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Droogte in ‘kikkerland Nederland’? Droogte is een probleem waar we het in
Nederland en de rest van Noordwest-Europa weinig over hebben, zeker in
vergelijking met het tegenovergestelde probleem: een teveel aan water.
Nederland staat bekend om de strijd tegen het water en de vernieuwende
oplossingen die daarvoor worden gevonden, en in recentere tijden ook vanwege
het adagium dat we water de ruimte moeten geven. Maar een tekort aan water is
een onderwerp dat veel minder nadrukkelijk met Nederland wordt geassocieerd.
Wanneer een Europeaan aan droogte op zijn continent denkt ziet hij over het
algemeen droge gronden en mislukte oogsten in Zuid-Europa voor zich, niet het
waterrijke Nederland. Dit betekent echter niet dat droogte niet voorkomt in
Nederland en de rest van Noordwest-Europa. In het Nederlands waterbeleid is de
laatste jaren wel aandacht geweest voor verdroging in natuur- en landbouwbeleid,
met name ten aanzien van het gelijk houden of omhoogtrekken van
grondwaterstanden.

Als gevolg van klimaatveranderingen komen
weersextremen vaker voor. Dit uit zich in hevige
neerslag en overstromingen, maar ook in langere
periodes van droogte. Hoewel 2014 niet een
bijzonder droog jaar is geweest, waren er in de
voorafgaande jaren vaak periodes met maanden
achtereen een significant neerslagtekort. Daarbij
komt dat neerslagtekorten maar één aspect van het
droogteverhaal zijn. Meestal worden er drie vormen
van droogte onderscheiden: hydrologische droogte
(watertekorten in aanvoer via stromen of uitputting
van grondwaterreserves), meteorologische droogte (de
eerder genoemde neerslagtekorten), en agriculturele
droogte (beperkt behoud van water in de aarde).
Droogte kan een significante impact hebben op de
waterkwaliteit, doordat lage afvoer van rivieren bij
gelijkblijvend verontreinigingsvolume effect heeft op de
kwaliteit en eventueel gebruik voor drinkwater.
Sommige regio’s in Nederland hebben meer last
van droogte dan andere regio’s. Met name de hoge

zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland zijn extra
kwetsbaar voor droogte. Hier is in toenemende
mate aandacht voor, bijvoorbeeld in het Deltaplan
Hoge Zandgronden en de intentieverklaring
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Deze
toenemende bestuurlijke en ambtelijke aandacht wordt
buiten het openbaar bestuur nog weinig gedeeld. Voor
veel burgers is droogte immers geen probleem, maar
juist prettig. Het gevoel dat veel mensen bij droogte
hebben is een ‘vakantieassociatie’: mooi weer, zonder
het regenpak de fiets op en ’s avonds lekker barbecueën.
Droogte als probleem wordt pas duidelijk wanneer
de kranten gaan schrijven over beregeningsverboden,
neerslagtekorten en tegenvallende oogsten. In de
landbouw is droogte vanzelfsprekend minder wenselijk,
omdat de opbrengst van gewassen negatief wordt
beïnvloed. Toch is ook daar niet altijd duidelijk dat
rechtstreekse ‘maatregelen’ zoals het beregenen van
landbouwgronden niet voldoende zijn om het probleem
op te lossen. Zeker wanneer de droogte niet van louter
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meteorologische aard is zullen ook andere maatregelen
nodig zijn om het watersysteem in het gebied weer op
peil te brengen, letterlijk en figuurlijk.

