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Detransitieinhet
waterbeheer
HetNederlandsewaterkwaliteitsbeheerisintransitie.Deze/undamenteieomslaginhetwaterbeheerwordt^ekenmerladoor'wateraccommoderen','rutmtevoorderivier'en'wateralsleidendprincipeinderuimtelijkeordening',diehetoudeadagium'waterkerenenbeheersen'uitdagen.Dewatertransitieisechter^een^elopenrace.Bedreigingenliegenvooralindelastigedoorvertalingvande
nieuweconceptennaardepraktijkenkunnenzowelcognitief,economisch,technologischalsinstitutioneelvanaardzijn.Inzichtindedynamiekvantransitieskanbeleidsmakersenwaterbeheerders
helpenobstakelsophetrransitiepadteomzeilen.
HetNederlandse waterbeheer iservan
oudsher opgerichtdelandbouw vandienst
tezijn enburgers tebeschermen tegenoverstromingenwateroverlast. Kenmerkend
voordesysteemstructuur van'water keren'
waslangetijd hetfaciliteren van ruimtelijke
ontwikkelingen. Onderdrukvantoenemenderuimteclaimsblevenwehetwatersysteemaanpassenomwonen,werkenen

recreëren mogelijk temakenennieuwe
ruimtetebieden.Tegelijkertijd werdde
kwetsbaatheid vanhetsysteem stapsgewijs
vergroot.Ditbesefdrongpasgoeddoorna
dedreigendeoverstromingen van19513 e n
1995,dewateroverlast inNoord-Holland en
hetWestland indejaren daarnaendescherpeanalysevandestatusvandewaterhuishoudingdoordecommissieTielrooy.

Dehuidigeontwikkelingen inhet
waterbeheer beogeneenfundamentele veranderingvandemanier waaropmetwater
wordtomgegaan1.Desectorzelfgeeftaan
datdedominante strategievanbedijkenen
bemalen moet worden vervangen doorde
drietrapsstrategie vanvasthouden,bergen
enafvoeren. Dezeomslagindenken houdt
indatoplossingeneerderviaderuimtedan
viatechnologie moetenwordengevonden.
Omdeverbrokenrelatietussenwatersysteemenruimtelijke ontwikkelingteherstellen,zullen waterbeheerders zichdirecten
indirectmeermoetbemoeienmetderuimte.Zijmoetennietalleenaangevendat
bepaaldemaatschappelijke functiesop
bepaaldelocatiesnietkunnen,maardeze
claimsookverzilverendoordirectebeïnvloedingvansectoren alslandbouw,wonen,
recreatie,vervoerenindustrie.Merandere
woorden,dewaterbeheerder moetafvande
houding'uvraagt,wij draaien'.
Eenandererolvandewaterbeheerder
leidtnietalleentotwrijving tussende
watersectorenanderesectoren,maarookhet
watersysteemzelfwordtopdeproefgesreld.
Denieuweconceptenstellen andereeisen

Wateroverlastindezomervan2004.
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aanhetwatersysteem enhet beheer daarvan,
maarwehebben indepraktijk nogtemaken
meteensysteemdat isopgebouwd eningerichtvanuitdeoudegedachtevanwaterkerenenbeheersen.Wemerken nu datwena
eenlangetraditievanwarer kerenniereentwee-driekunnen overstappen opeenander
systeem.Aanpassingen aande waterinfrastructuur dienodigzijn omgrotere peilfluctuaties in hetIJsselmeertoetelaten,zijn
hiervaneengoed voorbeeld.

