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Samenvatting
Dit rapport beschrijft het programma van eisen (PVE) voor het model ‘BABS’
(Beslismodel Aanpak Baggerspecie). In dit model wordt de kermis op het gebied
van behandelen en bestemmen van baggerspecie gebundeld in een expertsysteem.
De invoer van het model bestaat uit de eigenschappen van specie(soorten), waama
het model technisch uitvoerbare behandelketens selecteert en daarvan de kosten en
de milieuaspecten berekent. De selectie van ketens geschiedt op basis van bestaande kennis over de prestaties van technieken, gecombineerd met specieeigenschappen en de huidige wettelijke regels voor verschillende soorten toepas¬
sing van de specie(producten).
In het programma van eisen worden de belangrijkste keuzen voor de bouw van een
computermodel vastgelegd. Hierbij wordt aandacht besteed aan:
- invoer van speciegegevens;
- functionaliteit van het programma;
- de database en uitwisselingsmogelijkheden (BeverAVaboos);
- opbouw van de applicatie;
- output mogelijkheden.
Het concept programma van eisen is gepresenteerd op een workshop in Utrecht op
4 oktober 2000. Het verslag van deze workshop is opgenomen als bijlage in dit
rapport. De resultaten van de workshop (gebruikerswensen) zijn in het rapport
verwerkt.
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1.

Inleiding

Met het Beslismodel Aanpak Baggerspecie (BABS) wordt de kermis op het gebied
van behandelen en bestemmen van baggerspecie gebundeld in een expertsysteem.
De invoer van het model bestaat uit de eigenschappen van specie(soorten), waama
het model technisch uitvoerbare behandelketens selecteert en daarvan de kosten en
de milieuaspecten berekent. De selectie van ketens geschiedt op basis van bestaande kermis over de prestaties van technieken, gecombineerd met specieeigenschappen en de huidige wettelijke regels voor verschillende soorten toepas¬
sing van de specie(producten).
De ontwikkeling van BABS is in twee fasen gesplitst:
Fase 1:
Fase 2:

Samenstellen basisstructuur
Ombouw tot geautomatiseerd expertsysteem

Fase 1 is inmiddels afgerond met als producten een rapport en een spreadsheetbestand.
Fase 2 staat in de startblokken en wordt in 2001 afgerond met de oplevering van
een eenvoudig en gebruikersvriendelijk rekenmodel.
Naast een model voor de aanpak van specifleke locaties wordt gedacht aan een
model ter onderstexming van de beleidsontwikkeling. Voor dit laatste dient het
model gekoppeld te kunnen worden aan databases waarin data over de waterbodemkwaliteit van Nederland (Rijkswateren en regionale wateren) aanwezig zijn en
dienen gevoeligheidsanalyses te kunnen worden uitgevoerd. Deze gevoeligheidsanalyses moeten aangeven welke de technische mogelijkheden en de consequenties
(kosten en milieueffecten) zijn van verschillende typen aanpak voor de Nederlandse baggerspecie.
In dit programma van eisen worden de belangrijkste keuzen voor de bouw van een
computermodel vastgelegd. Hierbij wordt aandacht besteed aan:
- invoer van speciegegevens;
- functionaliteit van het programma;
- de database en uitwisselingsmogelijkheden (Bever/Waboos);
- opbouw van de applicatie;
- output mogelijkheden.
Het concept programma van eisen is gepresenteerd op een workshop in Utrecht op
4 oktober 2000. Het verslag van deze workshop is opgenomen als bijlage in dit
rapport. De resultaten van de workshop (gebruikerswensen) zijn in het rapport
verwerkt.
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2.

Input voor het model

Bij de invoer van gegevens gaat het om de specie-eigenschappen die gebruikt worden bij de verdere berekeningen van het systeem. Deze specie-eigenschappen kunnen zowel handmatig als automatisch ingegeven worden (opties “nieuw databestand” en “openen databestand”).
Handmatige invoer (invoerschermen)
Allereerst is er de mogelijkheid om data handmatig in te voeren. Door middel van
een invoerscherm moeten een aantal verplichte velden worden ingevuld. Indien
niet alle invoerwaarden bekend zijn, kunnen er automatisch defaultwaarden worden
gebruikt voor de onbekende velden. Vervolgens rekent het systeem door met deze
waarden. Voor de handmatige invoer wordt gedacht aan de invoer van een gemiddelde waarde voor een party of locatie. Handmatige invoer gebeurt dus niet voor
alle afzonderlijke monsters van een partij of locatie. Zo wordt overmatig invoerwerk vermeden
Omdat het om een gemiddelde waarde gaat, zal er bij een aantal velden ook een
foutenmarge / standaarddeviatie moeten worden ingevuld. Hiervoor worden standaardwaarden gebruikt die handmatig naar inzicht van de gebruiker kunnen worden
gewijzigd. De gebmiker kan deze waarden bijvoorbeeld buiten het model om berekenen met behulp van statistische programma’s.
Automatische invoer (direct vanuit andere systemen)
Naast de handmatige invoer bestaat er de mogelijkheid om grote hoeveelheden data
(meerdere monsters per locatie / partij) door te rekenen. Automatische invoer kan
plaatsvinden vanuit nader te definieren systemen. Te denken valt aan Waboos, of
Bever. Wanneer de gegevens die automatisch uit deze systemen gegenereerd wor¬
den, niet aan de minimale inputeisen voldoen, worden voor de lege velden de de¬
fault- waarden gebruikt.
Nadat de gegevens ingelezen zijn, kan de gebruiker in een aantal schermen alle
invoerdata bekijken. Daar waar nodig kunnen de waarden / defaultwaarden hand¬
matig worden veranderd. Daama kan de berekening worden gestart.
Andere formaten
Wanneer data anders aangeleverd of opgeslagen zijn, kan het systeem een standaard ASCII formaat, of Dbase-formaat aan. De data moeten dan dus middels een
conversieslag eerst in het goede formaat gezet worden voordat het systeem deze
kan inlezen.
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PVE met betrekking tot invoerdata:
1. Bepaling van minimaal noodzakelijke invoergegevens. Dit zijn data die nodig
zijn in de verdere berekening voor de keuze van de beste verwerkingstechniek.
2. Bepaling van de defaultwaarden van verplichte velden
3. Bepaling van de font van alle inputwaarden. Dit is noodzakelijk om een schatting te maken van de nauwkeurigheid van de totale berekening.
4. Afbakening welke systemen geraadpleegd moeten kunnen worden (Waboos,
Bever, e.d.) Voldoen deze systemen aan de minimale eisen van de invoer voor
bet BABS model?
5. Bepalen van een eventueel ASCII-formaat/Dbase-formaat dat ingelezen kan
worden (conversie).

Invoergegevens

unieke monster- / partijcode
ligging monster / partij (coordinaten)
beheerder
object (type watersysteem)
hoeveelheid baggerspecie
dichtheid (ton/m^)
textuur (org. stof, zandgehalte, lutumgehalte)
zoute / brakke, of zoete baggerspecie
sulfide- / sulfaatgehalte
meetwaarden kwaliteitsgegevens zware metalen en organische microverontreinigingen (of
berekende gemiddelden voor een lokatie / partij)
verontreinigingsklasse per parameter (NW4, ook Bouwstoffenbesluit en UGT)_

Verplichte invoer'

droge stofgehalte
specietype (zandig, kleiig e.d.)
zoet/zout
8 metalen (mg/kg)
olie (mg/kg)
PAK’s (10, als individuele parameters) (mg/kg)
verontreinigingsklasse organisch / afbreekbaar organised en zware metalen (NW4. ook
Bouwstoffenbesluit en UGT)
__

Defaultwaarden en
vervangingswaarden

sulfide / sulfaat (defaultwaarde nog te definieren)
org stof, lutum en zand (berekening vervangingswaarde : zie H 3.2)
dichtheid (berekening vervangingswaarde : zie H 3.5)

Onzekerheden

Inlezen gegevensbestanden

zoet / zout (default = zoet ?)
^_
Geen spreiding van invoerdata opnemen in modelberekeningen. Met het rekenmodel kunnen natuurlijk wel gemiddelden en bijvoorbeeld 10/90 percentielwaarden worden doorgerekend (gevoeligheidsanalyse). Deze gemiddelden en percentielwaarden moeten buiten BABS worden berekend en vervolgens als een BABS-invoerfile worden ingelezen._
Er wordt uitgaan van koppeling van BABS met Bever/Towabo (zie H 6). In het kader van de ontwikkeling van Towabo wordt ook conversie van Waboos-bestanden voorzien (opievering mei 2001),
zodat de bestaande Waboos-bestanden, via Bever/Towabo, ook gebruikt kunnen worden als input
voor BABS.
_
In het kader van het 10-jaren plan wordt een database ontwikkeld voor speciegegevens (aanbod).
Nog niet bekend is, of de data in dit TJP-bestand voldoen aan de “verplichte invoer” voor BABS.

Indien gegevens handmatig worden ingevoerd, worden in het invoerscherm de verplichte velden gemarkeerd. Indian een
bestaand bestand wordt geopend, wordt dit databestand gecontroleerd op volledigheid. Indien onvolledig, wordt een
invoerscherm geopend waarin de ontbrekende gegevens handmatig ingevoerd moeten worden. Indien het bestand niet
volledig is, kunnen geen BABS-berekeningen worden uitgevoerd.
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3.

Functionaliteit

3.1

Algemeen

Het model selecteert op basis van de specie-eigenschappen de technisch uitvoerbare behandelketens. Deze selectie geschiedt op basis van bestaande kennis over de
prestaties van technieken, de huidige wettelijke regels voor verschillende soorten
toepassing van de specie(producten) en de civieltechnische eisen voor de verschil¬
lende toepassingsgebieden. Vervolgens worden de geselecteerde technieken tegen
elkaar afgewogen op basis van kosten en milieu-effecten.
In figuur 1 is de functionaliteit van het programma schematisch weergegeven.

