodemprofiel dan de oude kaart.
De bodemdaling wordt berekend met een bodemdalingsmodel, onder aanname van gelijkblijvende drooglegging.
De bodemdaling door gaswinning is geactualiseerd volgens
het Statusrapport 2015 (NAM, 2015)
De berekende bodemdaling kan vervolgens worden
gecorrigeerd voor klimaatverandering op basis van het
WH-scenario, in plaats van het W+ scenario in de vorige
versie.
Vervolgens wordt de berekende bodemdaling op basis van
expert judgement gecorrigeerd voor het landgebruik. De
gebieden met hoge waterstanden (natuur, natte landbouw)

In de update is gebruik gemaakt van de zg. CAS-kaart. Deze is
voor de Klimaateffectatlas ontwikkeld door Deltares, TNO-GDN
en WEnR. De kaart vormt een update van de kaarten van
de bodemdalingskaart uit de klimaateffectatlas van 2011
(Bruggeman et al., 2011; Jansen et al., 2010). De update
omvat een aantal verbeteringen in de invoerdata en berekeningsmethoden. De belangrijkste verbeteringen zijn:
- Er is gebruik gemaakt van de meest recente bodemkaarten
van Wageningen Environmental Research en geologische
modellen (TNO – Geologische Dienst Nederland).
- De berekeningsmethode voor veenoxidatie is verbeterd
ten opzichte van de vereenvoudigde methode die voor de
vorige versie is gebruikt. Ook is er rekening gehouden met
veranderingen in de kwel/wegzijgingsituatie.
- Natuurgebieden, gebieden die een nat landgebruik hebben
(moerasgebieden) en gebieden die open water bevatten
(petgaten) zijn beter meegenomen in deze versie. In deze
gebieden wordt verondersteld dat de bodemdaling stopt.
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krijgen een lagere bodemdaling. Bij een ontwateringsdiepte
van 25 cm of minder, in natte natuurgebieden, wordt
verondersteld dat er geen bodemdaling meer optreedt (G.
de Lange, mond.med.). In natte-landbouwgebieden is de
veronderstelling dat de snelheid van de bodemdaling met
50% afneemt.
Ook het effect van onderwaterdrainage, al dan niet in
combinatie met peilverhoging, wordt op die manier ingevoegd.
Omdat dit nog geen staand beleid is, gebeurt dit alleen in
variant DRUK-Parijs. Voor gebieden met onderwaterdrainage
is daar aangenomen dat de bodemdalingsnelheid met 50%
wordt gereduceerd

NIEUWE BLIK OP DE TOEKOMST

Deltascenario’s
Koelwater elektriciteitsproductie
De vraag naar elektriciteit wordt in belangrijke mate gestuurd
door de economische ontwikkeling; de trend van relatieve
afname van het aandeel van de industriële sector in het BBP,
die kan leiden tot vermindering van de vraag; innovaties die
leiden tot efficiënter gebruik van elektriciteit bij de afnemers.

Tot in de jaren 90 was het koelwatergebruik voor de energieproductie ruwweg evenredig met het BBP. In de toekomst is
een zeer sterke ontkoppeling te verwachten: door technologische vernieuwingen is economische groei mogelijk bij gelijkblijvend of zelfs een fors dalend koelwatergebruik.

In de WLO-scenario’s is op basis van het bovenstaande een
inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de elektriciteitsvraag per sector. Deze inschatting is als uitgangspunt
gehanteerd in de Deltascenario’s.
Voor het waterbeheer is vooral de koelwatervraag van de
energieproducenten van belang. Deze hangt, behalve van de
ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit, af van de wijze
van opwekking, de efficiëntie van de opwekking, de wijze van
koeling (met name of er al of niet gebruik wordt gemaakt van
koeltorens), de temperatuur van het ingenomen water, en
ontwikkelingen zoals de levering van restwarmte aan warmtenetten.

