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kwalitatievestudie.Aandehandvanbeschikbarerapportenendiepte-interviews iseen
beperktaantalvoorbeeldprojecten systematischdoorgelicht.Deresultatenvandezestudiezijngebruikt indeNatuurbalans 20031'.
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Landelijkebeleidsmakerszien mogelijkheden indecombinatievanwater-ennatuurdoelstellingen.
Inmiddels is ookalineenaanzienlijkaantal praktijkprojecten ervaringopgedaan metdezeJunctiestapeling. Voorde Natuurbalans2003weidaan dehandvanachtvoorbeeldprojecten onderzocht
welkefactoren doorslaggevend zijn voorhetsuccesvolréaliseraivandenatuurdoelen. Deconclusie
luidtdat met name'robuuste'naruurgoedgecombineerd kanworden,datveiligheid eenargument 1
dat belanghebbende burgersovertuigt,dateengoed juridisch enbestuurlijk kaderen eenintegrale
streckbcuadcringvangrootbelangzijnéndarvoorgaandepunten metname111 hetrivierengebied
inmiddelsgerealiseerdzijn.
Inveelbeleidsnota'szijn demogelijkheden
geschetstdiehet'RuimtevoorWater'-beleid
zoubiedenvoordenatuurinNederland.Voorbeeldenzijn'AndersOmgaanmetWater',de
VijfdeNotaRuimtelijkeOrdeningen'Waterbeleidinde 21eeeuw'.Indeuitvoeringopprojectschaalwordennatuur- enwaterdoelstellingenookalgecombineerd.HetMilieu-en
Natuurplanbureau, verantwoordelijk voorhet

Tabel1.

opstellenvandeNatuurbalans, heeft hetInstituut voorMilieuvraagstukken vandeVrije
UniversiteitvanAmsterdamgevraagdomte
verkennenofnatuurdoelstellingen profiteren
vanhet'RuimtevoorWater'-beleiden daarbij
teinventariseren welkesucces-en faalfactoren
vanbelangzijnvoorhetbehalenvande
natuurdoelstellingen indittypegecombineerdeprojecten2'.Ditisgedaanindevormvaneen

Intotaalzijn achtpraktijkvoorbeelden systematischdoorgelichtmetbehulpvaneen
voorafontwikkeldanalysekader.Aandehand
hiervanisachterhaald watde oorspronkelijke
doelstellingen vandeprojecten zelfwaren.
Ookisonderzochtof,enzojainhoeverre,een
beoogdedoelstellinggerealiseerd is(ofzal
worden).Uiteindelijk isnagegaanwelkefactorenvaninvloedzijngeweestop hetaldanniet
realiserenvandedoelstellingen.Geziendegrotehoeveelheidendiversiteitvanpotentiële
succes-enfaalfactoren isenigestructuuraangebrachrdoorzeintedeleninvijfcategorieën
(zietabel 1).Voorelkecategorieiseenlijst met
mogelijkesucces-enfaalfactoren opgesteld.
Dezemogelijke factoren zijngebruiktvoorhet
opstellenvandevragenlijst voordeinterviews.
Eerstiseeninventarisatieverrichtvanprojectendienaasteenwaterdoelstcllingook
natuurontwikkeling als hoofddoelstelling hadden.Hierbij isgebruikgemaaktvaneen
bestaandeinventarisatievanprojectenuiteen
eerderestudie3'.Dezelijstprojecten isaangevuld
meteenaantal natuurontwikkelingsprojecten
uithetNURG-kader(NadereUitwerkingRivierengebied).Intotaalwarenhiermee65projecten
beschikbaar,waaruiteen keuzeisgemaaktvoor
denadereanalyse.Bijdezekeuzehebben een
aantaloverwegingeneenrolgespeeld.Ten eerste
isgekozenvoorconcreteprojecten die aluitgevoerdzijn,eenlangevoorgeschiedenisofeen
langplanvormingtraject hebbengekend,zodat
daadwerkelijkpraktijkervaringen gepeildkondenworden.Tentweedeisgekozenvoorprojec-