Invoergegevens

/

/

Kwaliteitsgegevens baggerspecie / Gegevcns baggerspecie /
Hocvcclhcid baggcrspccic
Extcrne databestandcn /
Transpongcgcvcns
/____/

/

^
''

f'

^
Selccoe / mutadc / N
datareducticstatistick

J

Databewerking

HazutmsdjgeiBvocr;:-:

Invoer BABS

Cosvcrsie

Rekesparametfrs BABS
(spreadsheet &SC 1)
Reiiiig}>aaifacsdscriteria

Gegevensbestaoden
BABS

Module 1, berekeningen

Afwegm^critcna

Toetsiogseritaia

/'■''B^ean
./

• bcuahr

„.voor5dectie._^.^

«

Module 2, toetsingen

-►

Module 3, afweging

„
^ V j .•
•-r
ToefeiogVv»4 Rsben
Kwalitertaabchandcling -^ ^ cividttchn

mm

►

Milicueflecten

►

Kostco

J
Uwegag

iModule 4, presentatie

Figuur 1

BacmisA

Basisopzet BABS

In het model zijn prestatiekenmerken opgenomen voor een groot aantal behandelingsopties (= verwerking + bestemming), zie bijlage 1 en 2.
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3.2

Selectie specietype

Bij de berekeningen binnen BABS wordt onderscheid gemaakt in vier specietypen:
zandig, matig zandig, kleii'g en venig. Het specietype wordt door het model bepaald
op basis van invoerparameters.
PVE met betrekking tot functionaliteit:
1. Handmatige keuze van specietype is mogelijk.
2. Gebruik van gemiddelde waarden fysische parameters per specietype (rapport
BABS fase 1, tabel 2) als defaultwaarden. Bij de defaultwaarde wordt (voorlopig) geen spreiding opgenomen.
Keuze specietype

Afleiden uit meetgegevens met tabel 2 uit BABS fase 1
Indien geen meetgegevens aanwezig zijn: specietype handmafg te kiezen
door gebruiker ’
Indien niet handmatig een specietype wordt gekozen, is geen berekening
mogelijk.
Toelichting
Indien meetgegevens (o.s., lutum, zand) aanwezig zijn, wordt het specietype
afgeleid van de meetwaarden. Voor deze afieiding moeten de drie genoemde
parameters alle aanwezig zijn. Ontbreekt 66n van deze parameters, dan
moet het specietype door de gebaiiker worden opgegeven.

Vervangingswaarde
voor org stof, lutum
en zand

1

3.3

Indien geen, of onvoldoende meetgegevens beschikbaar zijn, wordt gehalte
aan o.s., lutum en zand afgeleid uit het handmatig opgegeven specietype
(vervangingswaarde). D.w.z. dat voor de ontbrekende meetgegeven(s) de
gemiddelde waarde voor het betreffende specietype wordt gehanteerd in de
verdere berekeningen (BABS fase 1, tabel 2).
Bij deze vervangingswaarde wordt geen spreiding, of minimum / maximum
waarde opgenomen.

De controle op de aanwezigheid van of textuurgegevens 6f het specietype vindt plaats bij het openen van een bestand of de handmatige invoer van speciegegevens (H2).

Voorselectie behandelketens

In het BABS-model is een aantal vooraf gedefinieerde verwerkingsmethoden, c.q.
behandelketens gedefinieerd (zie bijlage 1). Tijdens de voorselectie bekijkt het
programma welke verwerkingsmethoden afvallen op basis van de ingevoerde specie-eigenschappen en een aantal prestatiekenmerken van de verschillende behandelingsmethoden (grove zeef). Deze selecties zijn in het systeem aanwezig. De voor¬
selectie is bepaald in BABS fase 1 (behandelingsopties in BABS).
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De ingebouwde criteria hebben betrekking op:
- droge stofgehalte
- zandgehalte
- organisch stof
- verontreinigingsklasse anorganisch, afbreekbaar organisch en zware metalen '
In verband met een juist verloop van de voorselectie zijn de bovenstaande parame¬
ters tevens “verplichte invoerdata” (zie H2). ^
PVE met betrekking tot functionaliteit
Het is mogelijk handmatig relevante behandelketens selecteren bij de output van
het model.
1. Criteria voor de grove zeefkunnen niet handmatig worden aangepast en er kunnen geen criteria worden toegevoegd

'

Handmatige selectie
behandelingsopties

In het programma wordt een “invoerscherm” ingebouwd, waarmee door de
gebruiker handmatig behandelingsopties geselecteerd kunnen worden.
Indien echter behandelingsopties worden geselecteerd die niet voldoen aan
de “grove zeef, kan het noodzakelijk zijn om nieuwe prestatiekenmerken te
definieren '. Zo is bijvoorbeeld voor kleuge baggerspecie (zand < 50%) de
optie “fractiescheiding” niet gedefinieerd in het model. Indien de gebruiker
deze optie wel wil doorrekenen, wordt een melding gegeven dat prestatie¬
kenmerken (kosten, emissies etc) moeten worden ingevoerd.

Aanpassen criteria

De huidige criteria van de grove zeef kunnen handmatig, met een invoer¬
scherm worden aangepast. Indien echter de criteria “ruimer” worden gedefi¬
nieerd, kan het noodzakelijk zijn dat de prestatiekenmerken worden aangevuld (zie bovenstaand voorbeeld voor fractiescheiding op kleiige specie).

Toevoegen criteria

Er kunnen geen criteria worden toegevoegd. Reden hiervoor is dat de crite¬
ria van de voorselectie gekoppeld moeten zijn aan “verplichte invoerdata".
Daarom moet, bij het toevoegen van criteria, in het programma ook een
controle worden opgenomen op volledigheid van de invoerdata en een
procedure om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Het opgeven van
“eigen randvoorwaarden” aan de berekeningen heeft bij de workshop een
lage prioriteit gekregen.

Voor het wijzigen/toevoegen van prestatiekenmerken, kunnen eventueel invoerschermen
worden ingebouwd (zie 3.4).

De verontreinigingsklasse heeft betrekking op toetsing aan de grenswaarde Bouwstoffenbesluit en de Uniforme gehaltetoets en de NW4. Deze toetsingsresultaten zijn “ver¬
plichte invoerdata”.
Indien BABS kan worden gekoppeld aan Towabo, kan er voor worden gekozen om bij
de voorselectie de “verontreinigingsklasse” als criterium te laten vervallen. In deze situatie zal “verspreiden van klasse 4” bij de voorselectie worden geaccepteerd, maar bij de
toetsing van “produktkwaliteit” zal deze optie alsnog afvallen.
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3.4

Prestatiekenmerken behandelketens

Met de in de database aanwezige speciegegevens, kunnen de volgende berekeningen worden gedaan:
-

emissie naar lucht (CO, NOx, SOx, Hg)
emissie naar bodem (metalen, omive’s, sulfaat)
emissie naar oppervlaktewater (metalen, omive’s, sulfaat)
verbruik materialen en grondstoffen (diverse materiaalsoorten)
behandelingsduur
tijdelijk ruimtebeslag
productie van reststoffen
recoveries (recovery = fractie die in bet product, of het zandproduct terechtkomt)
kosten
energieverbruik
besparing depotvolume
besparing gebruik van primaire grondstoffen (hergebruik)
vemietiging omive’s
immobilisatie zware metalen

Per specietype en per behandelingsoptie zijn in fase 1 “prestatiekenmerken” gedefinieerd waarmee deze berekeningen uitgevoerd kunnen worden.
PVE met betrekking tot functionaliteit:
1. Uit bovenstaande lijst kan de gebruiker een selectie maken bij de uitvoer. Alle
berekeningen worden uitgevoerd.
2. In deze fase wordt geen onzekerheidsmarge opgenomen in de prestatiekenmer¬
ken, mogelijk wel in een een volgende versie.
3. De prestatiekenmerken zijn niet door de gebruiker te wijzigen.
4. Door RIZA/AKWA worden ca. een keer per twee jaar updates verzorgd van de
prestatiekenmerken.
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Seiectie
berekeningen

In het programma wordt een “invoerscherm” ingebouwd, waarmee door de
gebruiker de gewenste berekeningen kunnen worden geselecteerd. Zo kan
bijvoorbeeld alleen de kostenberekening worden uitgevoerd. Default worden
alle berekeningen uitgevoerd.
De berekeningen worden standaard uitgevoerd in de eenheid “ xx / kg droge
stof). Indien in de invoerdata een “partijhoeveelheid” is opgenomen, kan ervoor
worden gekozen om de resultaten achteraf in “xx / partij” om te rekenen (bij¬
voorbeeld “kosten voor venwerking” of “produkthoeveelheid”). Hiervoor is opgave van de “droge-stofdichtheid” (ton d.s./ m^) noodzakelijk. Indien deze dichtheid niet bekend is, wordt een “vervangingswaarde” ingevuld op basis van het
specietype (BABS fase 1, tabel 2).

Onzekerheidsmarge in
prestatiekenmerken

Tijdens de workshop is het toevoegen van onzekerheidsmarges als zeer gewenst opgegeven. In fase 1 zijn echter geen onzekerheidsmarges gedefinieerd. Indien onzekerheidsmarges wenselijk zijn, is hiervoor aanvullend (literatuur) onderzoek noodzakelijk. Voorgesteld wordt om dit niet op te nemen in de
eerste versie van BABS.

Wijzigen
prestatiekenmerken

Voor het wijzigen/toevoegen van prestatiekenmerken, kunnen invoerschermen
worden ingebouwd. Vanuit de workshop heeft deze optie echter niet een hoge
prioriteit gekregen. Voorgesteld wordt om deze optie niet in de eerste versie
van BABS op te nemen. Er kan wel een mogelijkheid worden geboden om de
prestatiekenmerken die in separate tabellen (Access/Excel?) worden opgeslagen, buiten BABS te wijzigen (rechtstreeks in Access/Excel).

