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Pleidooivoor
(hjerkenningvan
integrale
beleidsanalyses
Hetbeleidsprocesin(ieNederlandsewatersector
lijktsteedsmeerlostekomenstaanvande
beleidsinhoud.Dit loskoppelenvanprocesen
inhoud leidtveelvuldig toteindelozepolitieke
discussiesentotonaangenameverrassingen,
aldusHermanvanderMost(WLDelft Hydraulics)enOdettevandeRiet(RANDEurope).Zij
pleitenervooromproceseninhoudveel meer
metelkaarteverwevenmetbehulpvanintegraIe, multi-actorbeleidsanalyses.
Debeleidspraktijk rond ontwikkeling
vaninfrastructuur wordtgekenmerkt door
eindeloze(politieke)discussies.Spraakmakendevoorbeelden hiervanzijn dediscussies
rondgroteprojecten alsdeBetuwelijn,de
uitbreidingvanSchipholendeverlengdeA4.
Hetstukje doodlopendesnelwegbijSchipluidenstaatsymboolvoorstukgelopen
kamerdebatten, tegenstrijdige berekeningen,niet-sluitendekostenverdelingen en
hevigemaatschappelijke protesten.
Daarnaastdoenzichinhet beleidsproces
regelmatigonaangenameverrassingen voor:
erkomenachterafnieuwefeiten, omstandigheden enargumenten naarvoren,diede
rationaliteit vandevoorgestelde ingrepen
weerterdiscussiestellen.Dezeconstateringengeldennietalleenvoordeontwikkeling
vandeinfrastructuur. Ookbinnen dewatersectorzijn dezefenomenen aandeorde;
denkaandeverdrogingsbestrijding, aanpak
vandiffuse bronnen enbescherming tegen
overstromingen en wateroverlast.

Toegenomen complexiteit van
vraagstukken
Dedoorwerkingvanonderzoek naar
beleid blijkt regelmatigtehaperen, terwijl
interactieveplanvorming inmiddels binnen
deNederlandsewatersector een belangrijke
plaatsheeft veroverd.Beleidwordt ontwikkeldinoverlegmetdebetrokkenactoren.De
overheidhoudt inde beleidsontwikkeling
rekeningmeteenbreedpaletaanvaak
tegenstrijdige belangenen invalshoeken.
Diegroteverscheidenheid leidthelaasook
vaaktoteenondoordringbaar woudvan
inzichten (enmeningen).Neem bijvoorbeeld
dediscussiesronddebeveiligingvan het
rivierengebied tegenoverstromingen.Welke
uitgangspunten enrandvoorwaarden moeH20
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tenworden aangehouden?Wanneeriswelke
oplossinghetmeestgeschikt?Hoezit het
metdeverdelingvandebatenen lasten?
Waarliggenderisico's?Watzijn deonzekerheden(opkorteenlangetermijn)? Hoekan
hetbestewordenomgegaan metdezeonzekerheden?Watzijndelaatsteinzichten?Er
isheelveelonderzoek uitgevoerd rond dit
onderwerp.Eentotaalbeeld ontbreekt echter
nog,waardoor hetindepraktijk moeilijk is
eengoedeafweging temaken.
Waaromontbreekt hettotaalbeeld inde
praktijk?Vanuithetonderzoek zijn hiervoor
tweehoofdoorzaken aantewijzen:polarisatieen versplintering.
Hetbeleidsprocesendebeleidsinhoud
zijngaandewegteveruitelkaargaan lopen.
Tegenwoordigwordt terechtveelaandacht
besteed aanprocesmanagement. Deverschillendeactoren worden reedsineenvroegtijdigefasebij hetprocesbetrokken.Met
behulpvaneenbreedpaletaansturings-en
coördinatiebenaderingen wordt hetproces
inbanengeleid.Indeze procesbenadering
raaktdeinhoud echterregelmatigondergesneeuwd.Eenbelangrijkgevaarvaneen
puur procesmatigeoriëntatieisdat actoren
(waaronderdeoverheden)zichzelfgeen
inhoudelijke vragenmeerstellen.Zo'n
inhoudelijke leegheidkanleiden toteen
wildgroeiaanrapporten,doordat onderzoek
vrijwel uitsluitend strategisch wordtingezet.Debeleidsinhoud uit de rapporten
wordtvoornamelijkgebruikt alspleidooi
omdeeigenstandpunten teversterken.
Tegenstrijdige inhoudelijke beweringenof