Transities
Eentransitie iseenstructurele maatschappelijke veranderingdiehet resulraaris
vanopelkaar inwerkende enelkaar versterkendeontwikkelingen ophetgebiedvan
economie,cultuur, technologie, instituties
ennatuur enmilieu enduurt minstens één
àtweegeneraties2.Vaneengeslaagde transitieissprakealseendominant maatschappelijk systeem fundamenteel verandert ineen
doordemaatschappij gewenste richting.
Voordewaterbeheerder isdegewenste ontwikkelingdieinderichtingvaneen robuust

Transitiemanagement
Opverschillendeterreinendoenzichontwikkelingenvoordiekunnen leidentoteenstructurelemaatschappelijke innovatievanhet
waterbeheer.Metdeeerstetijdslimiet voorde
uitvoeringvandeKaderrichtlijn Waterop
komst,deactueleuitvoeringvanWB21 ende
PlanologischeKernbeslissingRuimtevoorde
Rivier,lijkendekansenvooreensuccesvolle
watertransitie beterdanooit.Transities zijn
echtercomplexeprocessendielastigzijnte
sturenenlangnietaltijd succesvolverlopen.
Erzijnmogelijkheden omdewatertransiriete
beïnvloeden.Dezekomenvoortuit transitiemanagement,eensturingsparadigma datzich
richtophetbeïnvloedenvanmaatschappelijke
ontwikkelingen opdelangetermijn enzich
baseertopdetheorievancomplexadaptieve
systemen.
Actuelemaatschappelijke ontwikkelingendie
eentransitieinhetNederlandsewaterbeheer
noodzakelijk maken,zijn:bodemdaling,zeespiegelstijging, eutrofiëring, verstedelijking en
ontwikkelingen inderuimtelijke ordening.
Transiriemanagementrichtzichophetinitiëren,stimulerenenmanagenvanmaatschappelijketransities.Daarwaardebestuurskundede
oplossingvooreenmaatschappelijk probleem
formuleert alseenbesluit,beleidofplan,definieerttransitiemanagement deoplossingvoor
eenmaatschappelijke opgavealseentransitie.
Waardebestuurskundedeambitie heeft
beleidsprocessen temanagen,heeft transitie-
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watersysteem:eenwatersysteem datoporde
isenindetoekomst opordekan worden
gehouden.Structurele veranderingenverlopenmoeizaam.Verschuivingen treden
alleenopalsgevolgvansysteeminnovaties,
organisatieoverstijgende vernieuwingen die
deverbanden tussen betrokken bedrijven,
organisatiesenindividuen veranderen2'?.
Het transitieproces iscomplexen
onvoorspelbaar enbeïnvloeding vraagtom
eenanderevormvan procesbegeleiding:
transitiemanagement(ziekader).Inzicht in
dedynamiekvantransities ishierbij van
grootbelang.
Transitiesontstaan alsopelkaar ingrijpendesectoralemaatschappelijke ontwikkelingen,iedermethun eigenkracht, richting
endynamiekzoopelkaaringrijpen datze
elkaarversterkenénonrwikkelingen opverschillendeschaalniveaus indezelfde richting
wijzen.Alleendan kandoorhet opkomen
vaninnovaties ophetmicroniveau eneen
veranderende omgeving(bijvoorbeeld kli-

managementdeambitietransitieprocessente
managen.
Transitiemanagement beschouwtdemaatschappijalseencomplexadaptiefsysteem. Kenmerkendvoormaatschappelijke systemenis
reflexiviteit1.Mensenenorganisatiesbeïnvloedenhersysteemenwordenzelfdoordatsysteembeïnvloed.Voorsturingvancomplex
adaptievesystemen,zoalshetwaterbeheer,is
dezereflexiviteit eennoodzakelijkeeigenschap.
Alsaanknopingspunt voordebeïnvloeding
vantransitiesgebruikt transitiemanagement
vierprocessendiekarakteristiekzijnvoorcomplexadaptievesystemen:co-evolutie,emergenrie,zelforganisatie énvariatieenselectie.
Co-evolutionair sturen
Deomgevingvancomplexadaptievesystemen
bestaatookuitcomplexadaptievesystemen.
Hierdoor kunnen dezesystemenzichaan
elkaaraanpassen.Bijco-evolutionaire sturing
beïnvloedenéénofenkelegecoördineerd handelendeactoreneenmaatschappelijksysteem
inhunomgevingdusdanigdatdaardoorde
ontwikkelingvanheteigensysteemineen
gewensterichtingwordtgestimuleerd.Deze
beïnvloedingkanalleenplaatsvindendoor
aanpassingvanheteigengedrag.
Voorhetwarerbeheerbiedtco-evolutievan
ruimregebruikvoorwateren ruimtegebruik
vooranderefuncties goedemogelijkhedenom
detransitievantechnocratisch waterbeheer
naarruimtevoorwarertebeïnvloeden.Een
waterbeheerder kanbijvoorbeeld derealisatie