Updates

Voorgesteld wordt om na de bouw en implementatie van BABS, de ervaringen
van gebruikers te evalueren en indien gewenst na 1-2 jaar een update te verzorgen.
_

3.5

Toetsing verspreiden en hergebruik

Indien de baggerspecie, of het product na verwerking niet voldoet aan de milieuhygienische en civieltechnische eisen, wordt de betreffende behandelingsoptie als
“technisch niet haalbaar” aangemerkt.
Bij de milieuhygienische toetsing wordt de samenstelling na verwerking gebruikt.
Deze wordt berekend op basis van recoveries, vemietiging omive’s en immobilisatie zware metalen Het berekende gehalte wordt getoetst aan NW4 en Bouwstoffenbesluit, (samenstellingswaarde).
Bij de toetsing aan civieltechnische eisen (toepassen in werk, al dan niet direct)
worden de in bijlage 2 opgenomen toepassingsgebieden onderscheiden.
PVE met betrekking tot functionaliteit;
1. Er wordt in BABS bij de toetsing aan geldende normen zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van bestaande toetsingsprogramma (Waboos, Bever/Towabo, andere).
2. Bij de toetsing kan worden volstaan met de volgende parameters: berekende
samenstelling na bewerken, zand %, klei %, org stof %, droge stof %.

De rekenregels voor het berekening van de “produktkwaliteit” zijn nog niet uitgewerkt in
het spreadsheetmodel van fase 1. De benodigde informatie is hierin echter wel opgeno¬
men.
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3. In geval van onzekerheden (voldoet misschien) wordt er een signaleringstekst
(exacte tekst in een later stadium op te stellen) weergegeven.
Bestaande
toetsingsprogramma’s

Aanvullende
toetsing

Voorgesteld wordt om BABS aan te laten sluiten op Towabo, het toetsingsprogramma voor waterbodemgegevens als Bever-applicatie. Deze toetsingsapplicatie wordt waarschijnlijk in mei 2001 opgeleverd en omvat in ieder geval
de Wbb en NW4 toetsing. Uitbreiding met de toetsing “Bouwstoffenbesluir is
in dat geval noodzakelijk.
Gebruik van een bestaand toetsingsprogramma heeft als groot voordeel dat er
door RI21A niet twee applicaties met dezelfde functionaliteit behoeven te war¬
den onderhouden.
Gebruik van de Towabo kan warden uitgevoerd door:
1) een “export-file” aan te maken in BABS. deze vervolgens in Towabo in te
lezen en te toetsen aan de betreffende norm.
2) De toetsing van Towabo binnen BABS aan te spreken en de toetsing
volledig automatisch te laten verlopen (zander tussenkomst van de gebrulker)
Deze laatste optie heeft de voorkeur, maar zal moeten warden besproken met
de beheerders van Bever/Towabo. Nagegaan moet warden of de koppeling
zodanig kan warden ingesteld dat de juiste toetsing wordt aangesproken
(UGT, NW4, Bouwstoffenbesluit) en of het resuitaat (voldoet wel/niet) automa¬
tisch naar BABS kan warden teruggesluisd.
1)

2)

In Towabo is vooralsnog niet voorzien in de toetsing aan het Bouwstof¬
fenbesluit, maar deze optie kan als extra aanvulling opgenomen. In het
Functioneel Ontwerp van Towabo zijn deze toetsingsregels wel beschreven.
In BABS wordt ook getoetst aan civieltechnische eisen. Deze toetsing zal
in BABS gebouwd moeten warden. De toetsingsregels zijn in fase 1 nog
niet opgenomen in het spreadsheetmodel. Door gebruikers is aangegeven dat het zeer wenselijk is om toepassingsgebieden en criteria te kunnen wijzigen. Hiermee zal in het FO van de toetsingsregels rekening
warden gehouden.

Criteria

De parameters die bi] de toetsing warden gebruikt, hebben minimaal betrekking op de “verpiichte invoer” van BABS. Uitbreiding met andere stoffen
(OCB’s, sulfaat) is zonder probleem mogelijk, voor zover deze in Towabo
warden opgenomen. Andere criteria zoals civieltechnische eisen t.a.v. stabiliteit warden niet opgenomen

Onzekerheden

Worden vooralsnog niet meegenomen (zie 4.3)

3.6

Afweging kosten en milieu-effecten

Van de technisch uitvoerbare verwerkingsketens berekent het model de kosten en
de milieuaspecten (zie prestatiekenmerken). De berekende factoren zijn in fase 1
gedefinieerd:
-

Kosten
Besparing depotvolume
Productie van reststoffen
Tijdelijk ruimtebeslag
Verbruik van energie
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-

Verbruik van materialen en grondstoffen
Emissies tijdens het proces
Emissies tijdens de bestemming
Vermindering gebruik van primaire grondstoffen
Reductie vracht / beschikbaarheid van verontreinigende stoffen

Van alle mogelijke verwerkingstechnieken die gebruikt kunnen worden (na voorselectie en toetsing op technische mogelijkheden) worden deze aspecten berekend (en
eventueel verder geaggregeerd, zie hieronder) op basis van de prestatiekenmerken.
Bij deze berekening moet de onnauwkeurigheid van de invoergegevens tevens
doorberekend worden.
Bij de afweging speelt de vraag in hoeverre de berekende aspecten moeten worden
geaggregeerd (samengevoegd). Aggregatie is nodig om te komen tot een overzichtelijk aantal aspecten op basis waarvan vergelijking tussen behandelingsopties mogelijk is. De aggregatie kan zelfs zo ver gaan dat men uiteindelijk komt tot een
getal (een soort “milieurendement”) op basis waarvan automatisch een voorkeursvolgorde van de behandelingsopties kan worden berekend. Bij het berekenen van
het “milieurendement” zal altijd het belang dat aan de diverse aspecten wordt toegekend tegen elkaar moeten worden afgewogen. Dit gebeurt door gebruik te maken
van een set aan weegfactoren. '
PVE met betrekking tot functionaliteit:
1. De aggregatie moet tot overzichtelijke output leiden.
2. De afwegingsfactoren zijn niet door de gebruiker te definieren; er wordt niet
voorzien in definitie van meerdere sets afwegingsfactoren voor verschillende
invalshoeken.
3. Alle hergebruiksopties worden even zwaar meegewogen; het verschil tussen
bijvoorbeeld “hergebruik constructieve ophoging” en “opvulling” komt tot uiting in de kosten (c.q. opbrengsten).
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Aggregatie

Een handzame lijst van aspecten die tot overzichtelijke output kan worden
omgezet, is:
kosten (evt. incl. transport, zie 3.7)
besparing depotvolume (baggerspeciestort)
productie van reststoffen (beslag op IBC stortcapaciteit)
fjdelijk ruimtebeslag
vermindering gebruik van primaire grondstoffen
verbruik van energie (samengesteld uit energieverbruik t.g.v. proces (evt.
incl. transport) en verbruik van materialen en grondstoffen)
emissies tijdens het proces en tijdens de bestemming
Voorgesteld wordt de reductie van vracht / beschikbaarfieid van verontreinigende stoffen vooralsnog niet mee te nemen bij de afweging. De emissies tijdens
het proces en tijdens de bestemming kunnen tot 66n getal worden geaggregeerd met behulp van classificatie- en normalisatiefactoren voor 66n of enkele
milieuthema’s die bij de LCA-methode worden gebruikt Hierbij zou bijvoorbeeld
kunnen worden gekozen voor de thema’s ‘verzuringspotentieel’ (AP) en/of
‘aquatische ecotoxiciteit’ (EGA). Als er meer dan e6n thema wordt gebruikt,
zullen er voor elk thema’s (default) weegfactoren moeten worden vastgesteld.

Weegfactoren

In de set weegfactoren wordt het kostenaspect in eerste instantie niet meegenomen. De default set weegfactoren wordt vastgesteld op basis van “expert
judgement’ van het projectteam en de begeleidingscommissie, waarbij ook de
resultaten van de workshop worden meegenomen. Er zal bij het vaststellen van
de default set veel aandacht moeten worden gegeven aan de normalisatie van
de scores die voor de verschillende aspecten zijn berekend. Uit de gewogen
aspecten kan een getal worden berekend dat kan worden beschouwd als een
maat voor de “milieuverdienste". Dit getal kan worden uitgezet tegen de kosten
om het “milieurendemenr te berekenen.
Het kan gewenst zijn de gebruikers de mogeiijkheid te bieden de weegfactoren
te wijzigen, bijvoorbeeld op basis van regionaal verschillende omstandigheden,
eigen visies, of in het kader van een gevoeligheidsanalyse. Een waarschuwing
is dan wel op zijn plaats, in verband met de complexe achtergrond van het
vaststellen van weegfactoren.

Hergebatiksopties

Voorgesteld wordt om bij het vaststellen van de (genormaliseerde) score voor
de vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen rekening te houden
met de kwaliteit van het hergebruik.

3.7

Transportmodule

Met het model kan optioneel het transport van baggerspecie en producten worden
meegenomen in de berekening van kosten en milieu-effecten.
Transportmodule

Door de gebruikers is deze optie tijdens de workshop laag gewaardeerd. In
fase 1 zijn de kenmerken van transport echter al gedefinieerd. Het is daardoor
relatief weinig werk om deze optie wel mee te nemen in BABS. Voorgesteld
wordt een zeer eenvoudige module waarin de volgende gegevens met een
Invoerschenn worden opgevraagd:
- Transportafstand (km)
- Transportmiddel (selectie uit transport per as of per schip)
Er kunnen per partij specie meerdere transporten nodig zijn. Bijvoorbeeld
transport baggerspecie naar scheidingsinstallatie, transport slib naar depot en
transport zand naar hergebruikslokatie. Daarom moet per behandelketen een
invoerscherm worden gegenereerd.
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4.

Output

De volgende producten worden door het systeem gegenereerd;
- tabel (Dbase-formaat)
- tekstbestand
- lijst met invoer- en defaultwaarden
PVE met betrekking tot de output van data
1. De output bestaat uit databestanden, tekstbestanden, tabellen en grafieken
2. Het gaat hierbij om standaardtabellen en -grafieken. Binnen de applicatie zijn
deze niet aan te passen. Hiervoor dienen de gegevens bewerkt te worden in andere gebruikelijke software (Excel, Word, ArcView, e.d.)
Output

Voorgesteid wordt om de volgende output te genereren:
Databestand met berekeningsresultaten (Excel/Access) (=uitgebreide
uitvoer)
Databestand met geaggregeerde berekeningsresultaten (Excell/Access)
(=standaard uitvoer)
Databestand met berekende “produktkwaliteir en “produkthoeveelheid”.
Tekstbestand met geaggregeerde berekeningsresultaten en voorkeursvolgorde behandelingsopties
Enkele eenvoudige grafiekopties, waarin op de x-as de behandelingsop¬
ties zijn weergegeven en op de y-as het geaggregeerde berekeningsresultaat (bijvoorbeeid kosten of energieverbruik). Per grafiek wordt slechts
66n thema weergegeven.
Grafiek met op de x-as de behandelingsopties en op de y-as de “eindscore” (resuitaat afweging).
De bestanden (Access/Excel) met de “rekenparameters per behandelingsoptie”, “produktkwaliteir en “berekeningsresuitaten” kunnen niet direct binnen
BABS worden geopend.
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5.