onderzoeksresultaten wordenniet tegenover
elkaargezet;laatstaandatwordtgeprobeerd
gezamenlijk opzoektegaannaareentotaalbeeld.Deproblematiek ronddeWaddenzee
(gasboringen, kokkelvisserij) ishiervaneen
sprekend voorbeeld,evenalsdenoodoverloopgebieden langsdegrote rivieren.
Detweedeoorzaakligtindewijze waarophetonderzoek wordt uitgezet. Mogelijk
vanuit het ideevan'hoemeerpartijen,deste
meerkennis'wordthetonderzoekvaak
opgeknipt inveledeelonderzoeken diewordenuitgezet bijzoveelmogelijk verschillendepartijen. Ookbij hetonderzoek ten
behoevevandeCommissieWaterbeheer21e
eeuwwasdezeversplinteringvanonderzoek
aandeorde.Gevolgvaneendergelijke opzet
isdathetgeheeluiteindelijkveelalminder is
dandesomderdelen.Geenvandeonderzoeksbureaus heeft het totaaloverzicht.Veel
tijd eninspanninggaatzitten inde afbakeningvanhetonderzoeko{,erger,erwordt
vanuit eenzekeretunnelvisie geopereerd.
Gevolgisdatdeuitkomsten vandeverschillendedeelonderzoeken vaaklosvanelkaar
staan.Inhetergstegevalsprekenzeelkaar
zelfstegen,omdat verschillendeuitgangspunten zijn gehanteerd.
Dezeversplinteringvanonderzoek
wordtvaaknogversterktdoordewijze
waarophetprocesvan beleidsvoorbereiding
wordtvormgegeven.Omdat projecten veel
interactieencoördinatievergen,worden
voorgroteprojecten regelmatig tijdelijke
projectbureaus opgetuigd.Opzichgeen

Bron:'RuimtevoorRijntakken.Wathetonderzoekongeleerdheeft.'(illustratieK.Nuijten).
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onlogischegedachte.De capaciteitenervaringvandeprojectbureaus zijn echtervaak
ontoereikend omdeintegratie,diehard
nodigisgeziendeversplintering van het
onderzoek,daadwerkelijk inhoud tegeven.
Bovendien hebbenprojectbureaus al hun
handen volomhetparticipatieveprocesin
goedebanen teleiden.Eengoedeintegratie
vanhetonderzoekschieterdaarom vaakbij

Kunsten kunde van integratie
Integratie vanonderzoek isooknietiets
watje etwelevenbijdoetofwatpasaan het
eindevaneenproject aandacht behoeft. Het
uitvoeren vaneenintegraleanalyse ten
behoevevandebeleidsontwikkeling is een
vakapart.Het ishetvakgebiedvande
beleidsanalyse.Debeleidsanalytische benaderingondersteunt hetbeleidsprocesdoor
inzicht tegeveninhetprobleem,in het
bestaand beleidenindebeleidsmogelijkheden.Doelvaneenbeleidsanalyse isomkenniseninzichtenopeen samenhangende
manier bij elkaar tebrengen enteanalyseren.Zowordenzinenonzin vanelkaar
gescheidenenontstaatzichtopnut en
noodzaakvanbeleidenindeeffecten van
beleidsalternatieven.
Debeleidsanalytische benadering kent
haaroorsprongindesysteemanalyse.Na
verloopvantijd isdesysteemanalyseaangevuld metinzichten uit andetewetenschappen,waaronderdeeconomie,psychologieen
desocialewetenschappen.Daarbij kreegde
beleidsanalytische benadering aandacht
voordepolitiekeenmulti-actor dimensie
vanbeleidsontwikkeling.Inhet verleden
waseenbelangrijk punt vankritiekopde
beleidsanalytische benaderingdatteweinig
aandachtwerdbesteed aanhet strategisch
gedragvanactoren enaanhetbestaanvan
uiteenlopendeprobleemopvattingen.Deze
kritiekheeft geleid totdeontwikkelingvan
nieuwevormenvanbeleidsanalyse.Indie
nieuwevormenwordtgeredeneerd vanuit
deperceptiesenbelangenvanallebetrokken
actorenenwordtgezochtnaar oplossingen
waarinbelangenvervlochten worden.Dit
heeft geleid totdeontwikkelingvan integra-