Water governance als noodzaak
voor droogte-adaptatie
Maatregelen ten behoeve van droogte-adaptatie zijn
voor veel belanghebbenden contra-intuïtief. Nadat
jaren is gestreden tégen het water, met alle daarbij
horende maatregelen, krijgen belanghebbenden
nu ‘opeens’ te horen dat deze maatregelen niet
goed zijn voor het vochtgehalte in de grond of het
grondwaterpeil. Ook zijn sommige maatregelen
voor veel mensen gevoelsmatig niet direct logisch;
waarom helpt het ophogen van beken tegen droogte?
Dit komt omdat veel van de droogteproblematiek
zich onder de oppervlakte voltrekt. Het gaat niet
(alleen) om goedgevulde meren, maar ook juist
om het grondwaterniveau zo te beïnvloeden
dat de watervoorziening van de grond aan de
oppervlakte optimaal is. Waterbeheerders moeten
dus in gesprek met de lokale belanghebbenden
om hen te overtuigen van hun medewerking aan
maatregelen en welke voordelen die kunnen bieden.
Daarnaast is er nog veel onduidelijk over droogte
in Noordwest-Europa. Sommige probleemaspecten
en oplossingsmogelijkheden moeten nog praktisch
onderzocht worden. Ook worden beschikbare data
soms nog niet breed gedeeld. Tenslotte is voor veel
partijen hun eigen rol in droogte-adaptatie nog niet
duidelijk.
Governance is dus van cruciaal belang in het
adresseren van droogte en watertekorten in Nederland.
In Nederland hebben we uitgebreide ervaring met het
overleg met belanghebbenden, vanuit onze traditie
van het poldermodel, zoals in de Sociaal Economische
Raad. Echter, bij dit polderoverleg zijn vaak nationale
vertegenwoordigers van bepaalde belangen aan zet,
zoals vakbonden, werkgeversorganisaties en natuuren milieuorganisaties. Hoewel in het adresseren van
droogte bepaalde overkoepelende organisaties nog
steeds van belang zijn, komt de nadruk ook steeds meer
te liggen op individuele belanghebbenden op lokaal en
regionaal niveau. Dit vereist een andere manier van
werken. Ook overkoepelende organisaties zullen in dit
geval meer regionale organisaties moeten zijn, met een
gedegen inhoudelijke kennis van het (fysieke) gebied.
Droogte-adaptatie wordt daarbij gehinderd door
het gebrek aan (rechtstreekse) zichtbaarheid van
het probleem: waar een overstroming voor direct
voelbare urgentie zorgt en daarmee een grote
handelingsbereidheid oplevert, is droogte een
sluipender probleem. Dat geldt niet alleen voor
de natuur. Ook oogsten kunnen ernstig onder
droogte lijden terwijl de planten er ogenschijnlijk
nog goed bij staan. Wanneer de waterbeheerder
systeemaanpassingen wil realiseren ten behoeve
van droogte-adaptatie kan die te maken krijgen met
defensieve reacties. De als beperkt gepercipieerde

voordelen lijken dan voor belanghebbenden niet
op te wegen tegen de nadelen van de ingrepen.
Communicatie en coördinatie zijn daardoor van
vitaal belang voor het aanpakken van droogte. Door
intensief te communiceren kunnen grondeigenaren en
regionale overheden zoals waterschappen op zoek gaan
naar gedeelde belangen, gewenste ontwikkelingen en
voorziene barrières.

