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doorbelanghebbenden.InhetEU-project
HarmoniCOP(overpubliekeparticipatie)
wordtonderhetlaatstehetbetrekkenvan
georganiseerdebelangenverstaanenonder
publiekeparticipatiehetbetrekken vannietgeorganiscerdebelangen.
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Actievebetrokkenheid van belanghebbenden bijdetotstandkomingvan deplannen iseenvereiste
vandeKaderrichtlijn Water, metnisdoel'eengevoelvan'gedeelde verantwoordelijkheid voorde
implementatie. Het actief betrekkenvanhetpubliekenbelanghebbenden bijhetwaterbeleid vraagt
omgocdeprocesbegeleiding, tijd enenergie. Delangetermijnvisie voorhetScheldc-estuariumwordt
utditartikelgeprcsentecrd alseengoed voorbeeld vanactieveparticipatie van belanghebbenden bij
beleidsvoorbereiding. Deafwezigheid vanecuaantal partijen betekendeechterdateenaantal onderwerpenmetaan bodkoukomenendooropgelegdebeperkingenquatijd eurandvoorwaarden kwamenzelfszaken alsdewaterkwaliteit, waarvoordedeskundigheid welaanwezig was, metop de
agenda. Watis van dezeervaringtelerenvoordeimplementatievandeKaderrichtlijn Water?
DeKaderrichtlijn Water(KRW)vereist
actieveparticipatievanallebelanghebbenden
bijdeuitvoeringvanderichtlijn.Volgensartikel14moetenlidstatenditaanmoedigen.
Participatiehoudt indatpartijen nietalleen
mogenreagerenopgemaakteplannen,maar
actiefdeelnemen aandetotstandkoming
ervan1'.DaarmeeonderkentdeEuropeseCommissiehetbelangvanhetvroegtijdig betrekkenvanbelanghebbenden ineensteedscomplexerwordendwatetbeheer.Inditartikel
wordtdetotstandkoming vandelangetermijnvisieSchelde-estuariumgeëvalueerdvanuiteenbestuurlijk-theoretisch perspectief
waarmeedeparticipatievereisten vandeKRW
zijnondetbouwd enuitgewerkt.
Europa en participatie
Decomplexiteitvanhetwatersysteem
neemttoe,zowelintechnischealsinsociale
zin.Ingrensoverschrijdende riviersystemen
komendaardeafhankelijkheden tussenverschillendelandenbij.Oplossingen kunnen
hierdoor nietmeer'vanboven'opgelegd
worden;dezeproblemen moetenwordenopgelostineennetwerkvanverschillendeinterdependentepartijen. Eénvandemanierenom
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hiermeeomtegaanishetbetrekkenvanrelevantepartijen ineenvroegstadiumvande
besluitvorming.Relevantepartijenzijn partijendiedebesluitvorming kunnenblokkerenof
verrijken,partijen dieeenbelanghebbenbijde
besluitvormingenpartijen dieopgrondvan
moreleoverwegingen rechthebbenopparticipatie2'.
Voordelenvanparticipatiezijndatde
besluitvorming inhoudelijk beterwordt,doordatmeerkennisbeschikbaar komteneen
maatschappelijk draagvlakontstaatvoorde
uitkomstvanhet besluitvormingsproces.
Informeren wordtdoordeEUmetgezienals
echteparticipatie,maarwelalsvereisteomte
komen totconsultatieenhetactiefbetrekken
vanpartijen.Consultatiehoudtindatbelanghebbendenenhetpubliekkunnen reagerenop
plannen.Actiefbetrekken betekentdatzeook
daadwerkelijk meehelpenaandetotstandkomingvanplannen.Dithoeft overigensniette
betekenendatdezebetrokken partijen ookverantwoordelijk zijnvoordeplannen1'.Inhet
EuropeseGuidanceDocumentonPublicParticipationwordtverderonderscheidgemaakt
tussenpubliekeparticipatieenparticipatie