Overzichtvandecategorieënenvoorelkecategorieenkelevoorbeeldenvanmogelijkesucces-en/aal/actoren.

categorie
technisch-inhoudelijke factoren

bestuuilijk-juridische factoren

mogelijke factoren
aanwezigekennisoverdeomstandigheden enprocessen
vooruitzichten voorhetgebiedbijongewijzigd beleid
wet-enregelgeving:internationaal, nationaalendecenttaal
contextvanhetproject(bijvoorbeeld onderdeelvaneengroter programma)

politiekeenprocesgerelateerdefactoren 'macht'vanbetrokkenoverhedenenorganen(formeelen informeel)
matewaaringelegenheid totparticipatie wordtgegeven

I

sociaal-culturele factoren

betrokkenheidbijdedoelstellingenonderdebewonersenandere belanghebbenden
matewaarinbelanghebbendengebruikmakenvan voorlichtingenvaninspraak-enberoepsmogelijkheden

economische factoren

beschikbaarheid vanfinanciering (inclusiefdedaarbijgesteldevoorwaarden)
aanwezigheidvanverontreinigdegrondofslib;
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tenbetrekkinghebbendeopdiversewatersystemen (beken,rivierengebied en polder/boezem)enopdiverseschaalniveaus (regionaalen
lokaal)om eenzobreed mogelijk beeldte kunnenverkrijgen.Tenderdeisgekozenvoorprojectendieverschillendesoortenbeslisprocessen
volgen,zoalsprojecten diegestartzijn alsNURG
alsookprojecten diegestartzijn ten behoevevan
een waterhuishoudkundige doelstelling.Tabel2
geeft eenoverzichtvandegeselecteerdeen
geanalyseerde projecten.

en iemand uit de'natuurhoek'. De vragenlijst
wetd ter informatie enkeledagen van tevoren
opgestuutd,waarna het interview telefonisch
afgenomen werd.Bijdeanalyse is niet alleen
vastgesteld ofeen bepaalde factor een rol speelt
ofgespeeld heeft, maar isookgeprobeerd na te
gaan war het relatievegewicht vandie factor is
(was]ten opzichte vanandere factoren. Overigens bleekdat eenzelfde factor in het eneproject een succesfactor kanzijn en in het andere
project een faalfactor.

Voordeanalyse van deprojecten zijn
steeds tweepersonen geïnterviewd, waarvan
een betrokkene bij de leiding van het project

Combinatie natuur met water

Ajb.

Twee factoren bleken specifiek van belang
voorprojecten waarin natuur en water gecom-

Het inrichtingsplanvan deRijmvaardense uitenvaarden(bron:RIZA).

Groene Rivier

Lobberdense Stang

kades
hoogwatervrijterrein
hoogwatervluchtplaats
aanvullend beheer

KnonvibjenbijhoogwaterindeRandwykscuitenvaarden.

bineerd werd:eensrerkjuridisch kader en een
gedeeldgevoel van urgentie.Eensterkjuridisch kader en in het bijzonder deWet beheer
Rijkswatetstaatwerken (voorheen Rivierenwet)
is,in degevallen waarbij denatuurdoelen en
dewaterdoelen verenigbaar zijn, een succesfactor voor de rivierprojectcn geweest. Het veiligheidsaspect van deze wet heeft overheden
gestimuleetd tot het (versneld)uitvoeren van
het project. Dit geldt met name voot de projecten Rijnwaardense uiterwaarden en Millingerwaard.Doorde aanpassing van de maatgevendeafvoer conform deRivierenwer kreegde
NURG-uitwerking vandezegebieden een extra
impuls.Daarentegen kan dewet bepetkingen
opleggen aan demogelijkheden bepaalde
natuutdoelen terealiseren wanneer deze niet
(geheel)verenigbaat zijn met de waterdoelen.
Dewaterhuishoudkundige randvoorwaarden
zijn namelijk 'hard', waardoor de natuurdoelen opde tweede plaats komen.Zokan opslag
van bos indeuiterwaarden van rivieren ongewenst zijn vanwegeeen vermindering van de
afvoercapaciteit van de rivier.Eenander voorbeeld hiervan ishet project in deVreugderijkerwaard, waar een permanent meestromende
nevengeul langs deIJsselisaangelegd. DeWet
beheet Rijkswatetstaatwetkcn vereistedat een
minimale hoeveelheid water viade hoofdstroom van deIJsselmoest blijven lopen, waardoor de kansen voor naruur (met name devisstand) in de nevengeul afnamen. De
hoogwarerincidenten in 19513 en 15195e n de
extremeregenval in 1994en 1998zorgden voor
versnellingvan derivier-en waterbergingprojecten.Door dewateroverlast werd de noodzaakvan waterberging beter begrepen en bredergedragen, waardoor deurgentievan een
aantal projecten groter werd.Dit had indirect
ookeen positieve invloed op de natuurdoelen
in dieprojecten. Denatuurdoelstellingen werden namelijk makkelijker geaccepteetd in
combinatie met de veiligheidsdoelstellingen.
Dehoogwaterincidenren vereenvoudigden bij
een aantal projecten ookde grondverwerving:
grondeigenaren hadden overlast ondervonden
van het hoge water, waardoor zij eenvoudiger
instemden met het verkopen ofruilen van hun
grond.

