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Samenvatting

Context, Doel en Onderzoeksvragen
Overstromingen veroorzaken veel menselijk leed en leiden tot grote economische
verliezen. In de nabije toekomst zullen jaarlijks tientallen miljarden dollars nodig
zijn om een groeiende bevolking over de hele wereld te beschermen. De
financiering hiervan is een hele uitdaging. Beslissingen over het toewijzen van de
vaak onvoldoende beschikbare financiële middelen voor het reduceren van
overstromingsrisico’s roepen niet alleen vragen op over efficiëntie, maar ook over
eerlijkheid en duurzaamheid. Onzekerheid over de toekomst vergroot de
complexiteit van deze beslissingen.

Kosten-batenanalyse (KBA; in het Nederlands ook wel aangeduid als
Maatschappelijke KBA, MKBA) is een beslissingsondersteunend instrument dat
zijn wortels heeft in de (sociale) welvaartstheorie. Het kan organisaties helpen bij
het nemen van beslissingen, door alle positieve en negatieve effecten van
beslissingen op de maatschappelijke (of sociale) welvaart te analyseren. Als KBAs
op een juiste wijze worden uitgevoerd, dan kan het hoogste niveau van
maatschappelijke welvaart worden behaald.

In de context van overstromingen is de doelstelling van KBAs om de
maatschappelijke welvaart te maximaliseren echter buiten bereik, net als in andere
contexten. Een van de redenen is de vele uitdagingen bij het toepassen van
‘overstromings-KBAs’. Een deel daarvan is technisch/filosofisch van aard zijn: zo
zijn er bijvoorbeeld verschillende zienswijzen mogelijk over wat maatschappelijke
welvaart is, en hoe deze te meten. Andere uitdagingen zijn praktischer van aard,
zoals onvoldoende beschikbaarheid van sociaaleconomische gegevens. Het
uitvoeren van KBAs in de praktijk vereist daarom een pragmatische insteek en
subjectieve waardeoordelen. Een andere reden is echter dat momenteel
‘traditionele’ overstromings-KBAs niet correct worden uitgevoerd. Dit is in het
bijzonder het geval omdat ze tekortschieten in het toekennen van een adequate
maatschappelijke waarde aan de baten van overstromingsrisicoreductie voor
individuen – waarden die afhankelijk zijn van het inkomen en van de sociale
kwetsbaarheid van individuen – en aan de flexibiliteit of robuustheid die
verschillende investeringsstrategieën kunnen bieden in het omgaan met een
onzekere toekomst. Als deze tekortkomingen (deels) kunnen worden opgelost, dan
zijn KBAs beter in staat om beslissingen voor overstromingsrisicobeheer te
ondersteunen.

De centrale vraag in dit proefschrift luidt: Hoe kan een op sociale welvaart
gebaseerde KBA voor overstromingsrisicobeheer beslissingen ondersteunen in een
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context van onzekerheid? Om deze vraag te beantwoorden, zijn verschillende
deelvragen gesteld. Die vragen worden behandeld in vier verschillende
hoofdstukken die het onderzoek beschrijven. Ik vat deze hoofdstukken eerst kort
samen, waarna ik de onderzoeksvragen presenteer en beantwoord.

De Hoofdstukken met Onderzoek
Hoofdstuk 2, ‘Accounting for Risk Aversion, Income Distribution and Social
Welfare in Cost-Benefit Analysis for Flood Risk Management’ (‘Rekening Houden
met Risicoafkeer, Inkomensverdeling en Maatschappelijke Welvaart in Kosten-
batenanalyse voor Overstromingsrisicobeheer’), begint met een kritiek op de
traditionele overstromings-KBA die gebaseerd is op de risico gebaseerde aanpak.
In deze KBA wordt het risico gewaardeerd als de jaarlijkse verwachte schade
(expected annual damage; EAD), dat wil zeggen, kans maal gevolg, en de baten
van risicoreducerende maatregelen worden gewaardeerd als de vermindering van
deze  EAD.  Deze  benadering  is  risico  neutraal.  Het  waardeert  'een  dollar  als  een
dollar' en kent gelijke waarden toe aan gebeurtenissen met een kleine kans/groot
gevolg als aan gebeurtenissen met een grote kans/klein gevolg, wanneer de
jaarlijkse verwachte schade gelijk is. Deze benadering houdt geen rekening met de
risicoafkeer van individuen, die de baten van risicoreductie hoger waarderen
(d.w.z., bereid zijn meer te betalen) dan de vermindering van de jaarlijkse
verwachte schade; het verschil tussen de betalingsbereidheid (willingness-to-pay)
en verwachte schade is de risicopremie. De risicopremie is vooral relevant voor
individuen die sociaal zeer kwetsbaar zijn voor overstromingen, doordat zij een
relatief groot deel van hun consumptie kunnen verliezen.