Database en data-uitwisseling

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan, dat het databestand voor het BABSmodel op het netwerk van de organisatie aanwezig is (figuur 2). Deze database kan
als input handmatig ingevoerde gegevens hebben en gegevens uit Bever (Access)
Er kan worden gekozen voor een tijdelijke, of permanente opslag van de gegevens.
Bij de opslag van tijdelijke gegevens worden gegevens na het uitvoeren van de
berekeningen automatisch verwijderd. Bij de permanente opslag worden gegevens
uit Bever of Waboos in een BABS database opgeslagen (Access). In figuur 2 wor¬
den deze situaties weergegeven.
Doordat de gegevens op het netwerk opgeslagen staan, kunnen alle gegevens door
de diverse gebruikers geraadpleegd worden. Alle gebruikers kunnen de applicatie
opstarten en gebruik maken van de gegevens die reeds in de BABS database aan¬
wezig zijn. Gegevens uit deze database kurmen worden geexporteerd en bij een
andere organisaties in de database worden ingelezen. Deze uitwisseling is mogelijk
door een eventuele import/export functie binnen de applicatie.
Er kan in principe worden gekozen voor drie opties. Ten eerste de optie waarbij
iedere gebruiker gegevens in de database kan wijzigen. Ten tweede de optie waar¬
bij slechts een gebruiker de data mag wijzigen en de andere gebruikers de gegevens
alleen kunnen raadplegen. Als laatste zou er ook voor de optie gekozen kunnen
worden waarbij alle gebruikers een lokale database hebben, die zij zelf beheren.

I

Voorgesteld wordt om BABS als applicatie binnen Bever te ontwikkelen, zie figuur 3.
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WABOOS

BEVER

INPUT

Wijzigen
Default- waarden
Input-waarden

Voorselectie

Rekenparameters

Berekeningcn

Weegfactoren

Tijdelijke database
OUTPUT

Permanente database
(bijv. Access)

Figuur 2

Datastromen in BABS
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Applicatie in
Sever

Voorgesteld wordt om BASS te bouwen als applicatie binnen Sever
(MS Access/VB), die eventueel ook los van Sever gebruikt kan wordt (“stand¬
alone”). Voordelen hiervan zijn:
1) Bij de workshop bleek, dat vrijwel alle aanwezige waterbeheerders gebruik maken van Sever
2) In Sever wordt de ClW-standaard gehanteerd, en is uitwisseling met een
Donar/Adventus-database mogelijk
3) Er kan in BASS gebruik worden gemaakt van de toetsingsmodule Towabo (vanaf mei 2001)
4) Gekoppeld aan Towabo wordt een programme meegeieverd waarmee
toetsingen gewijzigd kunnen worden (toetseditor). Deze optie is bij de
workshop met een zeer hoge prioriteit aangegeven (bijvoorbeeld in relatie
met regionale achtergrondwaarden).
5) In verband met de ontwikkeling van Towabo wordt er zeer waarschijnlijk
een conversieprogramma van Waboos naar Sever gebouwd.
6) In het kader van de bouw van Towabo wordt binnen Sever waarschijnlijk
een programme gebouwd voor invoer/mutatie van waterbodemgegevens.
7) Er kan misschien worden aangesloten bij de bestaande beheersorganisatie van Bever/Towabo.
Indien BASS als applicatie binnen Sever wordt gebouwd, is nader overleg
noodzakelijk met de beheerders van Sever (RIZA/IMI). Met name de afstemming met de bouw van Towabo is van groot belang, aangezien misschien
gebruik gemaakt kan worden van dezelfde database, mutatiemogelijkheden en
toetsingsregels.

Databeheer

Voorgesteld wordt om vooralsnog geen beperkingen te stellen aan het beheer
van BABS-data. Beter is het om, conform de basisfilosofie van Sever, de
applicatie nietals een data-beheerssysteem te gaan beschouwen. Bestaande
gegevens kunnen door alle gebruikers via Sever uit een bestaande (en beheerde) database worden ingelezen om er vervolgens berekeningen mee uit te
voeren.

Standaard sof^»

Overige

4f
TOWABO
/i^plicaties

Advefitus

■4?

-

i

BABS

ri

\\aboos
■Tt-

fr

Figuur 3

Inpassing BABS in Bever (aangepast Bever-schema van RIZA web-site)
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6.

Minimale eisen

De volgende eisen worden gesteld aan hardware en besturingssysteem voor het
goed functioneren van de te ontwikkelen applicatie:
- Besturingssysteem Windows 95/98/2000/NT
- Intern geheugen: 32 MB
- Vrije schijfhiimte: 1 GB
- Harde schijf: 2 GB
- Processor: 233 MHz
- CD-rom beschikbaar (eventueel via network)
Er zal een beheerorganisatie moeten worden opgezet. De verdere uitwerking daarvan is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in het Tien-jarenplan waterbodems.
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7.

Toekomstige ontwikkelingen

Van een groot aantal speciegegevens zijn op dit moment geen X- en Y-codrdinaten
aanwezig. Het gebruik van een GIS als basis is daarom nog niet wenselijk. Wanneer in de toekomst de gegevens wel allemaal beschikken over de benodigde X- en
Y-co6rdinaten, kan het systeem ontwikkeld worden op basis van een GIS.
In de toekomst zullen de huidige Waboos gegevens en Bever op elkaar aan gaan
sluiten (Towabo). Aangezien er een GIS-koppeling (ArcView) in Bever aanwezig
is, is het in de toekomst tevens mogelijk om ArcView als GIS-module te gaan gebruiken. Communicatie tussen BABS, Towabo, Bever en ArcView is dan direct
mogelijk.
Daamaast kan de applicatie zich in de toekomst ontwikkelen tot een internet / in¬
tranet applicatie.
PVE met betrekking tot een eventueel GIS
1. Vaststellen welk GIS gebruikt wordt
2. Duidelijk maken wat de meerwaarde van het GIS is
3. Toekomstige ontwikkelingen aangeven
GIS

Bij de workshop is door zeer veel gebruikers een koppeling met een GIS als
wenselijk opgegeven. Voorgesteld wordt om deze koppeling via Bever te laten
verlopen.

Tien-jarenplan

Inmiddels is duidelijk, dat BABS een onderdeel zal gaan vormen van het “beslissysteem" dat in het kader van het 10-jarenpian wordt ontwikkeld. In november
zal de inpassing van BABS in het TJP-beslissysteem nader worden uitgewerkt.
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8.

Aanbevelingen voor vervolg

Recentelijk is besloten om BABS verder te ontwikkelen als een beslisinstrument
voor het lO-jaren plan baggerspecie. Deze ontwikkeling heeft de volgende consequenties:
1. In plaats van een BABS-invoerfile moet (ook) gebruik gemaakt gaan worden
van de bestanden van het 10-jaren plan. Hierbij moet nog worden gecontroleerd,
of deze bestanden voldoen aan de in dit Programma van Eisen opgenomen mi¬
nimale invoerdata.
2. Indien BABS op korte termijn gebouwd gaat worden, kan vanwege het tijdsaspect niet worden aangesloten op Bever/Towabo, zoals in dit PVE is voorgesteld.
Hierdoor moet een altematief worden uitgewerkt voor de toetsing van de “produktkwaliteit” en de “conversie van Waboos-bestanden”. We stellen voor om de
toetsing van “produktkwaliteit’Voorlopig uit te voeren met het toetsingsprogramma Waboos. Hiervoor zal vanuit BABS een export-file moeten worden
gemaakt die in Waboos (Dbase) kan worden ingelezen.
3. Voor het rekenmodel ten behoeve van het Tien-jarenplan is uitwerking van de
gewenste aanvullende functionaliteit noodzakelijk.
Naast deze afstemming met het TJP zijn er een aantal aspecten van BABS die nog
nader moeten worden uitgewerkt. Het betreft met name:
1. Datamodel en invoerschermen voor de systeemparameters (criteria, prestatiekenmerken en afwegingsfactoren).
2. Controle op volledigheid van de invoer en regels voor defaultwaarden en vervangingswaarden.
3. Verwerken van spreiding (minima / maxima / gemiddelden) in de invoerdata
4. Regels voor omzetting van berekeningsresultaten per ton d.s. naar resultaat per
partij (hoeveelheden).
5. Toetsingsregels civieltechnische eisen per toepassingsgebied
6. Afwegingsmethodiek (rekenregels)
7. Outputmogelijkheden
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9.

Gebruikte afkortingen

AKWA

Advies- en Kenniscentrum Waterbodems

AP

Acidification Potential (LCA-thema)

BABS

Beslismodel Aanpak Baggerspecie

BsB

Bouwstoffenbesluit Bodem- en oppervlaktewaterbescherming
CIW Commissie Integraal Waterbeheer
CSO Adviesbureau voor milieuonderzoek
DWW Dienst Weg- en Waterbouw
ECA Ecotoxicity Aquatic (LCA-thema)
GIS Geografisch Informatiesysteem

LCA

Levenscyclus analyse (Life Cycle Assessment)

NW4

Vierde Nota Waterhuishouding

OCB

Organochloorbestrijdingsmiddelen

PVE

Programma Van Eisen

RIZA

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling

TJP

Tien-jarenplan (ook wel Tien-jarenscenario genoemd)

TNO-MEP

TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie

UGT

Uniforme Gehaltetoets
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10.