maatveranderingofeendreigendeoverstroming)ophetmacroniveau dedrukvan
boven-enonderafworden opgevoerd,zodat
sysreeminnovaries worden afgedwongen.
Eentransitie verloopt in fasen. Inde
vooronrwikkelingsfase worden decondities
voorinnovatiegekweekt,maar innovaties
brekennognietdoor.Indevolgende fase
wordtalshetwaredelontaangestoken.De
innovaties beginnen opelkaarafgestemd te
raken enversterkenelkaar.Indeversnellingsfase ontploft debomenvindengrootschaligetransformaties plaats.Indedaaropvolgendestabilisatiefase ontstaat een nieuw
evenwicht datstoeltopeenanderesetvan
uitgangspunten engekenmerkt wordtdoor
andereactoren,structuren en werkwijzen.
Detransitie inhet waterkwaliteitsbeheer indejaren zestigenzeventigvande
vorigeeeuwiseenvoorbeeldvaneen
geslaagdetransitie.Dezichtbaar verslechterende toestand van hetoppervlaktewater in
dejaren vijftig enzestigen het opkomend

vandrijvend wonenopeenbepaaldelocatie
stimulerenzonderdatditditectvoothet
waterbeheer relevanredoelendient,indeverwachtingdatdoorco-evolurietussenwaterbeheerendrijvend wonenopanderelocatiesde
vanuithetwaterbeheergesteldedoelenwel
wotdengerealiseerd.Essentieelbijco-evolutionairesruringisdatnietheteigensysteem
wordtbeïnvloed,maarsystemenindeomgevingendatditalleenkandoorhetgedragvan
heteigensysteemaantepassen.
Sturen op emergentie
Metemergentgedragvaneencomplexadaptief systeemwordtinhetalgemeenbedoeld
hetontstaanvansttuctuurineensysteemop
eenhogerofgeaggregeerdniveau.Alsganzen
deobjectenzijn,danisdev-vormigestructuur
vaneengroeptrekkendeganzen emergent
gedrag.Eenbijzondere vormvanemergent
gedragmetaanknopingspunten voorsturing
isemergentgedragdatgelijktijdig ontstaat
meteenémergenteeigenschap2.Essentieel
hierbij isdatdeactoreninhetsysteemde
nieuweémergenteeigenschapwaarnemen,
zodatzeerooknaarkunnen handelen.
Sturenopemergentiebetekentnudatbijeen
specifiekegroepactoreneenémergenteeigenschapwordrgeïnrroduceerddie mogelijkerwijsleidttotgewenstemergentgedrag.Zokan
eengroterbewustzijnbijondernemersvande
eigenschapoversrromingsrisicovanhun
bedrijfalsemergentgedragtotgevolghebben
datoverstromingsrisico eenbelangrijk onderwerpwordtbijdelocatiekeuzedoorbedrijven.

aangelegd om het afvalwater buiten de stad
te brengen«.Tegelijkertijd was er een sterke
bevolkingsgroei, industrialisatie en waren er
omwikkelingen in het gebruik van meststoffen in de landbouw. Modulatie van de
ontwikkelingen op micro- en macroniveau
leidde tot de opkomst van een nieuw afvalwaterregime met aërobe zuivering van afvalwater en de Wet veronrreiniging oppervlaktewater van 196&.