Daarnaast houden traditionele overstromings-KBAs er geen rekening mee
dat de welvaart die ontleend wordt aan een dollar (risicoreductie) afhangt van de
hoogte van het inkomen. Het negeren van risicoafkeer en inkomensverschillen in
KBAs is niet in overeenstemming met de sociale welvaartstheorie, waarbij de
waarde van een dollar hoger is voor arme en sociaal kwetsbare personen, dan voor
niet-arme en sociaal minder kwetsbare personen. Het resultaat is dat traditionele
KBAs vooral technische overstromingsbeheersingsmaatregelen (zoals dijken)
aanbevelen voor groepen die al relatief beter af zijn. Dit leidt tot kritische vragen
over rechtvaardigheid, en tot weerstand tegen het gebruik van KBAs.

Hoofdstuk 2 biedt drie alternatieve maatstaven voor het waarderen van de
baten van overstromingsrisicoreductie: het zekerheidsequivalent van de jaarlijkse
verwachte schade (certainty equivalent annual damage, CEAD), de naar inkomen
gewogen jaarlijkse verwachte schade (equity weighted EAD; EWEAD) en het naar
inkomen gewogen zekerheidsequivalent van de jaarlijkse verwachte schade (equity
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weighted CEAD; EWCEAD). Deze maatstaven houden wel rekening met
risicoafkeer en/of inkomensverdeling en bieden daarmee betere schattingen van de
maatschappelijke waarde van overstromingsrisico's en van overstromings-
risicoreductie in vergelijking met de traditionele jaarlijkse verwachte schade. De
keuze voor een van deze maatstaven hangt af van (a) de mate waarin
overstromingsrisco’s gespreid worden (door middel van bijvoorbeeld een
overstromingsrisicoverzekering of door schadecompensatie), (b) de mate van
sociale kwetsbaarheid van individuen voor overstromingen, (c) de eerlijkheid van
de inkomensverdeling, en (d) de mate waarin inkomen al op een andere manier
wordt herverdeeld. In vergelijking met een traditionele overstromings-KBA zal het
gebruik van een van deze maatstaven in een op sociale welvaart gebaseerde
overstromings-KBA waarschijnlijk tot andere aanbeveling leiden met betrekking
tot voor wie te investeren, waarin te investeren en hoeveel te investeren, met een
grotere nadruk op maatregelen die er op gericht zijn om de veerkracht te vergroten
van de arme en meest kwetsbare bevolking. Het hoofdstuk eindigt met de
aanbeveling dat bestaande KBA-richtlijnen betere voorschriften moeten geven hoe
risicoafkeer en inkomensverdeling mee te nemen tijdens het ontwerp en de
beoordeling van projecten, en dat er betere vaardigheden moeten worden
ontwikkeld om deze concepten te integreren in op sociale welvaart gebaseerde
overstromings-KBAs.

