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Samenvatting (summary in Dutch)

Rivierwater allocatie als een coöperatief beslissings-

probleem

Dit proefschrift presenteert recente ontwikkelingen in het modelleren van de allocatie van
water dat stroomt in internationale rivieren. Rivieren, en de watervlaktes waar deze in
uitmonden, vormen de belangrijkste bron van zoet water ter wereld. Een rivier wordt
‘internationaal’ genoemd als deze door ten minste twee staten stroomt. Het water uit
internationale rivieren wordt op grote schaal gebruikt in de landbouw, industrie en door
huishoudens. Bovendien worden rivieren gebruikt als visgrond en voor transport, het
opwekken van elektriciteit, recreatie, en het afvoeren van afval. Het is niet moeilijk
om voor te stellen dat het gebruik van een rivier voor dit soort activiteiten door een
bovenstrooms land negatieve gevolgen kan hebben voor benedenstroomse landen. Vooral
in gebieden waar schaarste aan water heerst kan de consumptie van grote hoeveelheden
rivierwater door een bovenstrooms land rampzalig zijn voor benedenstroomse landen.

Asymmetrische afhankelijkheid van een waterbron, zoals in bovenstaand voorbeeld,
ligt vaak ten grondslag aan geschillen over het gebruik van de bron. Dit geldt met name
voor waterbronnen waarvan het eigendomsrecht niet is vastgesteld. In nationale aangele-
genheden kunnen problemen rond waterbronnen meestal worden opgelost via het nationale
rechtssysteem. In internationale aangelegenheden bestaat er echter geen supranationale
autoriteit die haar wil kan opleggen aan de twistende partijen.

Internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, hebben geprobeerd om af-
spraken over het gebruik van internationale rivieren vast te leggen in verdragen. Hoewel
dit, tot op heden, nog niet geresulteerd heeft in globaal bindende afspraken die het ge-
bruik van water uit internationale rivieren reguleren, heeft het wel geholpen bij het tot
stand brengen van meer dan vierhonderd (bilaterale) verdragen tussen staten die een in-
ternationale rivier delen. Deze verdragen, en de principes waarop de afspraken in deze
verdragen zijn gebaseerd, zijn het onderwerp van een omvangrijke literatuur op het gebied
van internationaal rivierrecht.

De literatuur op het gebied van internationaal rivierrecht vormt een van de twee be-
langrijkste pijlers in modellen die tot doel hebben de allocatie van water uit interna-
tionale rivieren te beschrijven, voorschrijven en te voorspellen. De andere pijler is de
(coöperatieve) speltheorie.

Een speltheoreticus bestudeert conflict en samenwerking tussen een beperkt aantal
economische agenten (spelers) in een wiskundig model (spel). In de niet- coöperatieve



speltheorie wordt aangenomen dat spelers niet in staat zijn om bindende afspraken te
maken. In de coöperatieve speltheorie is dit wel het geval en worden onderliggende strate-
gische procedures die leiden tot de afspraken grotendeels buiten beschouwing gelaten. In
plaats daarvan wordt een coöperatief spel gevormd door een verzameling spelers en een
karakteristieke functie die voor elke coalitie (groep) van spelers een (maximaal) te bereiken
waarde (hoeveelheid nut) aangeeft. Gegeven zo’n coöperatief spel ligt de nadruk op vra-
gen zoals: welke coalitie van spelers wordt gevormd in het spel? En, hoe wordt de waarde
van een coalitie verdeeld onder de leden van de coalitie? Een oplossing voor coöperatieve
spelen is een functie die voor elk spel een uitbetaling aan elke speler toekent.

Aangezien afspraken over het gebruik van een internationale rivier meestal gemaakt
worden tussen een beperkt aantal landen is het niet vreemd dat de (coöperatieve) spelthe-
orie aan de basis ligt van een kleine, maar groeiende, literatuur die de verdeling van water
uit internationale rivieren modelleert.

In het uitbreiden van deze literatuur staan in dit proefschrift drie doelen centraal. Het
eerste doel is het generaliseren van een bestaand enkel-strooms internationaal rivierwater
allocatiemodel naar een model waarin de rivier mogelijk bestaat uit een hoofdrivier met
meerdere zijrivieren en/of een rivierdelta. Het tweede doel is het uitbreiden van hetzelfde
model naar een model waarin landen mogelijk bestaan uit meerdere water gebruikers
(b.v. provincies, steden of individuele gebruikers). Het derde doel is het analyseren van
de verschillen tussen het rivaliserend gebruik van water (als het geconsumeerd is, kan het
niet nogmaals worden geconsumeerd door anderen) en het niet-rivaliserend gebruik van
water (b.v. door vervuiling van het water of het gebruik bij het opwekken van elektriciteit)
in een internationaal rivierwater allocatiemodel.

Het onderzoek naar deze drie doelen heeft geleid tot dit proefschrift dat bestaat uit
zeven hoofdstukken. De eerste twee daarvan hebben een introducerend karakter. De
laatste vijf bevatten de nieuwe bevindingen.