Dynamiek van mislukte transities
Niet alle transiries verlopen succesvol.
Voor de praktijk ishet daarom ook belangrijk de dynamiek van afgebroken transities
te herkennen. Aan de hand van voorbeelden
in het waterbeheer lichten we de dynamiek
van drie veelvoorkomende patronen van niet
succesvolle transities toe.Deze drie zijn:
'lock in', 'backlash' en systeemdegeneratie.

Devorigewatertratuitie.

milieubewustzijn in dezelfde periode zet het

baar, zoals de oxidatiesloot ontwikkeld door

bestaande afvalwaterregime onder druk.
Tegelijkertijd komen innovaties beschik-

Pasveer in 1954,terwijl in steden in zandgebieden (Tilburg, Hilversum] al riolering was

Een waterbeheerder kan dit inde praktijk
brengen door een strategie te ontwerpen,
bestaande uit het gewenste émergente gedrag,
debijbehorende émergenteeigenschap en
communicatie van dezeeigenschap aan de
relevante doelgroep. In dit geval bijvoorbeeld
door het beschikbaar maken van kaarten met
overstromingsrisico's, het introduceren van
een op postcodes gebaseerde 'overstromingsrisicocontrolelijst', het opnemen van een artikel
overoverstromingsrisico's in koopcontracten
ofhet samen met de regionale Kamer van
Koophandel organiseren van een workshop
'Wateroverlasren uw onderneming'.
Sturen o p zelforganisatie
Ineencomplex adaptiefsysteem kan vanuit
lokaal gedrag, zonder centrale coördinatie een
oplossing ontstaan voor eengeheel systeemï.
Eenvoorbeeld van zelforganisatie in het waterbeheer iseen watersnoodramp waarbij een
dijkring opmeerdere plaatsen bezwijkt en
lokaal actiewordt ondernomen om degaten te
dichten en het water weg tepompen. Zelforganisatie kan niet worden georganiseerd. Wel
kunnen deomstandigheden voor het optreden
van zelforganisatie worden geconditioneerd,
bijvoorbeeld door het stimuleren ofontwikkelen vangemeenschappelijke kennis.Zoisin
het geval van een watersnoodramp het ontstaan van zelforganisatie alleen waarschijnlijk
op basis van het gedeelde inzicht dat het beter
leven isineen droge polder.Voor waterbeheerders die ruimte voor water een belangrijke
voorwaarde vinden voor een robuust watersys-

teem, kan het daarom aantrekkelijk zijn met
een bredegroep belanghebbenden een gezamenlijke visie teontwikkelen die niet direct
gaat overwater en ruimte, maar breder is
geformuleerd en daardoor ookin andere sectoren toepasbaar is,bijvoorbeeld door de trits
'vasthouden, bergen,afvoeren' te verbreden
naar 'voorkomen, beperken, compenseren'.
Variatie e n selectie
Complex adaptieve systemen passen zich aan
hun omgeving aan.Variatie en selectie is hiervan één van deonderliggende mechanismen.
Variatie isdus een essentieel onderdeel van
aanpassen aan een nieuwe omgeving. In het
waterbeheer, en andere beleidsvelden, ligt de
nadruk vaak opselectie.Hoe kan opbasis van
heldere criteria deoptimale oplossing worden
onrworpen, gekozen en uitgevoerd? Vanuit een
evolutionaire benadering isvariatie echter
minstens zobelangrijk. Het gaat erom teexperimenteren met veelalternatieve oplossingen
en deomgeving daaruit demeest aangepaste te
laten selecteren ofdeomgeving zich aan deze
oplossingen telaten aanpassen. Voor waterbeheerders kan het daarom interessant zijn met
eengrorere variëteit aan oplossingen waarin
water ruimte wordt geboden, te experimenteren en niet a-priori een beste teselecteren. Dus,
zowelexperimenreren met vasthouden als met
bergen en ookhet combineren van piek- en
seizoensbergmg uitproberen. Een voorbeeld is
dezogenaamde '100miljoen-regeling', waarbij
volgens het principe 'wie het eersr komt, eerst
maalt' een subsidie van maximaal vier miljoen