De ‘voordelen van governance in
droogte-adaptatie’: het project DROP
Er is niet zoiets als ‘de juiste vorm of aanpak van
droogte-adaptatie’. Wat voor de ene regio goed
werkt kan in een andere regio geen of weinig succes
hebben. De governance van maatregelen moet
passen bij die omstandigheden en is dus ook niet
uniform. Wel zijn er een aantal aspecten en criteria
die van belang zijn om tot een succesvolle aanpak te
komen. Dit is een resultaat dat nadrukkelijk zichtbaar
wordt in het Europese Interreg IV-b project DROP
(Benefit of Governance in Drought Adaptation). De
Europese subsidieregeling Interreg heeft ruimtelijke en
regionale ontwikkeling tot doel. DROP werkt hieraan
op meerdere manieren. Enerzijds door het nemen
van concrete maatregelen in het fysieke systeem om
zodoende droogte tegen te gaan, in combinatie met het
uitvoeren van praktijkgerichte studies op het gebied
van droogte, droogtemanagement en droogtemetingen.
En anderzijds door het uitvoeren van wetenschappelijk
governance-onderzoek, waarin de sterke en zwakke
kanten van een regio op het gebied van droogtegovernance worden onderzocht. Door middel van dit
onderzoek kunnen gerichte aanbevelingen worden
ontwikkeld richting de praktijk (op meerdere niveaus:
van lokaal tot regionaal tot nationaal).
DROP is begin 2013 begonnen en zal doorlopen
tot en met september 2015. Het project is actief
in vijf Noordwest-Europese landen (Nederland,
België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië).
In DROP zijn 11 partners actief: 6 praktijkpartners,
allen regionale water-/milieuautoriteiten, en 5
wetenschappelijke partners. De zes praktijkpartners
zijn verdeeld over de vijf landen, waarbij in
Nederland twee regionale waterautoriteiten actief
zijn. Iedere praktijkpartner werkt in zijn regio
aan droogtemaatregelen en droogte-gerelateerd
praktijkonderzoek. De regio’s binnen DROP zijn
Twente en Salland in Nederland, Vlaanderen in
België, Bretagne in Frankrijk, Eifel-Rur in Duitsland
en Somerset in Groot-Brittannië. DROP werkt aan
drie pilots: Natuur, Landbouw en Drinkwater, die elk
speciale aandacht hebben van twee van de regio’s. De
vijf wetenschappelijke partners zijn drie universiteiten
en twee andere onderzoeksinstituten.
P R A K T I J K M A AT R E G E L E N

Per praktijkpartner verschillen de maatregelen die
zij uitvoeren en de studies waaraan zij werken. In de
regio Twente wordt gewerkt binnen de pilot Natuur
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Figuur 1 en 2: Eén van de Twentse projecten, de Molenbeek, voor en na uitvoering.

en zijn er in zeven uitvoeringsprojecten buisdrainages
verwijderd, sloten gedempt, beekbodems verhoogd en
waterbergingsgebieden aangelegd. Deze maatregelen
dragen bij aan het verhogen van het grondwaterniveau.
Daarnaast zijn er voor vijftien bedrijven
waterhuishoudingsplannen geschreven. Deze bevatten
tips voor de boerenbedrijven in natuurgebieden over
hoe zij zelf beter kunnen omgaan met het regen- en
grondwater. Ook zijn twee studies opgezet: één naar
peilgestuurde drainage en één naar afstroming van
het maaiveld. De andere partner binnen de pilot
Natuur was Somerset. Hier is door twee subpartners
gewerkt aan maatregelen op het gebied van natuur
en biodiversiteit, maar ook aan maatregelen op
boerengrond. Somerset was afgelopen winter
uitgebreid in het nieuws met overstromingen. Om dan
nog aandacht te krijgen voor droogte is een probleem
waar de partner in DROP mee heeft moeten worstelen.
Een belangrijke les die hier echter uit naar voren kwam
was hoezeer watertekorten en wateroverschotten aan
elkaar gelieerde problemen zijn. Het zijn twee kanten
van dezelfde medaille: extremere omstandigheden
door klimaatverandering, en Somerset is voor beide
zeer gevoelig. De maatregelen in de regio Somerset
zijn dan ook ten dele op beide doelen gericht. Hierbij
gaat het om onder meer modellering en technologie
om waterverbruik voor irrigatie te verminderen,
bodembedekkende of tijdelijke gewassen ter behoud
van de waterhoeveelheid in de aarde; onderwijs en
disseminatie op het gebied van droogtebewustzijn en
het verbeteren van waterstromen in kwetsbare (hoog)
veengronden, ter behoud en verbetering van habitat en
faunapopulaties.
De tweede pilot stelt Landbouw centraal. In de regio
Salland is ook gewerkt aan maatregelen die voor
zowel watertekorten als – overschotten geschikt zijn.
Er is een wetering gecreëerd die een tweezijdige
maatregel mogelijk maakt: enerzijds wordt water
van de rivier de Vecht in een nieuw bergingsgebied
gepompt voor watertoevoer en –behoud in het
gebied, anderzijds wordt water afgevoerd vanuit
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het bergingsgebied naar de rivier Vecht wanneer er
teveel water is. Daarnaast is gewerkt aan een nieuw
stuurmechanisme om het waterbeheer tijdens snel
veranderende weersomstandigheden te optimaliseren.
In de regio Vlaanderen is gewerkt aan het ontwikkelen
van indicatorensets ten behoeve van het meten en
monitoren van droogte. Daarnaast zijn er voor twee
stroomgebieden, de bovenloop van de Dommel
en de Velpe, hydrologische modellen ontwikkeld.
Belangrijk voor het draagvlak bij het publiek voor deze
maatregelen is het opnemen van droogteinformatie
op het webportaal van meerdere Vlaamse
waterbeheerders, inclusief actuele metingen. Droogte
is daarmee één van de kernthema’s geworden op het
webportaal.
De derde pilot betreft het thema Drinkwater. Beide
regio’s in deze pilot hebben te maken met (grote)
drinkwaterreservoirs, waarbij droogte een nadelig
effect kan hebben op de waterkwaliteit. In de regio
Eifel-Rur gaat de hoofdmoot van het werk over het op
elkaar afstemmen van het beheer van de diverse aan
elkaar gekoppelde reservoirs. Hoewel de regio zeker
niet bekendstaat als droge regio, is er de laatste jaren
in sommige deelgebieden een trend merkbaar richting
drogere perioden, met name in de lente wanneer de
bekkens normaal worden aangevuld met het oog op
de zomerperiode. Hoe meer de waterkwaliteit in de
reservoirs achteruitgaat, hoe meer tijd en geld het kost
om hier toch drinkwater van te maken. Een probleem
dat hierbij speelt is dat de reservoirs een tweeledige
taak hebben, omdat ze ook dienen als wateropvang
tijdens periodes met een overschot aan water. De
balans tussen teveel en te weinig water luistert nauw,
en het management van deze reservoirs moet dan ook
toegesneden zijn op het bewaken van deze balans.
Daarom is in de regio Eifel-Rur binnen DROP gewerkt
aan het verbeteren van het management. Er is gebleken
dat een droogte-index in het managementplan helpt
om te vroege waterafvoer te voorkomen, waardoor er
een grotere buffer is voor droge periodes. In de regio
Bretagne speelt een soortgelijk probleem. Ook hier is
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Figuur 3: Een weergave van webportal www.waterinfo.be