Verantwoording

Naam en adres van de opdrachtgever:

RIZA
Postbus 17
8200 AA Lelystad
contactpersoon; ir. J. Rienks

Namen en functies van de projectmedewerkers:

dr. J. Joziasse (TNO - MEP)
drs. P. Karssemeijer (CSO)
drs. E. van Dam (CSO)

Namen van instellingen waaraan een deal van het onderzoek is uitbesteed:

Datum waarop, of tijdsbestek waarin, het onderzoek heeft plaatsgehad:

Ondertekening;

J. Joziasse

PAj^JT

Goedgekeurd door:

r. (J r P .
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Bijlage 1

Overzicht van behandelingsopties in BABS

Geen behandeling
1.

Stort in omdijkt depot

2.

Stort in diepe put

3.

Stort in IBC depot

4.

Verspreiden in zoet water

5.

Verspreiden in zout water

6.

Versproeien op iand

7.

Direct toepassen

8.

Op de kant zetten

Verwerking van de ongescheiden specie

Fractiescheiding en behandeling slibfractie *

9.

Voor de slibfractie de volgende opties

Rijpen

10. Landfamoen - kort

20. Geen ontwatering **)

11. Landfarmen - middellang

21. Nat. Ontwatering **)

12. Landfarmen - lang

22. Mechanische Ontwatering **)

13. Nat. Ontwatering + kasfarm

23. Sinteren

14. Thermische desorptie

24. Smelten

15. Koude immobilisatie

25. Bioreactor

16. Sinteren

26. Solvent extractie

17. Bioreactor

27. Natte oxidatie

18. Solvent extractie
19. Natte oxidatie.
Deze behandelingsmethoden worden gecombineerd met drie verschillende manieren van fractie¬
scheiding:

a)

Sedimentatiebekken (nr. 20 - 27)

b)

Sedimentatiebekken gevolgd door hydrocyclonage als polishing stap (nr. 28-35)

c)

Hydrocyclonage (al dan niet met polishing van de zandfractie in de vorm van flotatie, spiraaischeiding, etc.) (nr. 36-43)

***)

Bij deze opties wordt de slibfractie gestort in een nat depot

****) Bij deze opties wordt de slibfractie gestort in een IBC depot
In totaal zijn zo 43 ‘behandelings- en bestemmingsopties' (kortweg: behandelingsopties) aanwezig.
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Bijlage 2

Toepassingsgebieden van verwerkte baggerspecie

Code ”

Prioriteit

Sector

Toepassingsgebied

wegenbouw

beslastingsspreidende laag, zandbed onder wegen

droog

wegenbouw

constructieve ophoging en aanvulling met zand, zoals
kunstmatige eilanden, kustlocaties

nat

CO/CA 1

wegenbouw

constructieve ophoging en aanvulling met zand

droog

CO/CA 1

waterbouw

als erosiebestendige deklaag op dijken

droog

AD 2

waterbouw

als vegetatielaag of toplaag, voor een goede erosiebe¬
stendige grasmat op deklaag

droog

VG

2

weg- en waterbouw,
overige

als isolatielaag, tegengaan van watertransport of uitioging, onder wegen, dijken, droge stortplaatsen

droog

I

2

weg- en waterbouw,
overige

als isolatielaag, tegengaan van watertransport of uitioging, onder natte baggerspeciestortplaatsen, kanaalbodems, kwelschermen

nat

I

weg- en waterbouw,
overige

constructieve ophoging en aanvulling, zoals wegen,
dijkkemen, industrieterreinen, kunstmatige eilanden,
kustlocaties
als deklaag op wegbermen, stortplaatsen, terreinen,
geluidswallen

droog

CO/CA 2

droog

AD 1

niet-constructieve ophoging en aanvulling, zoals ge¬
luidswallen, hoogwatervluchtplaatsen en recreatieterreinen
aanvullen of dempen van havens en putten, landscaping
en natuurbouw

droog

NO/NA

wegenbouw,
overige
overige

overige

1)

2)

Betekenis van de code;
CO/CA1

contructieve ophoging/aanvulling met zand

CO/CA2

contructieve ophoging/aanvulling

NO/NA

niet-constructieve ophoging/aanvulling

ADI

afdeklagen voor wegen

AD2

afdeklagen voor dijken

I

isolatielagen

VG

toplaag voor dijken

O

overige toepassingen (natuurbouw, dempingen, etc.)

In volgorde van afnemend hoogwaardig hergebruik

droog/
nat

CB
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Bijlage 3

Verslag Workshop BABS

Datum:

4 oktober 2000
13.30 - ca. 17.00 uur

Plaats:

Poort van Kleef
Mariaplaats 7
3511 LH Utrecht
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1.

Samenvattend verslag

Op 4 oktober 2000 is in Utrecht de workshop “BABS” (Beslismodel Aanpak BaggerSpecie) gehouden, in het kader van de ontwikkeling van het computermodel met
identieke naam. De doelstellingen van de workshop waren:
- het wekken van belangstelling en het creeren van een draagvlak voor het
BABS-model;
- nagaan welke (potentiele) gebruikers er naast RIZA/AKWA kimnen worden
geidentificeerd;
- het inventariseren van wensen t.a.v. technische invulling van het model.
Er waren in totaal 22 deelnemers aanwezig, verdeeld over vijf medewerkers van
Rijkswaterstaat, acht van Provincies en gemeenten en negen van waterschappen en
zuiveringsschappen. Daamaast waren er acht leden vanuit de begeleidingscommissie, c.q. het projectteam aanwezig. Enkele personen die zich hadden aangemeld,
konden helaas ten gevolge van problemen bij de spoorwegen Utrecht niet bereiken.
De deelnemerslijst is weergegeven in bijiage 3.1.
De deelnemers hadden vooraf schriftelijke informatie gekregen over achtergrond
en doelstellingen van het BABS-project. Ook is hun vooraf het programma toegezonden (zie bijiage 3.2), een vragenlijst (zie bijiage 3.3) en een evaluatieformulier.
De ingevulde vragenlijsten zijn aan het begin van de workshop bij het projectteam
ingeleverd.
Na de inleiding door de dagvoorzitter (Hans Rienks) zijn er een aantal korte presentaties gegeven door Jan Joziasse, Peter Karssemeijer en Erik van Dam. Tot slot
zijn door Hans Rienks een aantal conclusies verwoord, waarbij ook de meest in het
oog vallende resultaten van de ingevulde vragenformulieren kort zijn besproken.
Een meer gedetailleerd overzicht van deze resultaten wordt in hoofdstuk 2 van dit
verslag gegeven. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten geevalueerd van een enquete
onder de deelnemers naar de gebruikerswensen; in hoofdstuk 4 de resultaten van
het aangeven door de deelnemers van het relatieve belang van een aantal aspecten
bij verschillende invalshoeken (door het invullen van een afwegingstabel). De en¬
quete naar de gebruikerswensen en het invullen van de afwegingstabel waren onderdelen van de gegeven presentaties.
Een selectie van opmerkingen en vragen die door de deelnemers tijdens de presen¬
taties zijn gemaakt, respectievelijk op de evaluatieformulieren zijn geschreven,
wordt hieronder gegeven. Een aantal van deze opmerkingen en vragen komen ook
terug in de ingevulde vragenlijsten en in de enquete naar de gebruikerswensen.
1. Het model moet aansluiten op de ClW-standaard; Towabo is vooijaar 2001
gereed.
2. Kan het systeem ook (m.b.v. extra modules) door waterschappen worden gebruikt?
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

Als er een koppeling met reinigingstechnieken voor grond wordt gemaakt
(bijv. NDS), zijn er meer potentiele gebruikers.
Is beleid en uitvoering verenigbaar in een model? Wat zijn de systeemgrenzen?
Het is niet altijd duidelijk hoe representatief de monsters zijn voor een bepaald
gebied.
Wordt de validatie ingecalculeerd bij de uitvoering van het project?
Houdt de voorselectie ook rekening met hoeveelheden specie?
Houdt de voorselectie ook rekening met toetsing van het eindproduct?
Bij de toepassing ontbreekt klasse 0.
Wat zijn de bestemmingsmogelijkheden van niet-toepasbare klasse 2 specie?
Als keuzemogelijkheid bij het opstarten van BABS moet ook het berekenen
van de productopbrengst worden genoemd.
Bij de bestemmingen van baggerspecie(producten) kan een koppeling aan
DWW-bestanden (Boks, transportafstanden, modale grond(stoffen)banken
worden overwogen.
Denk aan de opties die bij actief bodembeheer worden uitgedacht. In hoeverre
is BABS van toepassing op baggerspecie uit rivierverruimingsprojecten? Pretendeert BABS een keuze tussen deze verwerkingsopties te kunnen (helpen)
maken?
De speciekarakteristieken die kunnen worden ingevoerd, moeten niet beperkt
blijven tot vier specietypen (zandig, matig zandig, kleiig, venig); je moet als
gebruiker je eigen speciegegevens kunnen invoeren.
Regiospecifieke omstandigheden dienen zoveel mogelijk variabel te worden
gehouden, bijvoorbeeld:
speciesoort
beschikbare stortruimte
storttarieven
afzetmogelijkheden
operationele verwerkingstechnieken (veel verwerkingstechnieken zijn niet
overal beschikbaar, of haalbaar
De behandelingsoptie ‘Ontzanden, gevolgd door storten’ ontbreekt.
Kunnen gegevens uit NAZCA worden gekoppeld met BABS?
De presentaties waren goed, maar de zaal was slecht.
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2.

Resultaten ingeleverde vragenlijsten

De bianco vragenlijsten zijn opgenomen in bijlage 3.3; een samenvatting van de
resultaten is weergegeven in bijlage 3.4. De respondenten zijn onderverdeeld in
drie groepen: (1) Rijkswaterstaat (RWS), (2) provincies en gemeenten (P/G) en (3)
water- en zuiveringsschappen (WS/ZS). De aantallen ingeleverde formulieren per
groep bedragen: vier van Rijkswaterstaat, acht van provincies en gemeenten, vijf
van water- en zuiveringsschappen.
De gegeven antwoorden zijn gerangschikt in volgorde van relatieve frequentie. Per
vraag worden de resultaten hieronder kort besproken.
Vraag 1:

Met welk doel wilt u het systeem gebruiken?