Hoofdstuk 3, ‘Sociale Kwetsbaarheid in Kosten-batenanalyse voor Over-
stromingsrisicobeheer’ (‘Social Vulnerability in Cost-Benefit Analysis for Flood
Risk Management’) breidt de aanpak voor een op sociale welvaart gebaseerde
overstromings-KBA  uit  en  test  deze  op  een  casestudie  in  Ho  Chi  Minh  City
(HCMC), Vietnam. Eerst worden drie soorten mechanismen voor financiële
bescherming onderscheiden waarmee de sociale kwetsbaarheid van individuen
voor overstromingen – het consumptieverlies na een overstroming ten opzichte van
het inkomen of consumptie voor de overstroming – kan worden verminderd. Dit
zijn verzekeringen, sociale bescherming (bijvoorbeeld compensatie en hulp) en
zelfbescherming (bijvoorbeeld het opnemen van spaartegoeden of het afsluiten van
leningen). Vervolgens worden drie soorten overstromingsrisico's voor individuen
onderscheiden: (i) collectief overstromingsrisico – wanneer de schade van het
individu door anderen wordt gedekt door middel van verzekering of sociale
bescherming, (ii) herstelbaar overstromingsrisico – wanneer personen de capaciteit
hebben om te herstellen van schade die niet door anderen wordt gedekt, en (iii)
catastrofaal overstromingsrisico – wanneer individuen niet kunnen herstellen van
schade. Deze soorten overstromingsrisico's moeten op drie verschillende manieren
worden gewaardeerd. Collectief overstromingsrisico kan worden gewaardeerd met
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behulp van de EAD, tenminste zolang de schade niet te groot is voor de groep die
de schade uiteindelijk moet dragen. Voor de waardering van het herstelbare
overstromingsrisico van het individu moet de EAD worden gecorrigeerd met de
risicopremie en het inkomensgewicht, d.w.z. deze wordt gewaardeerd op basis van
de EWCEAD. Individueel catastrofaal risico kan leiden tot langdurige armoede,
ondervoeding, migratie, persoonlijk faillissement en zelfdoding; dit kan niet goed
worden gewaardeerd in termen van sociale welvaart. De waarde van een statistisch
mensenleven (Value of Statistical Life, VoSL) kan wel als een benadering worden
gebruikt.

Voor het toepassen van de sociale welvaartsbenadering is het nodig dat
gegevens worden verzameld en verwerkt over hoeveel schade wordt geleden door
individuen met verschillende inkomens, en over hoe individuen financieel worden
beschermd. Dit type gegevens is meestal niet voorhanden. Traditionele
overstromings-KBAs negeren de verdeling van schade en nemen (impliciet) aan
dat alle risico's collectief zijn, wat, zoals de casestudie voor HCMC aantoont, de
sociale welvaartswaarde van overstromingsrisico's en de baten van overstromings-
risicoreductie mogelijk onderschat met een factor 30. In dergelijke gevallen kunnen
traditionele overstromings-KBAs onjuiste aanbevelingen doen voor overstromings-
risicobeheer. Het hoofdstuk eindigt met de aanbeveling dat tijdens de
voorbereiding van beleid of plannen voor overstromingsrisicobeheer moet worden
ingeschat hoe (extreme) risico's (waarschijnlijk) zijn verdeeld over de bevolking,
en er moet worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om financiële
bescherming te bieden voor degenen die sociaal het meest kwetsbaar zijn. Fysieke
maatregelen voor overstromingsrisicoreductie kunnen vervolgens geïdentificeerd
en beoordeeld worden op basis van het resterende risico voor de maatschappelijke
welvaart.

Hoofdstuk 4, ‘Economisch Efficiënte Normen voor Hoogwaterbescher-
ming voor Nederland’ (‘Economically Efficient Flood Protection Standards for the
Netherlands’) gaat in op de wijze waarop optimale wettelijke normen voor
hoogwaterbescherming kunnen worden berekend. In 2011 werd middels een op
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sociale welvaart gebaseerde KBA de verdisconteerde som van dijkinvesteringen en
resterende verwachte overstromingsschade geminimaliseerd over een lange
tijdshorizon, waarbij rekening gehouden werd met klimaatverandering en
economische groei. Op basis van een geoptimaliseerde strategie van
dijkinvesteringen werden optimale normen voor hoogwaterbescherming afgeleid.
De KBA concludeerde dat de bestaande normen voor dijkringgebieden langs de
rivieren Rijn en Maas te laag waren, terwijl de normen in het noordelijke en
zuidwestelijke deel van Nederland te hoog waren.2 Dit werd verklaard door (i) het
ontbreken van een consistente basis als grondslag voor de bestaande normen; (ii)
verbeterde modellen voor het bepalen van overstromingsschade, die relatief hoge
potentiële schades voor dijkringgebieden langs de rivieren laten zien; en (iii) een
nieuw model voor de economische optimalisatie van dijken. De KBA ondersteunde
geen tienvoudige verhoging van alle normen, die in 2008 werd aanbevolen door de
tweede Deltacommissie en die €11,5 miljard zou kosten. In plaats daarvan stelde de
KBA aanvullende investeringen voor van €3,7 miljard, voornamelijk in het
rivierengebied, en zou daarmee €7,8 miljard besparen.