Van 'lock in' issprake als innovaties niet
kunnen doorbreken, omdat het bestaande
systeem nieuwe ontwikkelingen belemmerr.
Redenen hiervoor kunnen liggen op zowel

isgegeven voor projecten van gemeenten en
waterschappen om het regionale watersysteem
oporde te brengen.
Conclusie
Desturingsprincipes van complex adaptieve
systemen zijn ookvoor waterbeheerders hanteerbaar. Het handclingsperspectiefdat zebieden, isvaak aanvullend ophet huidige.Zois
het investeren in projecten dieniet direct een
waterbeheerdoel dienen vanuir het bestaande
perspectiefvoor bestuurders nier te verantwoorden. Het gaat er bij dewatertransitie echter niet om eigen oplossingen door te voeren,
maar om tot een geslaagde transitie te komen
waarin water daadwerkelijk ruimte krijgt.
Wellicht dat de hier geschetste handelingsperspectieven bestuurders ruimte bieden om bij
tedragen aan de watertransitie.
dr.ir. J.T i m m e r m a n s e n drs. R. van der
Brugge ( D u t c h Research Institute for
Transitions]
ir. A. te N i j e n h u i s * (Ministerie van Verkeer e n Waterstaat, DG Water]
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Rivierbeheerkanookanders.

hetcognitieve,economische, technologische
alshetinstitutionele vlak.Cognitief, omdat
hetvigetendeparadigma vaakleidttoteen
aantalgeaccepteetde oplossingslichtingen
vooteenmaatschappelijk vtaagstukenbuitendatkadetnietwordtgezocht.Economisch,omdatvoorradicale innovatiesvaak
groteinvesteringen nodigzijn.Technologisch,omdat innovatieve technologieën ontwikkeldenverfijnd moetenwordeneninstitutioneel,omdat wet-enregelgevingde
toepassingvaninnovatiesindewegkan
staan.

•cS

Voordehuidige transitie inhet waterbeheerschuilt indetoenemendedrukopde
ruimteeengeduchtgevaar.Deinvesteringendienodigzijn omwaterruimte tegeven
endeweerstand vangevestigde belangen
zullen indeloopvandetijd toenemen.Verspreidesignalen,waarbij de beleidslijn
'RuimtevoordeRivier'terdiscussie wordt
gesteld,zijn eenvoorbodevaneen mogelijke
'lockin'.Dekansbestaatdatslechts opeen
beperkt aantalplaatsenmaatregelen volgens
denieuweconcepten totstand komenen het
oudeconceptvanwaterkeren blijft overheersen.Eensysteemdegeneratie komtdandichterbij.Bijeensysteemdegeneratie blijft het
H20

ouderegimebestaan,maar neemt het functionerendaarvanstapsgewijs af Langsde
groterivierenkaneen systeemdegeneratie
manifest wordenalsdesituatie van 1993 en
1995zichindetoekomstopnieuw voordoet
entoteenoverstromingleidt,terwijl de
ruimtelangsderivierenverderisbeperkten
alternatieveoplossingen niet voorhanden
zijn ofnoghogereinvesteringen vergen.
Dewatertransitie kanechterook
omslaanineen'backlash'.Indatgevalwordeninnovaties tevroegingezet,zijn onvoldoendedoorontwikkeld enleiddenzetot
tegenvallende resultaten.Deinzetvan
tetentiegebiedenlangsdegroterivierenen
piekberging inderegionale watersystemen
bevattendergelijke risico's.Negatieveervaringenzullen danalsnelleiddentot het
terugvallenopbekendeprincipesennieuwe
ontwikkelingen voorlangeretijd blokkeren.

sloten.Voordewaterbeheerder ishetdaarombelangrijk dedynamiekvan (afgebroken)
transities teherkennen,zodat transitiemanagement kanwordeningezetomhet
verloopvandetransitie tebeïnvloeden, f
drs.R.vanderBrugge en
dr.ir.J.Timmermans
(Dutch Research Institute for
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