Hoofdstuk 1 geeft een uitgebreide samenvatting van de bestaande literatuur op het
gebied van internationaal rivierrecht. Het verschaft zowel een algemene introductie in het
water distributie probleem in internationale rivierbekkens als een specifieke discussie van
de aan het internationaal rivierrecht onderliggende principes.

In Hoofdstuk 2 wordt een wiskundige inleiding gegeven in de coöperatieve spelthe-
orie door verschillende spelen met overdraagbaar nut te introduceren. De meeste van
de speltheoretische concepten die in dit proefschrift worden gebruikt, kunnen worden
teruggevonden in dit hoofdstuk. Verder behandelt Hoofdstuk 2 de belangrijkste bevin-
dingen uit de literatuur over coöperatieve beslissingsmodellen in water allocatieproble-
men. In deze literatuur wordt het internationaal rivierrecht uit Hoofdstuk 1 gecombi-
neerd met speltheoretische modellen om te komen tot een unieke klasse van modellen.
Deze modellen zijn, aan de ene kant, vrij technisch, maar, aan de andere kant, geven ze
een duidelijk inzicht over hoe bepaalde principes uit het internationaal rivierrecht kunnen
worden toegepast op bestaande rivierwater allocatieproblemen.

In Hoofdstuk 3 wordt een water allocatiemodel bekeken waarin een beperkt aantal
agenten (landen) opeenvolgend langs een enkel-strooms rivier is gepositioneerd. Er wor-
den verschillende (onafhankelijkheids)axioma’s voor dit model gëıntroduceerd en deze
axioma’s worden gebruikt om twee bestaande en twee nieuwe oplossingen te karakteris-
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eren. Uiteindelijk worden alle vier de oplossingen toegepast op een specifiek geval van
het model waarin elke agent een constant marginaal nut van waterconsumptie heeft, tot
een verzadigingspunt, en geen marginaal nut daarboven. Hierbij volgt het dat twee van
de oplossingen kunnen worden gëımplementeerd zonder monetaire transfers tussen de
agenten.

Hoofdstuk 4 richt zich op het eerste van bovengenoemde doelen door het model uit
Hoofdstuk 3 te generaliseren naar een model waarin de uiteindelijke hoofdrivier mogelijk
ontstaat uit verschillende bronnen. Dit betekend dat er een hoofdrivier is die mogelijk
meerdere zijrivieren heeft waarlangs agenten gepositioneerd kunnen zijn. In dit model
worden twee verschillende aannamen op de nutsfuncties van de agenten bekeken. De
eerste aanname leidt tot een type coöperatief spel waarin agenten altijd meer water willen
consumeren, de tweede tot een ander type coöperatief spel waarin agenten mogelijk een
verzadigingspunt hebben, wat de mogelijkheid geeft tot samenwerkingsexternaliteiten.
Voor beide spelen wordt de klasse van gewogen hiërarchische uitkomsten voorgesteld als
klasse van oplossingen die voldoet aan het “TIBS” principe uit het internationaal rivier-
recht.

In Hoofdstuk 5 wordt een strategische implementatie van de oplossingen uit de klasse
van gewogen hiërarchische uitkomsten gegeven (een niet-coöperatief spel waarvan de uit-
betalingen in een evenwicht gelijk zijn aan een gewogen hiërarchische uitkomst in het
coöperatieve spel).

Hoofdstuk 6 focust op zowel het eerste als het tweede van bovengenoemde doelen, door
het model van Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 verder uit te breiden naar een model waarin de
rivier mogelijk bestaat uit een hoofdrivier met meerdere zijrivieren en/of een rivierdelta,
en waarin de agenten mogelijk bestaan uit meerdere water gebruikers. Om dit te bereiken
wordt gebruik gemaakt van spelen met overdraagbaar nut die zowel een graaf structuur
(die de rivier weergeeft) als een coalitie structuur (die de verschillende water gebruikers
in een land weergeeft) hebben. Er worden twee nieuwe oplossingen gëıntroduceerd en
gekarakteriseerd voor dit soort spelen die zijn gebaseerd op de Shapley waarde voor gewone
spelen met overdraagbaar nut. Verder wordt er nog een extra oplossing voorgesteld die
dichter bij de klasse van oplossingen uit Hoofdstuk 4 staat.

Hoofdstuk 7 is het laatste hoofdstuk en behandelt het derde van bovengenoemde
doelen. In dit hoofdstuk wordt een model bestudeerd waarin de agenten het water uit de
rivier niet direct consumeren (zodat dit niet meer gebruikt kan worden door andere) maar
indirect, door het te vervuilen (zodat dit nog wel door andere gebruikt kan worden, maar
van lagere kwaliteit is). Uit dit model volgt dat de vervuiling van de rivier afneemt als de
agenten langs de rivier besluiten samen te werken. De resulterende toename in welvaart
kan tussen de agenten worden verdeeld op basis van de eigendomsrechten over de rivier.
Met behulp van enkele principes uit het internationaal rivierrecht worden verschillende
manieren voorgesteld om de eigendomsrechten, en daarom ook de toename in welvaart na
samenwerking, ‘eerlijk’ te verdelen tussen de agenten langs de rivier.
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