In 2013 kwam circa 10 procent van de elektriciteitsproductie
uit hernieuwbare bronnen. Een belangrijk verschil met de
eerdere Deltascenario’s is dat de transitie naar duurzame
opwekking van elektriciteit nu als robuuste ontwikkeling wordt
gezien, dus als een ontwikkeling die in alle scenario’s op bijna
dezelfde manier is opgenomen. Zowel in WLO-scenario Laag
als Hoog komt in 2030 meer dan de helft van de elektriciteit
uit wind en zon. In 2050 is het aandeel verder toegenomen tot
ongeveer 70 procent in Laag en bijna 80 procent in Hoog. Het
aandeel van de elektriciteitsproductie met fossiele brandstoffen (gas en kolen) neemt af; in 2030 tot 40 procent en in
2050 tot ongeveer 25 procent in Laag en 15 procent in Hoog

sector

vraag naar elektriciteit in TWh/jr (CPB & PBL, 2016)
referentie

Laag 2050

Hoog 2050

huishoudens

24

22

31

handel, diensten en overheid

37

16

23

2

2

2

industrie

30

35

41

landbouw

7

5

5

100

80

102

spoorwegen

TOTAAL
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(WLO Achtergronddocument Klimaat en energie). Als gevolg
hiervan neemt in alle scenario’s de vraag naar koelwater tot
2050 af met 80%.
De verschillen tussen de scenario’s zijn gelegen in de effectiviteit van het duurzaamheidsbeleid en in de vraag of CO2
wordt afgevangen (CCS). Dat gebeurt wel in de scenario’s
DRUK en RUST, en niet in STOOM en WARM. Omdat CCS
efficiënter plaats kan vinden als er een beperkt aantal grote
centrales is, wordt in DRUK en RUST verondersteld dat bij het
einde van de levensduur van de huidige centrales nieuwbouw
plaats vindt aan de kust op een beperkt aantal locaties. In
STOOM en WARM vindt nieuwbouw ook bij voorkeur plaats
aan de kust, maar op meer locaties en met kleinere eenheden.
Het is onzeker hoe snel deze verplaatsing zal plaats vinden.
Als aanname aan de conservatieve kant is verondersteld dat
dit pas na 2050 een rol van betekenis speelt. Gaat dit sneller,
dan wordt de koelwatervraag richting 2050 in toenemende
mate overschat.

NIEUWE BLIK OP DE TOEKOMST

Deltascenario’s
Drinkwater
Jaarlijks wordt in Nederland ca 740 miljoen m3 drinkwater
gewonnen voor huishoudelijk gebruik en ca 360 miljoen m3
voor klein-zakelijk gebruik. Ca 60% van dit drinkwater wordt
gewonnen uit grondwater en ca 40% uit oppervlaktewater.
Na een sterke toename vanaf 1950 is vanaf 1990 de drinkwatervraag gestabiliseerd. Dit geldt ook voor de verhouding
tussen het aandeel grondwater en oppervlaktewater (Wuijts,
2011).
Voor een beheerder van oppervlaktewateren is uiteraard vooral
de winning uit oppervlaktewater relevant. Daarnaast kan de
interactie van oppervlaktewater met freatische winlocaties
belangrijk zijn. Interacties tussen oppervlaktewater en diepe
winningen zijn veel indirecter.
Innamepunten van oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding
zijn gelegen aan de Rijn en de daardoor gevoede wateren
(Lek, Lekkanaal, IJssel en IJsselmeer), de Maas en het daaraan
verbonden Lateraalkanaal, de Drentsche Aa en de Overijsselse
Vecht. Het hieruit geproduceerde drinkwater wordt aan
ongeveer 6,5 miljoen consumenten geleverd, voornamelijk in
het westen van Nederland. Het grondwater in West-Nederland
is te brak voor de productie van drinkwater. Dat vormde
destijds de belangrijkste reden om daar te kiezen voor oppervlaktewater als bron voor drinkwater. Andere redenen voor
drinkwaterbedrijven om te kiezen voor oppervlaktewater als
bron voor drinkwater zijn de beschikbaarheid, de ruimtelijke
inpasbaarheid en de relatief beperkte invloed op andere
functies, zoals natuur.