In 2012 werd de KBA door de Nederlandse overheid aanvaard als basis
voor de nieuwe wetgeving. In 2013 won de KBA de Franz Edelman Award voor
buitengewone prestaties in het vakgebied van Operations Research. Door de
wettelijke normen in 2017 te herzien, zijn de belangrijkste aanbevelingen van de
KBA inmiddels tot uitvoering gebracht. De aanbeveling echter dat de overheid,
door de economisch efficiënte normen te accepteren als basis voor wetgeving, ook
expliciet de verantwoordelijkheid op zich zou moeten nemen voor het compenseren
van overstromingsschade, is niet opgevolgd. Opgemerkt moet worden dat de
sociale kwetsbaarheid van de Nederlandse bevolking voor overstromingen zonder
compensatie veel groter is dan in de KBA is aangenomen, hetgeen hogere

2 In 2017 zijn de wettelijke normen herzien op basis van deze KBA en andere studies. In dit
proefschrift verwijst ‘bestaande normen’ naar de wettelijke normen van voor 2017.
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wettelijke normen voor hoogwaterbescherming rechtvaardigt dan die waartoe in
2017 is besloten.

Hoofdstuk 5, ‘Voordelen en Beperkingen van Reële Optieanalyse voor de
Praktijk van Overstromingsrisicobeheer van de Rivieren’ (‘Benefits and
Limitations  of  Real  Options  Analysis  for  the  Practice  of  River  Flood  Risk
Management’) onderzoekt het gebruik van de reële optieanalyse (ROA) in een
realistische context van overstromingsrisicobeheer in Nederland. ROA kan worden
gebruikt als een uitbreiding van de KBA om, als de toekomst onzeker is, de
optimale hier-en-nu beslissing en de waarde van wacht-en-zie opties te bepalen.
Daarmee kan ROA de flexibiliteit waarderen die een adaptieve strategie voor
overstromingsrisicobeheer kan bieden. De voordelen en beperkingen van ROA zijn
echter onduidelijk, omdat tot nu toe ROAs niet zijn toegepast in realistische studies
voor overstromingsrisicobeheer. Door in een hypothetisch voorbeeld een ROA te
vergelijken met een op scenario's gebaseerde KBA, laat het hoofdstuk zien dat een
ROA tot andere (en betere) aanbevelingen voor overstromingsrisicobeheer kan
leiden en daarom de potentie heeft om de efficiëntie van investeringen te verhogen.
Een realistische casestudie voor de IJssel toont aan dat dijkinvesteringen robuuster
moeten worden uitgevoerd wanneer de toekomstige rivierafvoer onzeker is, en dat
de waarde van toekomstige ruimte voor de riviermaatregelen, die flexibele
alternatieven zijn voor toekomstige dijkinvesteringen, toeneemt als de onzekerheid
over de toekomstige rivierafvoer mee wordt genomen. De casestudie laat ook zien
dat er te veel rekening wordt gehouden met klimaatverandering als belangrijkste
bron voor de onzekerheid van de toekomstige rivierafvoer, en te weinig met andere
bronnen van onzekerheid, inclusief ontwikkelingen in beleid en wetenschap. ROAs
zijn echter moeilijk uitvoerbaar en worden soms geweigerd vanwege het gebruik
van subjectieve kansen voor de onzekere toekomstscenario's. Deze algemene
weigering is controversieel omdat alternatieve beslissingsmethoden eveneens om
subjectieve oordelen vragen om tot conclusies te komen. Het hoofdstuk beveelt
meer praktische experimenten met ROA aan om de waarde ervan voor
overstromingsrisicobeheer te verkennen, en om de factoren die bijdragen aan de
toekomstige onzekerheid van de afvoer beter te onderkennen.