er een waterreservoir met meerdere doelen, waaronder
het voorkomen van overstromingen en het produceren
van schoon water. Andere doelen zijn watergebruik
ten behoeve van de landbouw en diverse recreatieve
activiteiten. Deze doelen conflicteren. Het reservoir
sluit een riviermond van de zee af. Het gebruik van
het reservoir door schepen zorgt voor de instroom
van zout water en de uitstroom van schoon water.
Om dit probleem aan te pakken is binnen DROP een
model ontwikkeld voor een sluis die zoutwaterinstroom
voorkomt en het schone water behoudt voor het
reservoir. Daarnaast is er door één van de DROP
kennispartners een instrument ontwikkeld waarmee de
waterinstroom in het reservoir tijdens het droge seizoen
beter voorspeld kan worden.
Tot het doel van het project behoort om zoveel
mogelijk wederzijds van elkaar te leren. Daartoe
zijn verschillende vormen van uitwisseling gebruikt.
Er zijn ‘droogteteams’ gevormd waarbij experts
van twee regionale waterautoriteiten die aan elkaar
gekoppeld waren in één van de drie pilots van
DROP (bijvoorbeeld Twente en Somerset die het
accent op natuur delen), op pad gingen om te leren
van de situatie bij de partner en hun kennis en
ervaring te delen. In totaal vonden er per regio twee
droogteteambezoeken plaats: één in 2013 en één in
2014. De droogte-experts van iedere partner gingen
dus ook twee keer bij de andere partner op bezoek.
Daarnaast waren er ‘stakeholder exchange visits’.
Daarbij gingen lokale en regionale belanghebbenden
van de ene regio naar de pilotpartnerregio. Dit waren
bijvoorbeeld boeren en natuurorganisaties. Iedere regio
werd eenmaal bezocht door de stakeholders van de
pilotpartnerregio. Door deze bezoeken werd gezorgd
voor directe uitwisseling, niet alleen mét de praktijk,
maar ook door praktijkpartners onderling.