Projectorganisatie
Een tweede teeks factoren heeft betrekking
opde organisatie van deprojecren. Twee factorenzijn hierbij specifiek van belang: bestuurlijke samenwerking en externe communicatie,
voorlichting en participatie. Integrale benadeling vereist, wegensdeverscheidenheid aan
doelen, weleengoedebestuurlijke samenwerking.Vooralhetafsluiten vaneenconvenant, waatin de taakverdeling ende financiële
inkomsten en uitgaven zijn vastgelegd, werd
alspositiefervaren.Indicaties bestaan dat dit
leidt tot een versnelling van de uitvoering. Een
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heid vanuit dieorganisaties op.In het project
bij Schardam ishet onduidelijk hoede communicatie met belanghebbenden isverlopen.
Wellijkt hier de slechtecommunicatie te hebben geleid tot verharding van standpunten,
wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een koersomslag in de besluitvorming.

HoogwaterindeuiterwaardenvandeRijnbijWapeningen.

factor die het proces kan bemoeilijken, is wanneer één van debelangrijke financiers niet aan
het besluitvormingsproces deelneemt en bij
het begin van de uitvoeringsfase niet met
bepaalde punten wilmeewerken. Dit werkt
niet bevorderlijk voor de voortgang van het
project. Verloopt de bestuurlijke samenwerking niet goed,dan isde kansgroot dat
vooralde natuurdoelen niet gerealiseerd zullen worden. Dewaterdoelen lopen vertraging
op maar zullen vaak,viawettelijke kaders toch
worden doorgevoerd. Externe communicatie,

Tabel2.

Overzichtvandegeanalyseerdeprojectenmetdaarinaangegevenhetwatersysteem,deregio,hetstadiumvanuitvoering,dejunctiesdievanbelangzijn,deschaalvanhetprojectendeinitiator.

project
rivierengebied
Millingerwaard
Rijnwaardense
uiterwaarden
Vreugderijkerwaard
Noordwaard

beken
DrentseAaen
Elperstroom
Tungelroyse beek

30

voorlichting (media) en participatie bleken
belangrijke succesfactoren vooreen project.
Verlooptdit goed, dan wordt een breder draagvlakgecreëerd en leidtdit tot verminderde
weerstand tegen ingrijpende maatregelen. In
de meeste projecten wordt communicatie met
debelanghebbenden alseen succesfactor
genoemd. Met name bij deDrentseAawasde
mogelijkheid tot participatiegroot.Aan diverseorganisaties wasgevraagd projecten in te
dienen en hoewel dit uiteindelijk weinig
gebeurd is,leverdedit tochgrote betrokken-