Schelde
DeScheldeiseenvoorbeeldvaneengrensoverschrijdende rivier.Zijheeft eenopenverbindingmetdezeewaardoorzoete,brakkeen
zoutedelenvoorkomendiesameneenuniek
ecosysteeminnoordwest-Europa vormen.
NederlandenBelgiëhebbenveelconflicten
gehadoverdedoorgangvandeSchelde.Dit
heeft deontwikkelingvandehavenvanAntwerpeninhetverledenbelemmerden heeft
geleidtoteenmoeizamerelatietussenNederlandseenVlaamseoverheidwanneerhetomde
Scheldegaat3'.In 1995hebbenNederlanden
VlaandereneenovereenkomstgetekendwaarinNederlandtoestemminggeeft voordeverdiepingvandeScheldetot 11,6meter.Nederlandisdaarbijverplichthetverliesaan natuur
tecompenseren.Eenonderdeelvanhetcompensaneplanwasomeenaantalpoldersaante
wijzenalsnatuur-ennoodovcrloopgebied. In
Zeelandontstond veelweerstand tegendeze
plannen,omdatvolgensgeraadpleegdedeskundigen nietgoedgecommuniceerd werd
metderegionaleautoriteiten enhetpubliek.
Deboerenkwameninopstandtegendit'ontpolderen',waardoordeTweedeKameruiteindelijk hetontwikkelingsplan tegenhield.Tot
ophedenisernietgenoeggedaanomdeverlorennatuur tecompenseren.HiervoorisNederlanddoordeEuropeseCommissieopdevingersgetikt.IntussenverlangdeVlaandereneen
verdereverdiepingvandeScheldetot 14meter,
zodatschependienu alleentoeganghebben
totRotterdamookindehavenvanAntwerpen
kunnen komen.DeTweedeKamerging
akkoordmeteenverdereverdieping,mitser
eenlangetetmijnvisicvoorhetSchelde-estuariumzoukomen.DevisieistotstandgekomenonderleidingvandeTechnischeSchelde
Commissie.Dezecommissieisverantwoordelijkvootdetoegankelijkheid vandeScheldeen
daarmeekwamhierdusookdenadrukopte
liggen.Indevisieisdoordeprocesbegeleiders
ookruimtegeschapenvooraandachtvoor
natuurlijkheid vanhetfysiekeenecologische
systeemendeveiligheid tegenoverstromen.
Doorbewusttekiezenvoorhetcombineren
vandezedriefuncties ennietenkeltekijken
naardeverdiepingvandeSchelde,waarNederlandweinigtotgeenbelangbijheeft, washet
mogelijk toteengezamenlijke visietekomen.
Detijdsdruk washooggeziendehistorievan
conflicten endecomplexiteitvandestudie.
Hetproject moestintweejaarwordenafgerondomdeBelgenteovertuigendathetniet
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InopdrachtvandeEuropeseCommissieisin2002begonnenmethetprojectHarmonisingCollaborativePlanning.Hetdoelisdekennisoverparticipatiefrivierbeheer inEuropatevergroten.DeervaringeninNederlandopditgebiedzijnonderzochtmiddelseenliteratuurstudieen
vierhistorischecasestudiesdiezichonderscheiden vanwegehun participatievekarakter.De
langetermijnvisie voordeScheldewerdgekozen,omdatheteenvoorbeeld vormtvaneensystematischontworpen proces,waarindeinternationalebelanghebbenden bewustzijn betrokken
enopeenvruchtbaremaniersamengewerkt istussenVlaanderenenNederland.Hetproject
resulteerdeineenbestuurlijk breedgedragenvisieopdetoekomstvandeSchelde.Opbasisvan
documenten eninterviews metdeprocesbcgeleidersisdevraagbeantwoord inhoeverresprake
wasvandeelnamevandeverschillendepartijen bijdetotstandkomingvandevisie.Ditartikel
belichtdebetekenisvandezeinzichtenvoordeimplementatievandeKaderrichtlijn Water.

debedoelingwasdeverdereverdiepingtevertragen.Hetprojecteindigdein2001 enwerd
ondersteund dooreenclustervanwetenschappelijke instituten.

denwaséénvandedoelenvanhetproject.Vanwegedehistorischegevoelighedenenculturele
verschillenisveelaandachtbesteedaanhet
ontwerpvanhetprojectendesamenstelling
vandeprojectorganisatie4'.Ditblijkt bijvoorbeelduitdesamenstellingvandewerkgroepen
meteengedeeldVlaams/Nederlands voorzitterschapengelijkwaardige representatie.