en vraagbeperkende ontwikkelingen. Vraagverhogend zijn
bevolkingstoename (in DRUK en STOOM), economische groei,
toenemend watergebruik voor persoonlijke hygiëne; vraagbeperkend zijn bevolkingsafname (in RUST en WARM), efficiëntieverhoging in waterlevering, efficiëntieverhoging van waterverbruikende huishoudelijke apparatuur en bewustwording.
De invloed van klimaatverandering op het jaarlijkse drinkwatergebruik is gering ten opzichte van deze factoren (Wuijts,
2011). Wel kan klimaatverandering een groot effect hebben
op de maximale dagafzet en daarmee ook op het piekverbruik.
Ook zullen extreem hoge drinkwatergebruiken vaker
voorkomen. De drinkwaterinfrastructuur zal dus berekend
moeten zijn op hogere en frequentere gebruikspieken.

De ontwikkelingen van de drinkwatervraag per scenario
worden bepaald door de resultante van vraagverhogende

De huidige drinkwaterwinningen en innamepunten zitten in
het hydrologische model, zowel van grond- als van oppervlaktewater. Aanpassing van die configuratie is mogelijk maar
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levert weinig meerwaarde. Aanpassing van de totale vraag in
de scenario’s vindt daarom plaats middels een uniforme factor
op alle huidige locaties. Deze factoren zijn:
DRUK/DRUK-Parijs
STOOM

1.1
1.35

RUST

1.1

WARM

1.0

In de regionale uitwerkingen kan dit indien gewenst gedifferentieerd worden met de regionale ontwikkeling van de bevolkingsgroei of –krimp. Autonome maatregelen zoals genoemd
in de verhaallijnen kunnen niet op landelijke schaal worden
gemodelleerd.

NIEUWE BLIK OP DE TOEKOMST

Deltascenario’s
Koelwater en proceswater industrie
We beschouwen hier de eigen onttrekkingen van de industriële
sector voor koel- en procesdoeleinden. Deze staan naast het
door drinkwaterbedrijven geleverde water, dat gedeeltelijk ook
voor koeling en proceswater gebruikt wordt. Dat gebruik is
meegenomen onder de functie Drinkwater.
Het industriële watergebruik is gekoppeld aan de groei van
het bruto binnenlands product, maar ook hier vindt, net als bij
energie- en drinkwatergebruik, in toenemende mate ontkoppeling plaats.
Een aantal factoren is van invloed. De verwachting is dat voor
Nederland het relatieve belang van de industriële productie in
alle scenario’s afneemt omdat de dienstensector harder groeit.
Daarnaast is de verwachting dat er binnen de sector een efficiëntieslag zal plaatsvinden waardoor er minder watergebruik
zal zijn per eenheid van productie. Deze efficiëntietoename zal
zowel optreden in de algemene industriële productie als in de
efficiëntie van het gebruik van koelwater. De efficiëntieverbeteringen verschillen per scenario.

De huidige onttrekkingen zitten in het model onder ‘overige
onttrekkingen’, onderscheiden naar grond- en oppervlaktewater. Aanpassing van de configuratie is mogelijk maar
levert weinig meerwaarde. Aanpassing van de totale vraag in
de scenario’s vindt daarom plaats middels een uniforme factor
op alle huidige locaties. Deze factor verschilt wel tussen de
scenario’s:
DRUK/DRUK-Parijs
STOOM

0.7
0.85

RUST

0.6

WARM

0.9

Autonome maatregelen zoals genoemd in de verhaallijnen
kunnen niet worden gemodelleerd.
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