W AT E RG OV E R NA N C E

ALS CONTEXT

Het bijzondere van het DROP project is dat het niet
alleen aandacht schenkt aan investeringen en kennisuitwisseling zoals gebruikelijk bij Interreg projecten,
maar ook een grote plaats inruimt voor onderzoek
naar de context waarin al die maatregelen getroffen
moeten worden: de watergovernance context. Een
internationaal ‘governance team’ bestaande uit 15
experts van vijf onderzoeksinstituten heeft in het DROP
project op basis van een reeks van eerder werk aan de
Universiteit Twente1 de ‘Water governance assessment
tool: an elaboration for drought resilience’ ontwikkeld.2
Deze werd toegepast als analysekader bij de bezoeken
die het governance team tweemaal aan elk van de zes
waterbeheerders heeft gebracht. Bij deze bezoeken
werd door middel van interviews en workshops
informatie ingewonnen bij een zeer groot aantal
stakeholders, niet alleen bij de waterbeheerders zelf.
Na de eerste ronde werden conceptrapporten gemaakt
die zijn teruggekoppeld aan de praktijkpartners en
overige stakeholders. Dit heeft geleid tot een zestal
rapporten die gedetailleerd ingaan op de vraag in
hoeverre de afzonderlijke governance omstandigheden
ondersteunend of belemmerend werken voor de
uitvoerbaarheid van beleid en projecten gericht op
droogte en watertekorten. Op basis daarvan kunnen
adviezen gegeven worden over hoe te trachten deze
omstandigheden te veranderen of in veel gevallen ook
over hoe er het verstandigste mee om te gaan.

De ‘Governance Assessment Tool’
In het DROP project wordt bij alle analyses gebruik
gemaakt van hetzelfde analyse instrument. Maar hoe
ziet deze ‘Governance Assessment Tool’ (GAT) er
nu precies uit? Hij maakt gebruik van vijf dimensies
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Figuur 4: De Rurtalsperre

in de Eifel-Rur regio
tijdens een droge periode

en vier kwaliteitscriteria die op elk van de dimensies
kunnen worden toegepast. In zijn kortste vorm
bestaat het gebruikte governance model uit vijf
vragen: Waar? Wie? Wat? Hoe? en Waarmee? Het
antwoord is steeds dat men aandacht moet hebben
voor de meervoudigheid van governance: meerdere
schaalniveaus, meerdere relevante actoren, met
meerdere doelen, waarbij meerdere instrumenten
moeten worden ingezet voor effectief resultaat,
etcetera. De vijf dimensies zijn:
1 Niveaus en schalen: governance gaat ervan uit
dat er meerdere schalen en / of bestuursniveaus
tegelijk relevant zijn voor de aanpak van
bijvoorbeeld droogtevraagstukken,
2 Actoren en netwerken: governance gaat ervan
uit dat de relevante netwerken diverse actoren
omvatten, binnen en buiten de overheid,
3 Probleempercepties en doelen: governance gaat
ervan uit dat doeleinden vaak compromissen of
tegenstrijdigheden bevatten die voortkomen uit
uiteenlopende probleempercepties,
4 Strategieën en instrumenten: governance gaat
ervan uit dat diverse instrumenten samenkomen in
hun invloed op het bestudeerde proces, zoals een
aanpak van droogteproblemen,
5 Verantwoordelijkheden en hulpbronnen voor de
implementatie: governance gaat ervan uit dat
in complexe en dynamische situaties zelden één
organisatie verantwoordelijk is en dat daarom
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hulpbronnen moeten worden samengebracht om
maatregelen mogelijk te maken.
Deze vijf dimensies worden elk geanalyseerd aan de
hand van vier criteria. Deze criteria zijn:
a