Antwoorden op de Onderzoeksvragen
De centrale vraag in dit proefschrift luidt: Hoe kan een op sociale welvaart
gebaseerde KBA voor overstromingsrisicobeheer beslissingen ondersteunen in een
context van onzekerheid? Om deze vraag te beantwoorden, zijn zes deelvragen
gesteld en beantwoord.
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Vraag 1: Hoe kan een op sociale welvaart gebaseerde KBA rekening
houden met de sociale kwetsbaarheid van individuen? De sociale kwetsbaarheid
van een persoon voor overstromingen is gedefinieerd als het consumptieverlies
door een overstroming, als fractie van de consumptie of het inkomen voorafgaand
aan de overstroming. Hoe groter deze fractie, hoe kwetsbaarder het individu.
Zolang de kwetsbaarheid een kritieke drempel niet overschrijdt, kan het individu
herstellen. De mate van kwetsbaarheid wordt dan gebruikt om de waarde van de
risicopremie te bepalen, die moet worden opgeteld bij het verwachte
consumptieverlies om het totale verwachte individuele welzijnsverlies te bepalen.
De afleiding van de risicopremie is gebaseerd op de verwachte nutstheorie, volgens
welke het marginale nut (of welzijn) van consumptie afneemt. Dit resulteert in
hoge risicopremies voor mensen met een hoge sociale kwetsbaarheid voor
overstromingen, en dus in relatief hoge baten van overstromingsrisicoreductie voor
individuen die relatief grote delen van hun consumptie kunnen verliezen als gevolg
van een overstroming. Als de kwetsbaarheid een kritieke drempel overschrijdt, kan
het individu niet herstellen en zijn overstromingen catastrofaal. De literatuur
associeert onvolledig herstel van overstromingen met blijvende armoede, migratie,
persoonlijk faillissement, verhongering en zelfdoding. Een dergelijk catastrofaal
risico kan niet goed worden gewaardeerd in termen van sociale welvaart, maar de
waarde van het statistisch mensenleven kan als benadering worden gebruikt.

Vraag 2: Hoe kan een op sociale welvaart gebaseerde KBA de
maatschappelijke baten ramen van financiële beschermingsmaatregelen, zoals
verzekeringen, sociale bescherming en zelfbescherming, die de sociale
kwetsbaarheid voor overstromingen verminderen? In de definitie van sociale
kwetsbaarheid voor overstromingen wordt rekening gehouden met de mate waarin
overstromingsschade voor een persoon daadwerkelijk leidt tot een verlies aan
consumptie. Dit betekent dat de mate waarin individuen financieel worden
beschermd tegen de gevolgen van een overstroming, wordt meegenomen bij het
bepalen van kwetsbaarheid. Er zijn drie soorten financiële
beschermingsmaatregelen: verzekering, sociale bescherming (bijvoorbeeld
compensatie en hulp) en zelfbescherming (bijvoorbeeld sparen en lenen). Deze
maatregelen reduceren het effect van overstromingsschade op de individuele
consumptie, door de schade over een groep mensen en/of in de tijd te spreiden. Op
deze manier verminderen financiële beschermingsmaatregelen de sociale
kwetsbaarheid voor overstromingen. Dit vermindert de hoogte van de risicopremie
en/of  van  het  catastrofale  risico  dat  deel  uitmaakt  van  het  totale  risico  voor  de
sociale welvaart. Bij een op sociale welvaart gebaseerde overstromings-KBA
kunnen de maatschappelijke baten van financiële beschermingsmaatregelen dus
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worden bepaald, en de baten en kosten van die maatregelen kunnen worden
vergeleken met die van traditionele, technische maatregelen voor de reductie van
overstromingsrisico's.

Vraag 3: Leidt een op sociale welvaart gebaseerde KBA tot andere
beleidsaanbevelingen voor overstromingsrisicobeheer in vergelijking met een
traditionele KBA? Vergeleken met traditionele overstromings-KBAs kennen op
sociale welvaart gebaseerde overstromings-KBAs hogere waarden toe aan de
‘financiële’ baten van overstromingsrisicoreductie voor mensen met een laag
inkomen en een hoge sociale kwetsbaarheid voor overstromingen. Dit leidt tot
andere beleidsaanbevelingen met betrekking tot de vragen voor wie te investeren,
waarin te investeren en hoeveel te investeren. Dit blijkt uit een casestudie voor
New Atlantis, waarbij – onder de aanname van een budgetrestrictie – een op
sociale welvaart gebaseerde overstromings-KBA aanraadt om het armste district
‘Kanaal’ te beschermen, terwijl een traditionele overstromings-KBA aanraadt om
het  rijkste  district  ‘Strand’ te  beschermen.  Het  is  ook aangetoond in de casestudie
voor Nederland, waar een op sociale welvaart gebaseerde overstromings-KBA tot
hogere optimale normen voor bescherming tegen overstromingen leidt dan een
traditionele overstromings-KBA.