le, multi-actotbeleidsanalyse.Deontwikkelingvandezenieuwevormvanbeleidsanalyseheeft zichzo'njaar oftiengeleden ingezet.
Kenmerkvaneen integrale, multi-actor
beleidsanalyse isdatwordtvoldaanaandrie
voorwaarden.Teneerstemoetendeverschillendeacrorenvertrouwen hebben indeanalyse.Ditbetekentdat nietalleenwordtvoldaanaandewetenschappelijke principesvan
validiteit,verifieerbaarheid en transparantie,
maardatdeactorenookworden betrokken
indeanalyseendatdeanalyse toegankelijk
isvooriedereen.Tentweedemoetdeanalyse
rekeninghouden metallebelangendiespelen.Het ideaalhierbij isdatwordt gekomen
toteenwin-win-oplossingoftenminste tot
eeninzichtelijke afweging van belangen.
Hiervoor ishetnoodzakelijk dateenbreed
paletvanoplossingsrichtingen wordt
beschouwd.Tenderdemoet indeanalyse
hetvraagstukendemogelijke oplossingen
vanuitallerelevanteinvalshoeken worden
onderzocht,metinbegripvandekostenen
batenvoorallebetrokkenen (verdelingseffecten)endeonzekerheden enrisico'sdiedaarbijeenrolspelen.Als aandezedrievoorwaardenwordtvoldaan,kandeanalyse
inzicht enoverzichtopleverendie bruikbaar
isvoorhetbeleidsdebat.Hierdoor komteen
totaalbeeld beschikbaar datde betrokken
actorenaccepterenenwaarderen.Debeleidsdiscussiekanhiermeedaadwerkelijk verder
gebracht worden.

Inditartikelhebben wijsterkde nadruk
gelegdoppolarisatieenversplinteringvan
onderzoekalsbelangrijkeoorzaken waarom
doorwerkingvanonderzoekinbeleidregelmarighapert.Uiteraard spelen meer factoreneenrol.Debeleidsagenda verandert
somszosneldatdebeleidsanalysedat bijna
nietkanbijbenen. Ookonderzoekers dragen
regelmatigbijaanversplintering vanonderzoek.Daarnaast isstrategisch gedragvan
actoreneenfactor vanbelang.Zobestaan
ongetwijfeld partijen diehelemaalnietop
zoekzijn naareenintegrale oplossing,
omdatzedenken baattehebben bij polarisatie. Hetrecenteparlementair onderzoek
doordeCommissieDuivesteijn naar infrastructuurprojecten laathiervan voorbeelden
zien.Datneemt allemaalniet wegdatnaar
onzeovertuiging integrale multi-actor
beleidsanalyseseenbelangrijke bijdrage
kunnen leverenaanhetbetermetelkaarverbinden vanbeleidsprocesen beleidsinhoud.
Enalsdatlukt,isalveelgewonnen. «"
Odette vande Riet
Herman vander Most

Geheelin kleur
Deontwikkelingnaareenintegrale,
multi-actor beleidsanalyse isvergezeld
gegaanvaneenmethodischeverbreding in
devormvanactor-,netwerk-en argumentatieanalyseseninteractieve spelsimulaties.
Dezemethoden kunnen wordeningezetom
hetbeoogdetotaalbeeld teontwikkelen.De
uitdagingligterinomdezeontwikkelingen
indebeleidsanalysetoetepassenopde
watersector,zodat inbeleiden onderzoek
rekeningwordtgehoudenmetdeveelheid
aanbelangen,invalshoekenen benaderingswijzen.Voorwaardedaarbij isdat integratie
vanafheteerstebegin vanhet onderzoek
nadrukkelijk aandacht krijgt.

VanafheteerstvolgendenummerverschijntH 2 0voortaangeheelinkleur.Tot
ophedenwerdendeagenda-enmededelingenpagina'sinzwart/witgedrukt, terwijl
derubriekPlatform alleeninkleurgedrukt
werdals deauteursvandeartikelenhierom
vroegen.Hierdoorkanderedactiedeindelingeenvoudigerenduidelijker maken:het
eerstedeelbestaatuit nieuwsen informatie, achtergrondartikelen bijaktuelezaken
enopiniërendeartikelen.Danvolgende
verenigingspagina's.Hiernakomtde
(semi-)wetenschappelijke rubriek Platform.
IedereH20eindigtmetdeagendaenproductennieuws.
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