Reikwijdte: in hoeverre zijn alle bovengenoemde
aspecten die van belang zijn voor de aanpak
(hier van droogteproblemen) erbij betrokken?
Bijvoorbeeld alle relevante schaalniveaus, alle
relevante actoren enzovoorts.

b

Coherentie: in hoeverre zijn de bovengenoemde
aspecten ondersteunend ten opzichte van elkaar of
juist strijdig ten opzichte van elkaar?

c

Flexibiliteit: in hoeverre is er ruimte en steun
voor het benutten van de verschillende mogelijke
manieren om doelen te bereiken om zo barrières te
omzeilen en kansen te grijpen?

d

Intensiteit: in hoeverre leveren de bovengenoemde
aspecten druk en steun om de status quo of trends
te veranderen (hier in de richting van meer droogteadaptatie).

De vijf dimensies en vier criteria scheppen een
matrixstructuur met 20 omstandigheden waarop
de governancecontext van de regio’s kan worden
beoordeeld. Dat beoordelen gebeurt aan de hand van
vragen, waarbij elk vakje van de matrix een eigen set
vragen heeft (1 tot 3 vragen per vakje). Deze vragen
dienen om de aandachtspunten zo specifiek mogelijk
te maken en zo te voorkomen dat er teveel overlap
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0/+

0

0/+

+

0

0/+

0
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=/+

+

0

= restrictive
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Figuur 5: Voorbeeld van een grafische samenvatting van governance analyse binnen het DROP project:

hoe stimulerend of belemmerend is deze context voor droogtebeleid?

ontstaat in en tussen de dimensies en criteria. Door het
brede scala aan omstandigheden dat de GAT aanreikt
is het mogelijk een zeer compleet beeld te krijgen van
de governancecontext voor het droogtebeleid van de
zes praktijkregio’s. Nadrukkelijk gaat het daarbij niet
om de vraag hoe goed of slecht de waterbeheerders
hun werk doen, maar om de vraag hoe stimulerend of
belemmerend de governancecontext voor dat werk is.
Varianten van de GAT zijn overigens ook al toegepast
buiten het kader van droogtebeleid en zelfs waterbeleid.

Enkele inzichten
uit de governance analyses
De governance analyse in de verschillende gebieden
heeft een aantal interessante resultaten opgeleverd.
We kunnen hier alleen enkele voorbeelden geven. Bij
de uitvoering van droogtemaatregelen in noordoost
Twente, het meest droogtegevoelige gebied van
het waterschap Vechtstromen, bestaat een hele
nauwe samenwerking tussen vertegenwoordigers
van de diverse betrokken organisaties, die elkaar
goed hebben leren kennen en vertrouwen. Deze
samenwerking schept coherentie en maakt het
mogelijk dat doelen en maatregelen op elkaar
worden afgestemd en hulpbronnen zoals geld en
bevoegdheden worden gecombineerd om tot een
goede uitvoering te komen. Zij kan echter ook worden
beschouwd als een succesvolle aanpassing aan een
verder nogal incoherente en zelfs gefragmenteerde
governancecontext. De verantwoordelijkheden en
hulpbronnen voor de uitvoering zijn bijvoorbeeld zó
versnipperd dat alle partijen beseffen dat zij alleen
met wederzijdse afstemming iets kunnen bereiken. Op