Vraag 4: Kan een op sociale welvaart gebaseerde overstromings-KBA in
de praktijk worden gebracht? Op sociale welvaart gebaseerde overstromings-
KBAs moeten in de praktijk worden gebracht, zelfs als algemenere indicatoren
moeten worden gebruikt als indicator voor de sociale kwetsbaarheid voor
overstromingen. Doorgaan met traditionele overstromings-KBAs betekent dat
wordt doorgegaan met het benadelen van de arme en meest kwetsbare
bevolkingsgroepen, hetgeen maatschappelijk ongewenst en oneerlijk is. Het
betekent ook dat het hogere doel om de maatschappelijke welvaart te
maximaliseren, niet wordt bereikt. Het verzamelen van relevante gegevens, vooral
over hoe de (potentiële) overstromingsschade is verdeeld over bevolkingsgroepen
met verschillende inkomens, en over de verschillende niveaus van financiële
bescherming van deze bevolking, is een uitdaging. Beschikbare gegevens uit
volkstellingen en nationale enquêtes kunnen worden gebruikt in combinatie met
Monte Carlo technieken om globale schattingen te geven van de totale baten van
overstromingsrisicoreductie op het niveau van gemeenschappen. In projecten
kunnen gedetailleerdere sociaaleconomische gegevens over deze aspecten worden
verzameld door middel van enquêtes en modellering. De wiskundige vorm voor de
nutsfunctie en de bijbehorende parameterwaarden zijn niet goed bekend en KBA-
richtlijnen kunnen helpen door functies en waarden aan te bevelen of te
standaardiseren. Het blijft lastig om de kritieke drempel voor sociale kwetsbaarheid
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voor overstromingen te definiëren, die bepaalt wanneer overstromingen
catastrofaal worden, alsook om de waarde van het catastrofale risico te bepalen.
Desalniettemin is een op sociale welvaart gebaseerde overstromings-KBA, in ieder
geval tot op zekere hoogte, in de praktijk haalbaar.

Vraag 5: Hoe kan een op sociale welvaart gebaseerde KBA worden
gebruikt om economisch efficiënte normen voor hoogwaterbescherming te
bepalen? Een op sociale welvaart gebaseerde overstromings-KBA kan worden
gebruikt voor het afleiden van economisch efficiënte (of ‘optimale’) normen voor
hoogwaterbescherming, nadat een aantal pragmatische aannames zijn gedaan. De
economisch efficiënte normen voor Nederland zijn afgeleid op basis van een
optimale strategie voor investeringen in dijken. De KBA ging ervan uit dat dijken
de goedkoopste maatregelen waren, waardoor het onnodig was om de niet-
veiligheidsbaten (zoals natuur en ruimtelijk kwaliteit) van duurdere alternatieven in
geld uit te drukken; deze monetarisering is vaak lastig en/of controversieel. De
KBA ging er ook van uit dat individuen financieel zouden worden gecompenseerd
door de overheid. De KBA gebruikte één scenario voor klimaatverandering en
toonde aan dat de optimale normen niet erg gevoelig waren voor andere
klimaatscenario's. Het toonde ook aan dat de optimale normen erg gevoelig waren
voor het veronderstelde sociaaleconomische scenario en stelde voor om een
middenscenario te gebruiken om de normen op te baseren. De KBA van de
optimale beschermingsnormen vereiste gedetailleerde gegevens over
overstromingskansen, overstromingsschade, kosten van dijken en
toekomstscenario's. De onzekerheid in deze gegevens is aanzienlijk en werd
inzichtelijk gemaakt door middel van een uitgebreide Monte Carlo analyse.

Vraag 6: Hoe kan een op sociale welvaart gebaseerde KBA worden
gebruikt om adaptieve strategieën voor overstromingsrisicobeheer voor de rivieren
te waarderen, als de toekomst onzeker is? In  dit  proefschrift  werd  een  reële
optieanalyse (ROA) gebruikt als uitbreiding van een op sociale welvaart
gebaseerde KBA om de flexibiliteit en robuustheid van verschillende strategieën
voor overstromingsrisicobeheer langs de IJssel te waarderen, in een context waar er
onzekerheid bestaat over de hoogte van de toekomstige maatgevende rivierafvoer.
De ROA identificeerde de optimale omvang van de ‘hier-en-nu’ dijkinvesteringen
en berekende de optiewaarden van extra toekomstige ‘wacht-en-zie’ ruimte voor de
riviermaatregelen. De ROA had kansen nodig voor de onzekere toekomstige
afvoerscenario's die waren gebaseerd op een statistische analyse van de
belangrijkste factoren die bijdragen aan de toekomstige afvoeronzekerheid,
waarvoor subjectieve keuzes en expert schattingen nodig waren. De ROA blijkt
rekenkundig ingewikkeld te zijn, maar levert andere uitkomsten op vergeleken met
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een op scenario's gebaseerde KBA: ten eerste moeten de hier-en-nu
dijkinvesteringen robuuster worden uitgevoerd wanneer onzekerheid over de
toekomst in rekening wordt gebracht in een ROA, en ten tweede bieden ruimte
voor de riviermaatregelen in de toekomst flexibiliteit en daardoor neemt de waarde
van de rivierverruimende maatregelen in een ROA toe.