Participatie
Draagvlakvoordelangetermijnvisiebij
autoriteiten enbelanghebbenden inbeidelan-
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Departijen diedeelnamenaanhetopstellenvandelangetermijnvisie voorhetScheldeestuariumwarenhoofdzakelijk ambtelijk van
karakter.Degemeentenenprovinciesin
Vlaanderenwarenechternieractiefbetrokken!
Zijwerdengeïnformeerd viadereguliereoverlegorganen metdegewestelijke overheid.De
havensvanAntwerpen,Vlissingen,Terneuzen
enGentzijn welbetrokkengeweest,maarZeebruggeenRotterdam alsdirect belanghebbendenontbraken.DeVlaamseautoriteiten waren
vanmeningdardehavenvanZeebruggeniet
totdeScheldehavensgerekendmoetworden4'
enookRotterdamligtbuitendegeografische
afbakening. Bovendienontbrakenvertegenwoordigersvandebelangenvandeboeren,vissersenrecreatieveorganisaties.Zijwerden
achterafgeconsulteerd overdeuirkomstenvan
delangetermijnvisie onderanderedoorde
CommissieLeemhuis5'.InVlaanderenkonin
eenparlementaire hoorzittingwordengereageerdvoorafgaand aanhetdefinitieve besluit.
Eenstructurele mogelijkheid voorhetconsulterenvanindividueleburgersvormdegeen
deelvanherproject.Deregelmarigverschijnendenieuwsbrievenwarenvooralgerichtop
deprofessionele deelnemers.
Leemhuis-Stout concludeertinhaarevaluatierapportdateenbestuurlijk enmaatschappelijk draagvlakvoordelangetermijnvisievoordeScheldebestaat.Maarin datzelfde
rapportwordtookgeconcludeerddaroverhedeninderegioenoverigebelanghebbenden in
beperktematewarenbetrokken.Eengevolg
hiervanenvandegekozengeografische afbakeningisdateenaantalbelangrijke zakenals
deeffecten opdevisserij,derelatieveconcurrentiepositievandehavensinderegio,de
agrarischesectorendewaterkwaliteitalsdragervanhetmilieugeenaandacht hebben
gekregen.Duidelijk isdateenaantalrelevante
partijen nietactiefbetrokken isgeweestbijhet
projecrendeexternepubliciteit bewustniet
actiefisgezocht.
Discussie
Bestuurlijke participatieenmaatschappelijkdraagvlakwarenzeerbelangrijke doelen
dievolgensdeCommissie Leemhuis-Stout
werdengerealiseerd bijheropstellenvande
langetermijnvisie voordeSchelde.Hetgekozen
procesontwetpleiddebinnendegegeven
beperkingen quarijd,geografie enmiddelen
toteengoedresultaat.Uitinterviewskomt
bovendiennaarvorendatdesamenwerkingop
ambtelijk niveautussenVlaanderenenNederlandisverbeterdenhetvertrouwen tussenbeidenlandenistoegenomen.Waarsamenwerkinginhetverledenwasuitgesloten, lijkt
hetnueenlogischeoptie.Devooraf doorde
NederlandseenVlaamseoverheid,opgelegde
beperkingen,versterktdoordekeuzevoorde
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TechnischeScheldeCommissie als opdrachtgever endestrenge tijdslimiet van tweejaar,
maakten echter dat niet alleonderwerpen aan
bod konden komen en niet allerelevante partijen actiefkonden participeren, hetgeen wel
vereisten zouden zijn bij een project in het
kader van de KRW. Zonder deopgelegde beperkingen waren meer zaken op tafel gekomen.
Het ontbreken hiervan zalaandacht moeten
krijgen bij de implementatie van de visie.De
ervaring hiermee roept daarom de vraag op
wat wij hiervan kunnen leren voorde invoeringen implementatie van deKRW?
DeKaderrichtlijn Water vereist actieve
participatie van allebelanghebbenden met als
doelhet creëren van een gevoelvan gedeelde
verantwoordelijkheid voor de implementatie.
Dit laatstewerkt alleen indien allezaken op
tafel kunnen komen. Uitde langetermijnvisie
voordeSchelde valt te leren dat wanneer partijen ontbreken ook bepaalde onderwerpen
zullen ontbreken. Ook uit de aangehaalde
theorie2' blijkt dat het uitsluiten van partijen
met belangen, blokkademacht ofdieop basis
van morele overwegingen recht hebben op

participatie niet gewenst is.Het betrekken van
allerelevante partijen en het bediscussiëren
van allerelevante onderwerpen zorgt voor een
betereprobleemformulering en afbakening.
Deselectievan belanghebbenden voor deelname in het proces isdus vangroot belang.
Aandacht voor een niet te nauwe afbakening iseen andere aanbeveling.DeKRWmoet
net alsde langetermijnvisie voordeSchelde
onder hoge tijdsdruk worden uitgevoerd.
Tijdsdruk maakt actievepublieke participatie
lastig,omdat veeltijd geïnvesteerd moet
worden in het begin van het project. Met het
naderen van dedatum waaropde KRWgeïmplementeerd moet zijn, wordt de tijdsdruk
echter steeds hoger, waardoor het lastiger zal
worden om een goedparticipatietraject op te
zetten.Devolgende vraag isdus hoe met deze
dilemma's om tegaan.Vanwege de inhoudelijke en procesmatige complexiteit van het
implementatietraject van de KRW,de afbakening/randvoorwaarden en planning van relevante activiteiten in de tijd magdit niet enkel
en alleendoordepolitiek(lees ministeries)
bepaald worden. Integendeel, het professioneel

betrekken van een breder publiek bij het bepalen van debelangrijkste onderwerpen en het
ondersteunen van devormgeving van het proceskan het proces inhoudelijk verrijken en het
maatschappelijk en ambtelijk draagvlak verbreden.Draagvlak ontstaat immers alleen
wanneer daadwerkelijk actiefinvloed kan
worden uitgeoefend. *
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