deze manier is een ‘fragmentatie-coherentie paradox’
ontstaan. Terwijl normaal gesproken fragmentatie tot
patstellingen en uiteindelijk verlies van interesse in het
onderwerp zou leiden, is in deze context van voldoende
positieve ervaringen met samenwerking het besef
gegroeid dat alle partijen elkaar nodig hebben en ook
niet bang hoeven te zijn voor de dominantie van de een
over de ander.
De analyses in de zes gebieden maken ook
vergelijkingen mogelijk, bijvoorbeeld tussen Vlaanderen
en de Nederlandse waterschappen Groot Salland en
Vechtstromen. In Vlaanderen is de Vlaamse Milieu
Maatschappij (VMM) verantwoordelijk voor het
waterbeheer. In tegenstelling tot de Nederlandse
waterschappen is het echter geen zelfstandige overheid,
maar een agentschap. Dat betekent dat alle plannen
slechts voorstellen aan de Vlaamse politiek zijn. Om
die te overtuigen heeft men bij waterveiligheidsbeleid
goede ervaringen opgedaan met het verzamelen
van grote hoeveelheden hydrologische gegevens en
indicatoren. Dezelfde nadruk geeft men dit nu ook
bij het ontwikkelen van droogtebeleid. Men herhaalt
als het ware bij dit nieuwe onderwerp een eerder
succesvolle aanpak. Op een andere manier doen
de veel zelfstandiger Nederlandse waterschappen
hetzelfde. Alleen is het in de ervaring van bijvoorbeeld
Vechtstromen bij rivierherstel gebleken dat succes
of falen juist vooral afhangt van het zoveel mogelijk
bijeenbrengen van de doelen en wensen van de
betrokken belangengroepen, overheden, individuele
landeigenaren en naburige burgers. Bij het
droogtebeleid wordt nu ook weer dezelfde aanpak als bij
rivierherstel gehanteerd. Zo heeft de governancecontext
invloed op gewoontevorming in de beleidsvoering.
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Wanneer we de analyses in alle vijf landen (zes
gebieden) overzien dan dringen zich enkele
overeenkomsten op. De eerste is dat problemen van
teveel en te weinig water niet alleen vergroot worden
door dezelfde ontwikkeling (klimaatverandering) maar
ook bij hun bestrijding niet los van elkaar kunnen
worden gezien. Maatregelen die alleen het ene probleem
bestrijden kunnen gemakkelijk het andere vergroten.
Het is nodig om het watersysteem als geheel te
beschouwen en zoveel mogelijk weerbaar te maken voor
zowel veel als weinig water. Zoals in Somerset, waar in
de winter van 2013-2014 grote overstromingen waren.
Bij een deel van de betrokkenen ontstond al snel de roep
om meer afwateringscapaciteit, die door de media en
de politiek veelvoudig werd versterkt. En dat terwijl er
al lang veel betere integrale plannen klaar lagen waar
echter nooit geld voor beschikbaar was gesteld.
Het voorbeeld laat ook een tweede algemeen
verschijnsel zien. Terwijl overstromingen acuut en
zichtbaar zijn, is droogteschade sluipend en veel minder
zichtbaar. Daardoor is het probleembewustzijn overal
in noordwest Europa vrij laag, niet alleen bij gewone
burgers, maar ook bij boeren die hun gewasschade
onderschatten en bij diverse lokale en regionale
overheden in de verschillende landen. Om de kennis
over droogteproblemen te bevorderen heeft men in
Vlaanderen veel gegevens voor ieder toegankelijk op
de website van de gewestelijke overheid geplaatst. Het
is daar een van de vier waterthema’s waarover continu
actuele informatie wordt gegeven. Maar niet alleen bij
boeren en andere burgers, maar ook bij de landelijke
beleidsvoerders moet het onderwerp meer geagendeerd
worden. Dat lukt steeds beter. Zoetwatervoorziening
is een thema in het Deltaprogramma geworden
terwijl waterbeheerders uit “hoog Nederland” het
onderwerp met het Deltaplan Hoge Zandgronden
en de manifestatie “Hoog en Droog” onder de
aandacht brachten. De recente intentieverklaring
ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland) verenigt
tientallen overheden, belangenverenigingen en bedrijven
rond dit thema.
Omdat desondanks de urgentie van het probleem nog
weinig wordt gevoeld, en ook door onze Nederlandse
traditie (misschien ook wel kracht) in het polderen,
worden uitsluitend vrijwillige benaderingen toegepast
bij het preventief verbeteren van de weerbaarheid
van droogtegevoelige watersystemen. Hoewel dat als
56

–

WATER GOVERNANCE

–

05-06/2014

een beperking kan worden opgevat is dit gegeven
de governancecontext waarschijnlijk ook de meest
efficiënte aanpak. Een groot voordeel daarbij is
dat het maatwerk mogelijk maakt. De ernst van
droogteproblemen kan immers zelfs per perceel
verschillen en de aanpak ervan bestaat vaak uit een
verzameling kleinschalige maatregelen. Dit vrijwillige
maatwerk levert echter ook een uitdaging op: hoe van
de huidige ‘sterrenhemel’ van kleine voorbeeldprojecten
te komen naar het weerbaarder maken van hele
gebieden?