Algemene Conclusies en Aanbevelingen
Kosten-baten analyse is het enige instrument voor het ondersteunen van
beleidsbeslissingen ten aanzien van overheidsinvesteringen met een solide
wetenschappelijke basis, namelijk de (sociale) welvaartstheorie. Als KBAs op een
juiste manier worden uitgevoerd volgens de principes van de welvaartstheorie,
kunnen ze een zeer waardevol hulpmiddel zijn om autoriteiten te ondersteunen bij
het nemen van hun beslissingen over hoe miljarden dollars verstandig te investeren
in overstromingsrisicobeheer. Dit vereist echter wel voldoende gedrevenheid,
budget, opgeleid personeel en relevante gegevensverzameling, evenals een
pragmatische benadering van de KBA. Een KBA die niet voldoet aan de
basisprincipes van de welvaartstheorie kan, althans in theorie, meer kwaad dan
goed doen. Dit zou het geval kunnen zijn als het overstromingsrisico in gebieden
met arme mensen toeneemt, als gevolg van een project ter bescherming van
gebieden met rijkere mensen dat wordt aanbevolen door een traditionele
overstromings-KBA. In een traditionele overstromings-KBA (op basis van de
EAD) kan dit project gerechtvaardigd zijn als de afname van het risico voor de
rijkere mensen groter is dan de toename van het risico voor de arme mensen. In een
op  sociale  welvaart  gebaseerde  overstromings-KBA  (op  basis  van  de  EWCEAD)
voor hetzelfde project, kan de toename van het risico voor de arme mensen groter
zijn dan de afname van het risico voor de rijkere mensen, en resulteert dit project in
een netto verlies aan sociale welvaart.

Ook KBAs zijn niet waardeoordeelvrij en kunnen daardoor geen volledige
objectieve beleidsaanbevelingen voor overstromingsrisicobeheer geven. Dit
impliceert dat in dit kader KBA-richtlijnen minimaal twee functies hebben: ten
eerste, advies geven over hoe concepten zoals risicoafkeer, sociale kwetsbaarheid,
rechtvaardigheid en toekomstonzekerheid geïntegreerd kunnen worden in KBAs,
en ten tweede, dat wanneer subjectieve keuzes gemaakt moeten worden in KBAs,
dat deze op een consistente manier worden gemaakt in de gehele projectportfolio
van het land of de donor. Opgemerkt moet worden dat een deel van deze
subjectieve keuzes uit ethische, morele of politieke overtuigingen voortkomen. Dit
betreft onder meer de definitie van sociale welvaart en de mate waarin de huidige
inkomensverdeling in een land als ‘eerlijk’ wordt beschouwd.
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Ongeacht de kwestie van subjectiviteit, heb ik in dit proefschrift laten zien
hoe KBAs en KBA-richtlijnen kunnen worden aangepast, zodanig dat ze leiden tot
betere beleidsaanbevelingen, die rechtvaardiger, duurzamer en efficiënter zijn, en
die beter aansluiten bij de welvaartstheorie.

Vervolgonderzoek
Aanvullend onderzoek kan worden gebruikt om de onderzoeksmethoden te
verbeteren of te valideren. Dit omvat de complexe relatie tussen
overstromingsschade, individuele consumptieverliezen en catastrofale risico’s.
Onderzoek wordt aanbevolen om relevante gegevens over die aspecten te
verzamelen, bijvoorbeeld door huishoudens en gemeenschappen vóór en na een
overstroming op verschillende sociaaleconomische aspecten en op de mate van
herstel te vergelijken. Dit maakt een betere modellering van de sociale
welvaartseffecten van overstromingen in de toekomst mogelijk.

Meer experimenten zijn nodig om de ROA-aanpak te vereenvoudigen.
Daarnaast is een bredere erkenning van de verschillende bronnen van onzekerheid
over de toekomst noodzakelijk dan enkel de onzekerheid in klimaat en
sociaaleconomische verandering.