Het meest gegeven antwoord (voor alle drie groepen) is ; “Keuze maken tussen in
te zetten verwerkingstechnieken”. Daama komt: “Beleidsontwikkeling regionaal”
(vooral P/G, niet bij RWS), gevolgd door “Beoordeling van saneringsplannen”
(vooral WS/ZS) en “Haalbaarheidsstudies” Door WS/ZS wordt verder nog veel
belang toegekend aan het “Beoordelen van offertes en/of bestekken”), Door RWS
aan het “Opstellen van MER’s”. Eigen toegevoegde antwoorden zijn: “Beoordelen
verspreidingsmogelijkheid”, “Civieltechnische eigenschappen” en “Inschatten baggerstromen”.
Vraag 2:

Welke onderdelen moet het systeem bevatten?

Bovenaan staan hier twee antwoorden: “Berekening van productkwaliteit” (vooral
P/G en WS/ZS) en “Berekening van producthoeveelheden” (alle groepen vinden dit
belangrijk).
Ook “Berekening van kosten” (iets minder bij RWS) en “Vergelijking tussen ver¬
werkingstechnieken” scoren hoog, evenals “Berekening van milieueffecten” (iets
minder bij RWS).
Een eigen toegevoegd antwoord is: “Invloed van schaalgrootte (optimale partijgrootte per verwerkingstechniek)”.
Vraag 3:

Welke randvoorwaarden moeten er aan het systeem kunnen wor¬
den ingegeven?

Het meest gegeven antwoord is: “Minimaal te bereiken kwaliteit van het materiaal
(bijv. cat. 1, BSB)”. Daama komen “Alleen gerealiseerde technieken” en “Maxi¬
male kosten”. Er is bij de beantwoording van deze vraag weinig onderscheid tussen
de verschillende groepen.
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Eigen toegevoegde antwoorden zijn: “Civieltechnische randvoorwaarden”,
“Maximale en minimale party grootte”, “Logistiek (afstanden, vaarwegen)”,
“Baggertechniek (hydraulisch, mechanisch)” en Minimaal milieurendement”.
Vraag 4:

In welke softwareomgeving vindt bij u het databeheer plaats?

“Oracle” en “Waboos” komen hier bovenaan, direct gevolgd door “Bever/Adventus”, deze laatste is vooral populair bij WS/ZS en minder bij P/G.
Vraag 5:

Moet binnen het systeem een mogelijkheid worden geboden voor
datareductie?

Een meerderheid (vooral bij P/G en WS/ZS) kiest hier voor “Als module binnen
het systeem opnemen” boven “Buiten het systeem houden”. OWIS wordt diverse
malen genoemd als omgeving waarvoor in de toekomst wordt gekozen.
Vraag 6:

Is data-uitwisseling tussen verschillende organisaties voor u van
belang?

Een grote meerderheid (in alle drie groepen) geeft hier een bevestigend antwoord.
De CIW gegevensstandaard wordt hier meerdere malen genoemd.
Vraag 7:

Vindt u voor dit systeem een koppelingsmogelijkheid met geografische informatiesystemen zinvol?

Ook hier antwoordt men in meerderheid bevestigend. Als altematief wordt geopperd, dat BABS en GIS beide als afzonderlijke systemen aan dezelfde database zijn
gekoppeld.
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3.

Resultaten enquete gebruikerswensen

Bij de workshop hebben de mensen de gelegenheid gekregen om een aantal vooraf
gedefinieerde varianten ten aanzien van de flexibiliteit en de functionaliteit van
BABS te prioriteren.
De vooraf vastgelegde mogelijkheden kregen door de deelnemers een score van 1
voor een “hoge prioriteit”, een 2 voor een lets minder belangrijke optie, etc. Door
een aantal groepen zijn meerdere opties met dezelfde prioriteit aangegeven (bijvoorbeeld twee opties met prioriteit 1). In deze gevallen is bij de evaluatie de daaropvolgende score (prioriteit 2) niet toegekend, ook al was dit wel door de deelne¬
mers zo ingevuld.

3.1

Wensen ten aanzien van flexibiliteit

Bij de wensen ten aanzien van functionaliteit zijn zeven opties voorgelegd. De
prioriteitenscore loopt dus van 1 t/m 7. Door een groep is een extra optie neergelegd, namelijk “centrale regeling voor beheer en onderhoud”. In de onderstaande
tabel zijn de resultaten weergegeven op de uiteindelijke volgorde van prioriteit. De
score uit de eerste kolom is de gemiddelde prioritering van de zeven deelnemersgroepen. In de laatste drie kolommen staat het aantal maal dat een optie dezelfde
scoreklasse heeft gekregen (hoog = prioriteit 1 en 2; midden = prioriteit 3, 4 en 5)
en laag = prioriteit 6 en 7).
Een hoge prioriteit wordt gegeven aan de mogelijkheid om hergebruikscriteria en
hergebruiksopties te wijzigen en te veranderen. Waarschijnlijk verwacht men te
maken te krijgen met lokale omstandigheden die niet goed in een landelijk model
zijn in te passen. Ook blijkt het wenselijk te zijn om tussenresultaten van de
BABS-berekeningen te exporteren naar bestaande toetsingsprogrammatuur.
De gebruikers zouden daamaast graag onzekerheidsmarges in de uitkomsten te zien
krijgen ten aanzien van kosten en prestatie. Door een gebruikersgroep is hierbij
specifiek aangegeven dat het RIZA voor deze onzekerheidsmarges moet zorgen.
Minder belang wordt gehecht aan het toevoegen en wijzigen van behandelingsopties in het BABS-model. Blijkbaar heeft men vertrouwen in de inschattingen die
door het projectteam zijn gemaakt ten aanzien van dit aspect. Het opgeven van
randvoorwaarden aan de berekeningen (vergelijkbaar met de voorselectie die in het
PVE is opgenomen) blijkt niet nodig te zijn.
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Frequence

Score Wensen t.a.v. flexibiliteit
hoog

midden

2.3

Toevoegen “eigen” toetsingscriteria (bijv. regionale achtergrondwaarde
voor hergebruik)

4

3

2.7

Toevoegen onzekerheidsmarges in kosten en prestatiekenmerken (door
RIZA)

4

2

3.0

Toevoegen hergebruiksopties + civieltechnische criteria

3

4

3.9

Exporteren van “kwaliteit na behandeling” naar database t.b.v. toetsing met
bestaande (standaard)programmatuur

2

4

4.3

Toevoegen behandelingsopties + prestatiekenmerken

1

5

5.0

Aanpassen prestatiekenmerken van behandelingsopties

0

4

6.4

Eigen randvoorwaarden opgeven voorafgaand aan berekening (bijv. kosten
0
mogen niet meer dan fl xx bedragen)
_

laag

1

Toegevoegde wensen
centrale regeling onderhoud (updaten)

3.2

Wensen ten aanzien van functionaliteit

In onderstaande tabel is de prioritering ten aanzien van functionaliteit van BABS
weergegeven. Hierbij zijn aan de gebruikers negen opties voorgelegd (score van 1
t/m 9). Door de gebruikers zijn vijf opties toegevoegd. Deze zijn niet verwerkt in
de gemiddelde score, ook al lijken sommige van deze toegevoegde opties sterk op
een van de voorgelegde mogelijkheden.
De score in kolom 1 geeft de gemiddelde prioriteit van acht “gebruikersgroepen”.
In de laatste drie kolommen staat bet aantal maal dat een optie dezelfde scoreklasse
heeft gekregen (hoog = prioriteit 1, 2 en 3; midden = prioriteit 4, 5 en 6) en laag =
prioriteit 7, 8 en 9).
Uit de inventarisatie van wensen blijkt duidelijk, dat de module ‘afweging’ In
BABS een zeer gewenste functionaliteit is (door zes van de acht gebruikersgroepen
met hoge prioriteit). Ook de opties die als “vierde” en “vijfde” zijn geeindigd, omvatten een afweging. Daamaast zijn twee opties toegevoegd door de gebruikers die
betrekking hebben op ‘milieurendement’ (= afweging van milieueffecten en kos¬
ten).
Naast de afwegingsfunctionaliteit is er ook grote behoefte aan een minder vergaande berekening, namelijk een toetsing aan criteria voor een partij / monster en een
kostenberekening. De functionaliteit ‘toetsing’ kan conform het PVE worden ingebouwd als een aparte module, die ook losstaand van de “afwegingsmodule” gebruikt kan worden. De berekening van kosten vormt een bewerking die ten behoeve van de afweging wordt uitgevoerd. De resultaten van deze “deelberekeningen”
zijn ook apart opvraagbaar (evenals de berekeningsresultaten van bijvoorbeeld
energieverbruik of emissie).

TNO-rapport

TNO-MEP - R 2000/421

8 van 21

Bijiage 3

Het selecteren van monsters uit een databestand op basis van de berekeningsresultaten wordt als een minder belangrijke optie van het model gezien, maar door een
gebruikersgroep is wel een selectiefunctie toegevoegd (met hoge prioriteit), namelijk ‘selecteer laagste kosten en selecteer hoogste milieurendement’.
Berekeningen ten behoeve van een milieueffectrapport en berekeningen van transportkosten en -effecten krijgen een lage prioriteit van de gebruikers.
De toegevoegde optie ‘bepaal hoeveelheid ten behoeve van optimale inzet van een
verwerkingstechniek’ is een “vraag-aanbod” functionaliteit die nog niet in het PVE
is opgenomen. Deze functionaliteit vereist, dat in BABS een gegevensbestand met
verwerkingstechnieken (en hergebruiksopties ?) wordt opgenomen met daarin de
capaciteit, zodat op basis van potentieel aanbod en beschikbare capaciteit een afweging kan worden gemaakt. Deze functionaliteit zou een extra module birmen
BABS kurmen zijn.

Score

Frequentie

Wensen ta.v. functionaliteit
hoog

midden

laag

2.6

Bepaal voorkeursvolgorde van behandelingsopties met verschillende ‘sets’
aan weegfactoren

6

2

0

3.1

Bereken kwaliteit na rijpen/landfarmen van monster / party A en toets aan de
wettelijke normen voor hergebruik

5

2

1

3.6

Bereken kosten van behandeling X voor monster / party A

5

1

2

4.5

Bepaal hoeveelheid te storten baggerspecie in beheersgebied met verschil¬
lende invalshoeken (bijvoorbeeld lage kosten en besparing op primaire
grondstoffen)

3

3

2

5.1

Selecteer alle monsters uit databestand, die al dan niet na behandeling,
geschikt zijn voor ‘^wegfundering” en bepaal voorkeursvolgorde op basis van

5.7

Selecteer alle monsters uit databestand die voldoen aan criteria voor “sedimentatiebekken”, met kosten < fl xx,- /m^

3

4

5.8

Selecteer t.b.v. de aanleg van een kade / dijk 200.000 m^ geschikte baggerspecie in de regio.