A l g e m e n e factoren
Uiteindelijk zijn nogenkelealgemene factoren teonderscheiden: het passen ineen breder kader en grondverwerving. Het passen in
een breder kader, bijvoorbeeld NURG,het Plan
Ooievaar, deGeldersePoort, dediverse natuurbeleidsplannen ofdeecologische hoofdstructuur, isbij alleprojecten waarbij dit het geval
waseen succesfactor geweest.Alsvoordelen
vanhet opgenomen zijn in eengroter geheel
zijn genoemd de hefboomwerking, de financiering,depolitieke steun door degrotere
bekendheid en het eenvoudiger uitvoeren van
PR-beleid.Ook het toekennen van een speciale
status aan het gebied,zoals een Habitatrichtlijngebied, een milieubeschermingsgebied of
een nationaal park,werkt stimulerend en versterkend (DrentseAa).Door het politieke
draagvlak, ooklandelijk, was het eenvoudiger
dingen gedaan te krijgen. Ook worden dedoelen voor natuurontwikkeling gemakkelijker
geaccepteerd alsdezegekoppeld worden aan
andere doelen, waarvan het nut voor betrokkenen duidelijker is(DrentseAa).In het project
bij Schardam kwamen de natuurdoelen echter
pas in een later stadium inde planvorming

regio

stadium

functies

schaal

initiator

Gelderland
Gelderland

deels uitgevoerd
praktische uitvoering

veiligheid, delfstoffenwinning en natuur
veiligheid, delfstoffenwinning en natuur

regionaal
regionaal

Ministerie vanLNV
MinisterievanLNV

Overijssel
Noord-Brabant

bijna afgerond
praktische uitvoering

waterbeheersing, recreatieen natuur
natuur, waterberging, recreatie en klei
en zandwinning

regionaal
lokaal

Provincie Overijssel
Ministerie vanLNV

Drenthe

deels uitgevoerd

landbouw, recreatie,natuurontwikkeling, regionaal
waterwinning en wonen

afgerond

retentie enontwikkeling beekvegetatie

Limburg

lokaal

polder/boezem
Westerbroekstermadepolder

Groningen

praktischeuitvoering

natuur, waterbergingen recreatie

Schardam

Noord-Holland

praktischeuitvoering

veiligheid, natuur, waterberging, recreatie lokaal
en landbouw
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Provincie Drenthe
en Waterschap
Hunze enAa's
Provincie Limburg

Stichting Het
Groninger
Landschap
Wereld Natuur
Fonds, HHRUitwarerende sluizen
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naar voren,voornamelijk alsadditionele rechtvaardiging. Het ontbreken van een integrale
benadering werd dan ookgezien alséén van de
factoren waarom dit project vanuit natuuroogpunt mislukte.
Grondverwerving iseencruciale factor
voor natuurontwikkelingsprojecten. Bij sommige projecten verliep de grondverwerving
voorspoedig. Factoren diedit veroorzaakten,
waren een tien procent-verkoopbonus van
NURGbij deNoordwaard, grondruil met door
Dienst Landelijk Gebied aangekochte grond in
dedirecte omgeving bijdeNoordwaard en eerderewateroverlast bij de Vreugderijkerwaard.
Bijandere projecten verliepde grondverwervingmoeizaam ofwerd deze niet geheelgerealiseerd.Factoren die hiervoor verantwoordelijk waren, waren het ontbreken van een
dwangmiddel waardoor landruil of-verkoop
alleenop vrijwillige basiskon gebeuren
(DrentseAa),tijdsdruk waardoor de agrariërs
die wel bereid waren tot landruil niet de mogelijkheid hadden dit te realiseren (Tungclroyse
beek),het ontbreken van voldoende financiële
middelen (DrentseAa)en het bestaan van eerder verleende concessies voor hercultivering
(Millingcrwaard). In veelprojecten kunnen de
ingrepen pas worden uitgevoerd alseen aaneengesloten stuk gebied in bezit is.Isdit niet
het geval,dan kan de natuurdoelstelling niet
gerealiseerd worden. Ishet teverwerven gebied
echter ookvan belang voordeveiligheid, dan
zijn wel middelen beschikbaar voor onteigening (viabijvoorbeeld deWet beheer Rijkswaterstaatswerken),hoeweldeze in de onderzochte projecten niet gebruikt zijn.