Conclusie
Het DROP project investeert niet alleen in maatregelen
om de weerbaarheid tegen droogte te verbeteren, het
analyseert ook welke governance omstandigheden
daarbij stimulerend of belemmerend zijn. Vanuit die
diagnose zijn aanbevelingen op meerdere niveaus
mogelijk. Sommige aanbevelingen richten zich meer
op het regionale niveau, bijvoorbeeld dat van de
waterbeheerder. Dat is vooral nuttig wanneer de
waterbeheerder zelf dingen kan bewerkstelligen,
zoals in Nederland. In andere landen is dat niet zo
vanzelfsprekend, zie het genoemde voorbeeld van
Vlaanderen. Adviezen aan de DROP-partner zullen
dan vooral gaan over hoe het beste om te gaan met een
gegeven governancecontext. Ook in Somerset heeft
de DROP-partner eigenlijk geen echte macht en is
meer een facilitator. De aanbevelingen zullen zich daar
meer moeten richten op het nationale niveau om een
bijdrage te leveren tegen een te eenzijdige discussie over
het tegengaan van overstromingen.
Bescherming tegen droogte en watertekorten is niet
alleen een kwestie van aanpakken met een set bekende
maatregelen, het is vooral een kwestie van al doende
leren en het scheppen van productieve samenwerking
tussen allerlei betrokkenen. De droogteproblematiek
is daarbij nog geen vanzelfsprekend onderdeel van
waterbewustzijn. Dat alles maakt het ook tot een
complex governancevraagstuk. Al deze vraagstukken
van samenwerking, legitimiteit, draagvlak, en het steeds
verder vergroten van de kwaliteit van de maatregelen
maken kennisuitwisseling tussen de verschillende
gebieden erg belangrijk. In het DROP project blijft leren
van elkaar niet beperkt tot de maatregelen zelf, maar
M
omvat ook de kennis van de governancecontext.
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SUMMARY
As a result of climate change drought is increasingly a problem
in Northwest Europe. Although many measures are available,
the necessity of taking measures is sometimes debated, just like
the way these measures are executed. Due to this, governance is
required to create agreement between decision makers and other
stakeholders regarding the ways to tackle drought. This was the
starting point of the Interreg IV-b project Benefit of Governance
in Drought Adaptation (DROP), where the execution of
practice measures in pilots in six Northwest-European regions
was combined with governance assessment. The governance
assessment tool that was developed aimed to shed light on
the stronger and weaker aspects of each region’s governance
setting with regard to drought adaptation, to aid regional water
authorities in their work by helping them to become aware of
the (im)possibilities and the potential future strategies.
Governance assessment was conducted by focusing on a matrix
of dimensions and criteria, where each matrix box contained
one or a few evaluative questions that were asked to water
authorities and other stakeholders in visits of the scientific
team to each region. The dimensions we focused on were:
levels and scales, actors and networks, problem perceptions and
goal ambitions, strategies and instruments, and responsibilities
and resources. Each of these dimensions was analysed on four
criteria: extent, coherence, flexibility and intensity. Based on the
analysis a score card can be developed for each region in which
the restrictive or supportive conditions for drought adaptation
in that region are presented. What we learned was that
drought cannot be seen as separate from flooding, as the two
are intrinsically connected. Second, awareness with regard to
drought is low in Northwest-Europe, and the steps for the direct
future should therefore pay much attention to awareness raising.
In The Netherlands the voluntary involvement of stakeholders
is high, which is both a weakness (lack of authoritative power)
as well as a strength (high degree of real cooperation). This
voluntary nature of drought adaptation is likely to affect our
upcoming biggest national drought challenge: upscaling from
local initiatives to drought adaptation on a larger scale.
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