3

3

6.3

Bereken milieueffecten van alle behandelingsopties t.b.v. milieueffect rapport

3

4

6.3

Minimaliseer transportafstand of -kosten voor behandeling / hergebruik van
party / monster A

2

5

Toegevoegde wensen
Selecteer behandelingsketen van party met laagste kosten
Selecteer behandelingsketen voor parti] met hoogste miiieurendement
Bereken milieurendement van alle behandelingsopties
kwaliteitsgegevens baggerspecie in relatie tot hergebruik *)
optimale hoeveelheid specie per venverkingstechniek (wanneer wordt welke
techniek rendabel)
_
’)

uit de omschrijving is niet duidelijk wat wordt bedoeld
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4.

Resultaten invulling afwegingstabel

De deelnemers is gevraagd in een afwegingstabel (zie bijiage 3.5) voor een drietal
invalshoeken (of ‘scenario’s’) bet belang aan te geven dat aan een dental aspecten
moet worden toegekend. De invalshoeken zijn achtereenvolgens: ‘minimalisering
stortruimte’, ‘maximalisering hergebruik’, ‘minimalisering milieueffecten’. De
invalshoek ‘minimalisering kosten’ is niet in de tabel opgenomen, omdat mag wor¬
den aangenomen, dat bij deze invalshoek alle gewicht komt te liggen bij het kostenaspect.
Het was de bedoeling dat iedere deelnemer per invalshoek zeven rondjes zou verdelen over de tien verschillende aspecten., in totaal dus 21 rondjes per deelnemer.
Er is daarbij ook onderscheid gemaakt naar de achtergrond van de deelnemers: de
Rijkswaterstaatmedewerkers hadden rode rondjes gekregen, de provincie- en gemeenteambtenaren blauwe rondjes en de water- en zuiveringsschapmedewerkers
gele rondjes. De resultaten zijn weergegeven in bijiage 3.6 en worden hieronder per
invalshoek kort besproken
Bij elk van de drie invalshoeken krijgt het kostenaspect het zwaarste gewicht (gemiddelde voor de verschillende soorten deelnemers respectievelijk 32 %, 31 % en
22 % voor achtereenvolgens ‘minimalisering stortruimte’, ‘maximalisering herge¬
bruik’, ‘minimalisering milieueffecten’. De oorzaak van het lagere percentage bij
‘minimalisering milieueffecten’ is vooral gelegen in het lagere gewicht dat bij deze
invalshoek door de provincie- en gemeenteambtenaren aan het kostenaspect wordt
toegekend (ca. 11%).

4.1

Invalshoek Minimalisering stortruimte

Na het kostenaspect worden de gewichten ruwweg gelijkelijk verdeeld over de
positieve milieuaspecten (reductie verbruik primaire grondstoffen, reductie benodigde depotruimte en reductie verontreinigingsvracht / -beschikbaarheid) en over
het tijdelijk ruimtebeslag. De overige (negatieve) milieueffecten krijgen een veel
lager gewicht, hoewel met name de WS/ZS-medewerkers nog relatief veel gewicht
toekermen aan de productie van reststoffen en emissies tijdens het proces (ten koste
van de gewichten die worden toegekend aan de reductie van het verbruik van pri¬
maire grondstoffen en de reductie van de verontreinigingsvracht / -beschikbaarheid
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4.2

Invalshoek Maximalisering hergebruik

Bij deze invalshoek is het beeld - met uitzondering van wat kleine verschuivingen
- vergelijkbaar met dat van de hierboven beschreven invalshoek. De scores zijn nu
wat meer gelijkmatig over de (negatieve) milieueffecten verdeeld, dus er wordt wat
minder gewicht toegekend aan het tijdelijk ruimtebeslag.

4.3

Invalshoek Minimalisering milieueffecten

Bij de positieve milieuaspecten is nu een duidelijke verschuiving ten gunste van de
reductie van de verontreinigingsvracht / -beschikbaarheid. De gewichten over de
negatieve milieueffecten zijn tamelijk gelijkmatig verdeeld, zij het op een wat hoger niveau dan bij de andere invalshoeken. Opvallend is de hoge score die door de
RWS-medewerkers wordt toegekend aan het energieverbruik. Deze score lijkt (bij
alle drie invalshoeken) aanzienlijk hoger dan door de andere typen deelnemers aan
dit aspect wordt toegekend.
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Deelnemerslijst

Instelling / bedrijf

Naam

Rijkswaterstaat
RIZA
RIZA
Bouwdienst
RDIJ
RDNH

Jos Schreur
Ute Menke
Frank Scheffer
Thijs Schuhmacher
Floris Visser

Provincies
Noord-Brabant
Noord-Brabant

Hisse de Vries
Corine v.d. Meerendonk

Overijssel
Overijssel

Elly van Mourik
Fred Niezen

Zeeland
Zeeland

Ad Vos
Corinne Daemen

Gemeenten
Milieudienst Amsterdam
GHR, Nautisch service centrum

Anton Kiewiet
Jurren Duintjer

Water- en zuiveringsschappen
Groot Salland
HHRS Rijnland
Hunze en Aa's
HHRS Stichtse Rijnlanden
HHRS Stichtse Rijnlanden
Vallei en Eem
Veit en Vecht
Zuiveringsschap Limburg
Zuiveringsschap Limburg

Arjan Verhoeff
Piet van der Wee
Harm Ktipers
Ruud Weijs
Erik Boegbom
Peter van Dijk
Agnes Korenhof
Karin Zwaga
Frangois Kroes

Begeleidingscommissie / projectteam
RIZA
DWW
SCG
GHR

Hans Rienks
Wim Polderman
Ton Honders
Imke Deibel

TNG
CSO
CSO
CSO

Jan Joziasse
Peter Karssemeijer
Erik van Dam
Kim Proce

TNO-rapport

12 van 21

TNO-MEP - R 2000/421
Bijiage 3

Bijiage 3.2

Workshop BABS
(Beslismodel Aanpak BaggerSpecie)

Utrecht, 4 oktober 2000
Doel van de workshop
De belangrijkste doelstellingen van de workshop zijn:
- het wekken van belangstelling en het creeren van een draagvlak voor het
BABS-model;
- nagaan welke (potentiele) gebruikers er naast RIZA/AKWA kunnen worden
geidentificeerd;
- het inventariseren van wensen t.a.v. technische invulling van het model.
Programma van de workshop

nr.

Aanvangstijdstip

Omschrijving
Ontvangst, koffie

Presentator

1.

13.30

2.

13.50

Inleiding, doelstellingen BABS

Hans Rienks

3.

14.00

Overzicht voorgaande fase van BABS

Jan Joziasse

4.

14.25

Programma van Eisen en outputmogelijkheden

Peter Karssemeijer

5.
6.

14.50
15.20

Pauze
Opties voor invoer en beheer van gegevens

7.

15.45

Afweging: gewichtsfactoren, definitie van invalshoeken (scenario’s)

Jan Joziasse

8.

16.15

Concluderende opmerkingen,
vervolgactiviteiten

Hans Rienks

9.

16.30

Einde workshop, napraten met hapje en
drankje

Erik van Dam

Na elke presentatie is er ca. 5 minuten gelegenheid voor het stellen van informatieve vragen. Na de presentaties nrs. 4, 6 en 7 is er een uitgebreide discussiemogelijkheid voorzien, waarin de deelnemers wordt gevraagd hun eigen visie naar voren te
brengen.
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Bijlage 3.3

Vragenlijst

Aan:

deelnemers workshop BABS

Datum:

4 oktober 2000
13.30 - ca. 17.00 uur

Plaats:

Poort van Kleef
Mariaplaats 7
3511 LH Utrecht
tel. 030-2318084
(binnen 10 minuten loopafstand van het CS)

Wilt u de vragen uit bijgaande lijst vooraf beantwoorden en de ingevulde lijst bij
aanvang van de workshop bij ons inleveren?
Vriendelijk dank voor uw medewerking,
de organisatoren:

Hans Rienks
Jan Joziasse
Peter Karssemeijer

(RIZA)
(TNO-MEP)
(CSO)
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Naam:

.

Organisatie:

.

Postadres:

.

Postcode:

.Plaats:

Telefoonnummer: .
E-mail:

.

A.

Verwachtingen t.a.v. het model
(per vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk)

1.

Met welk doel wilt u het systeem gebruiken?

O

Keuze maken tussen in te zetten verwerkingstechnieken

O

Beoordelen van saneringsplannen

O

Beoordelen van offertes en/of bestekken

O

Beleidsontwikkeling nationaal

O

Beleidsontwikkeling regionaal

O

Haalbaarheidsstudies

O

Opstellen van milieueffectrapportages

O

Beoordelen van milieueffectrapportages

O

Depotbeheer

O

.

O

.

2.

Welke onderdelen moet het systeem bevatten?

O

Berekening van kosten

O

Berekening van energieverbruik

O

Berekening van milieueffecten

O

Berekening van producthoeveelheden

O

Berekening van productkwaliteit
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O

Vergelijking tussen beleidsscenario’s

O

Vergelijking tussen verwerkingstechnieken

O

Informatie over verwerkingstechnieken

O

.

O

.

3.

Welke randvoorwaarden moeten er aan het systeem kunnen worden
ingegeven?

O

Maximale kosten

O

Alleen eenvoudige technieken

O

Alleen gerealiseerde technieken

O

Maximaal energieverbruik

O

Minimaal te bereiken kwaliteit van het materiaal (bijv. cat 1, BSB)

O

.

O

.

B.

Data-invoer

4.

In welke softwareomgeving vindt bij u het databeheer plaats?