Conclusies
Uit deze studie blijkt dat natuurontwikkeling in en langs het water vooral kansrijk zou
kunnen worden toegepast bij nieuw te ontwikkelen 'robuuste' natuur, zoals rietlanden
engetijdenmoerassen. Bijhet formuleren van
denatuurdoelen kanmen dan namelijk rekening houden met de voordat gebied gewenste
hydrologische omstandigheden. In diegevallen waarbij reeds kwetsbare natuur aanwezig
is,ishet mogelijk dat problemen ontstaan
indien het behoud hiervan gecombineerd
wordt met waterdoelen. In rivierprojecten
waarbij de natuurdoelen en de waterdoelen
verenigbaar zijn, kaneen sterkjuridisch kader
een succesfactor zijn.Zijn denatuur- en waterdoelen echter niet helemaal verenigbaar of
werken zeelkaarzelfs tegen, dan kan de wet
beperkingen opleggen aan het realiseren van
bepaalde natuurdoelen, doordat de waterdoelstellingeen'harde'randvoorwaarde is. Het
grootste deel van deonderzochte projecten was
onderdeel van een breder kader.Dit leidde tot
grote voordelen op het gebied van financiering,politieke steun doorgrotere bekendheid
en een eenvoudiger communicatie.Een groter
draagvlak onder debevolkingontstaat alsde
natuurdoelen gekoppeld zijn aan andere, meer
geaccepteerde doelen.Doorzo'n integrale
benadering worden ookde natuurdoelen makkelijker geaccepteerd. Een voorwaarde hierbij
iseengoede bestuurlijke samenwerking. Het
afsluiten van een convenant wordt hierbij als
positiefervaren en kan leiden tot een versnelling vandeuitvoering. Inde meeste projecten
moetgrond verworven worden.Financiering is
hierbij eenbelangrijke randvoorwaarde.Ande-

resuccesfactoren voor het verwerven van
grond zijn het kunnen bieden van een tien
procent verkoopbonus,ervaringen van grondeigenaren met wateroverlast in het verleden,
en demogelijkheid tot grondruil. Faalfactoren
voor her verwervenvangrond waren tijdsdruk
en het ontbreken van eendwangmiddel voor
onteigening ten behoevevan natuur. Een laatstebelangrijke succesfactor voor het slagen van
een project in het algemeen isgoede externe
communicatie met en voorlichting van
belanghebbenden en eventueel het bieden van
mogelijkheden tot participatie.Verloopt dit
goed,dan wordt eenbreed draagvlak gecreëerd
en leidtdit tot verminderde weerstand tegen
ingrijpende maatregelen.Verloopt de communicatie met belanghebbenden echter niet goed,
dan kan dit tot weerstand en verharding leiden
bij debelanghebbenden.%
Voormeerinformatie:M.vanHerwijnen
(020)4445155)4o/H. Goosen(020J4445566
Foto's:Jan Vermaat

LITERATUUR

1)

Natuurbaians(2ooj). Milieu- en Natuurplanbureau

2]

Herwijnen M. van, H. van Asselt, F. Oosterhuis.J.Ver-

RIVM.

maat en H. Goosen (2003]. Succes- enfaalfactoren van
natuurontwikkeling itt en langs het water. IVM R-03/12.
i)

Goosen H., R. Lasarje, M. Hisschemöller en N. van der
Grijp (2002). Praktijkervaringen met meervoudig ruimtegebruik binnen water^crelateerde projecten. IVMR-02/01

advertentie

X/-0
H l

Z
*

*

»

**~ Uwbenodigde uitbreiding voor de (nood) drinkwatervoorziening.

W

•»" Uwaanpassingaan het nood -/ rampenplan
waarborging van de drinkwaterkwaliteit.

*
QJ

U
- ra
•: • B

De waterdichte oplossing voor:

<P Uwvervoer en opslag van allevloeistoffeno.a. water, olie,
lichtechemicaliën en latex.

VET*

JS
LL.<

ter

WIEFFERINK

H.J. Wiefferink B.V.
Textielstraat 16
Tel.: 0541 -571616
www.wiefferink.nl

7575 CA Oldenzaal
Fax: 0541 - 512499
info@wiefferink.nl

H z O il8-Z004 31