O

Oracle

O

Access

O

Spreadsheets

O

Bever/Adventus

O

Waboos (Dbase)

O

Niet van toepassing (geen databeheer)

O

Anders, nl.:.
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5.

Moet binnen het te ontwikkelen systeem een mogelijkheid worden geboden voor datareductie (berekening van gemiddelden en standaarddeviaties van monstergegevens), of kan ervan worden uitgegaan, dat dit buiten het systeem gebeurt?

O

Als module binnen het systeem opnemen

O

Buiten het systeem houden

O

Anders, nl.:.

6.

Is data-uitwisseling tussen verschillende organisaties voor u van belang?

O

Ja

O

Nee

O

Anders, nl.:.

7.

Vindt u voor dit systeem een koppelingsmogelijkheid met geografische
informatiesystemen zinvol?

O

Ja

O

Nee

O

Anders, nl.:.

Hartelijk dank voor uw medewerking bij het beantwoorden van onze vragen en tot
ziens bij de workshop!
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Bijlage 3.4

Uitwerking ingevulde vragenformulieren

Relatieve uitkomsten
nr. Vragen / antwoorden

RWS

Prov/gem WS/ZS Totaal

RWS

Prov/gem WS/ZS Totaal

1 Met welk doel wilt u het systeem gebruiken?

2

Keuze maken tussen in te zetten verwerkingstechnieken

16

75%

100%

100%

94%

Beleidsontwikkeling regionaal

11

0%

100%

60%

65%

Beoordelen van saneringsplannen

10

50%

50%

80%

59%

Haalbaarheidsstudies

10

75%

63%

40%

59%

Beleidsontwikkeling nationaal

4

25%

38%

0%

24%

Beoordelen van offertes en/of bestekken

4

25%

0%

60%

24%
18%

Beoordelen van milieueffectrapportages

3

25%

25%

0%

Depotbeheer

2

0%

13%

20%

12%
12%

Opstellen van milieueffectrapportages

2

50%

0%

0%

Beoordelen verspreidingsmogelijkheid

1

0%

13%

0%

6%

Civieltechnische eigenschappen

1

0%

13%

0%

6%

Inschatten baggerstromen

1

0%

0%

20%

6%

Welke onderdelen moet het systeem bevatten?
Berekening van productkwaliteit

5

15

50%

100%

100%

88%

Berekening van producthoeveelheden

5

15

75%

88%

100%

88%

100%

82%

Berekening van kosten

5

14

25%

100%

Vergelijking tussen verwerkingstechnieken

4

14

75%

88%

80%

82%

Berekening van milieueffecten

5

12

25%

75%

100%

71%

Vergelijking tussen beleidsscenario’s

2

9

50%

63%

40%

53%

Berekening van energieverbruik

1

5

25%

38%

20%

29%

Infonmatie over verwerkingstechnieken

3

4

0%

13%

60%

24%

0%

0%

20%

6%

Invioed van schaalgrootte (optim. partijgrootte per
verwerk. techniek)
3 Welke randvoorwaarden moeten er aan het
systeem kunnen worden ingegeven?
Minimaal te bereiken kwaliteit van het materiaal
(bijv. cat I, BSB)

6

4

12

50%

75%

80%

71%

Alleen gerealiseerde technieken

5

3

9

25%

63%

60%

53%

Maximale kosten

4

4

9

25%

50%

80%

53%

38%

40%

35%

Alleen eenvoudige technieken

3

2

6

25%

Maximaal energieverbruik

1

0

1

0%

13%

0%

6%

Civieltechnische randvoorwaarden

1

0

1

0%

13%

0%

6%

Maximale en minimaie partijgrootte

0

1

1

0%

0%

20%

6%

20%

6%

Logistiek (afstanden, vaarwegen)

0

1

1

0%

0%

Baggertechniek (hydraulisch, mechanisch)

0

1

1

0%

0%

20%

6%

Minimaal milieurendement

0

1

1

0%

0%

20%

6%
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Relatieve uitkomsten
nr. Vragen / antwoorden

RWS

Prov/gem WS/ZS Totaal

RWS

Prov/gem WS/ZS Totaal

4 In welke softwareomgeving vindt bij u het
databeheer plaats?
Oracle

50%

50%

60%

53%

Waboos (Dbase)

75%

25%

80%

53%

Bever/Adventus

50%

13%

100%

47%

Spreadsheets

50%

38%

20%

35%

Access

25%

25%

0%

18%

Niet van toepassing (geen databeheer)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Anders, nl.:.
5 Moet binnen het systeem een mogelijkheid
worden geboden voor datareductie?
Als module binnen het systeem opnemen

9

25%

63%

60%

53%

Buiten het systeem houden

4

25%

25%

20%

24%

Anders, nl.:.

0

0%

0%

0%

0%

16

100%

88%

100%

94%
6%

6 Is data-uitwisseling tussen verschillende organisaties voor u van belang?
Ja

7

Nee

1

0%

13%

0%

Anders, nl.:.

0

0%

0%

0%

0%

Ja

13

75%

75%

80%

76%

Nee

3

0%

25%

20%

18%

Anders, nl.:.

0

0%

0%

0%

0%

Vindt u voor dit systeem een koppelingsmogelijkheid met geografische informatiesystemen
zinvol?

Antwoorden die door de deeinemers zelf zijn geformuleerd, zijn cursief weergegeven
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Bijiage 3.5 Afwegingstabel

Aspect

Kosten

Reductie verbruik primaire
grondstoffen
Reductie benodigde
depotruimte
Reductie verontreinigingsvracht / beschikbaarheid
Tijdelijk ruimtebeslag

Energieverbruik

Verbruik van materialen en
grondstoffen

Productie van reststoffen

Emissies tijdens proces

Emissies tijdens
bestenuning

Minimalisering
stortruimte

Maximalisering Minimalisering
milieuefifecten
hergebruik
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Bijlage 3.6

Uitslag invulling afwegingstabel

Minimalisering milieueffecten

Maximalisering hergebruik

Mlnimallsering stortruimte

Aspect

Prov./gem.

WS/ZS

Totaal

17

30

WS/ZS

Totaal

40

17

17

40

11

14

13

20

6

9

Reductie benodigde depotruimte

9

21

9

19

6

11

Reductie verontreinigingsvracht /
-beschikbaarheid

13

16

12

20

28

Pr6v./gem.

WS/ZS

Totaal

Kosten

15

19

Reductie verbruik primaire grondstoffen

RWS

RWS

Provigem.

RWS

Tijdelijk ruimtebeslag

4

5

8

17

8

5

13

Energieverbruik

1

0

0

1

4

7

14

Verbruik van materialen en grondstoffen

0

0

0

0

9

3

8

Productie van reststoffen

0

2

5

7

7

2

7

Emissies tijdens proces

0

0

5

5

4

4

9

Emissies tijdens bestemming

0

0

3

3

5

3

8

Totaal

17

55

52

124

17

56

128

21

63

137

53

Mlhimalisering milieueffecten

Maximalisering hergebruik

Mlnimallsering stortruimte

Aspect

55

RWS

Prov./gem.

WS/ZS

Totaal

RWS

Prov./gem

WS/ZS

Totaal

RWS

Prov./gem.

WS/ZS

Totaal

Kosten

35%

27%

37%

32%

35%

31%

30%

31%

29%

11%

32%

22%

Reductie verbruik primaire grondstoffen

6%

20%

4%

11%

6%

24%

11%

16%

0%

10%

6%

7%

Reductie benodigde depotruimte

24%

16%

15%

17%

12%

16%

14%

15%

14%

10%

4%

8%

Reductie verontreinigingsvracht /
beschikbaarheid

6%

24%

4%

13%

6%

15%

5%

9%

14%

32%

9%

20%

Tijdelijk ruimtebeslag

24%

9%

15%

14%

12%

5%

5%

6%

5%

8%

13%

9%

Energieverbruik

6%

0%

0%

1%

12%

4%

0%

3%

24%

11%

4%

10%

Verbruik van materialen en grondstoffen

0%

0%

0%

0%

18%

2%

9%

7%

0%

5%

9%

6%

Productie van reststoffen

0%

4%

10%

6%

0%

4%

9%

5%

5%

3%

8%

5%

Emissies tijdens proces

0%

0%

10%

4%

0%

0%

7%

3%

5%

6%

8%

7%

Emissies tijdens bestemming

0%

0%

6%

2%

0%

0%

9%

4%

5%

5%

8%

6%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Totaal

CURRICULUM VITAE
Persooonlijke gegevens
Naam
Ad res
telefoon
geboortedatum
Geboorteplaats

Opieiding
1988-1992

1993-1994
1999

Werkervaring
1994-1997

: Femke Baayens
: Klompstraat 101
7311 CRApeldoorn
: 055-5218535
: 01-09-1974
: Apeldoorn

MAVO te Apeldoorn D-niveau (diploma)
vakken: Nederlands, Engels, \A/iskunde,Natuurkunde,
Scheikunde en Biologie
HAVO te Apeldoorn (geen diploma)
Cursus Windows bij het Pascal College te Apeldoorn
(certificaat behaald)

Gewekt voor verschillende uitzendbureau's in verschillende functie's o.a.: Medewerkster in de catering , verkoopster in een
kledingzaak, magazijnmedewerkster, cafeteria, slagerij en
productiewerk.

1997-1998

Werkzaam geweest bij Amba automaterialen als expeditiemedewerkster en in de bezorging van goederen in en om Apeldoorn.
Ik had hier een contract voor onbepaalde tijd.

1998-07-2000

Gewerkt bij de Hanos ( horecagroothandel) te Apeldoorn.
Hier was ik werkzaam op de afdeling inkomende goederen waar ik
zelfstandig het administratieve gedeelte afhandelde van alle binnenkomende handel.
Ook hier ging het om een vast contract.

07-2000-heden

Momenteel ben ik via Timing uitzendbureau aan hetwerk bij
Borrias digidruk in Apeldoorn, waar ik ook weer verantwoordelijk
ben voor de administratie en het aannemen van de telefoon.

Hobby's

Lezen, zwemmen. Paardrijden en skaten

Overige informatie

i.b.v rijbewijs B
goede spreek- en schrijfvaardigheid Nederlands en Engels
kan goed samenwerken maar ook zelfstandig

