ACHTERGROND

E E N PARTICIPATIEVE V E R K E N N I N G M E T BEHULP VAN
FOCUSGROEPEN

Opzoeknaar
probleempercepties
overhetIJsselmeer
HetbelangvanhetIJsselmeervoorhetNederlandsewaterbeheerisgroot.Tijdensdevorigezomer
werddatnog onderstreeptdoorplannenomintijdenvandroogtehetIJsselmeerwaterinhetwesten
vanNederlandintezetten.Hetbeheervandit,ookopEuropeseschaalgezien,grotewateroppervlak
endepolders,wasvroegerstrakinhandenvanRijkswaterstaat. Sindsdejarenzeventighebbenanderepartijen intoenemeitdemateietstezeggengekregenoverhetIJsselmeer.Dezewarenhetnietaltijd
eensmetRijkswaterstaat, ietswatduidelijk afte lezenvaltaandeenormebergaan 'integrale'plannendiereedsbestaat,veelalmetkleineo/grotereaccentverschillen.
Dekomende tijd zaldecomplexiteitvan
hetwaterbeheerverdertoenemen.Ditheeft
temakenmetdeimplementatie vande
EuropeseKaderrichtlijn Water,waarvoorhet
IJsselmeergebiedmetdeGelderseVallei
wordtsamengetrokken totéén stroomgebied,tewetenRijn Midden.
Deuitvoeringvandekaderrichtlijn in
ditgebiedstaatnogindekinderschoenen.
Momenteelwerken debetrokken organisatiesvooralaaneeninventarisatievanproblemendieaandeordegesteld moeten worden
indebeheersvisie.Mogelijke aandachtspuntenhierbij zijn:dewaterkwaliteit,het
waterpeil,demogelijkheid totgasboringen,
deaanvaardbaarheid vanbuitendijks bouwenentoekomstige natuurontwikkeling.
DeKaderrichtlijn Water(metnameartikel 14)roeptlidstaten opomdeelnameaan
deplanvormingdoorbelangengroepenen
burgers tebevorderen.Demanier waarop
datdient tegebeuren isinprincipe vrijgelaten,maarerligt weleendocumentdateen
aantalparticipatieve methoden uitlegten
aanbeveelt.
Dit artikelgaat overhetproject 'River
Dialogue',waarineendergelijke methodeis
gebruiktvoorhetIJsselmeergebied.Doelis
vooralomdemethodegroterebekendheidte
geven,maarookomdeervaringen inhet
gebruikervantedeleneneeninschattingte
makenvandegeschiktheid ervanbijhetuitvoerenvande kaderrichrlijn.

De focusgroep-benadering
Deuitgeprobeerde methode isdievande
focusgroep. Kortgezegdiseenfocusgroep
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eeninformele discussie tusseneenklein aantalpersonenovereenbepaaldonderwerp.
Het aantaldeelnemers kanvariërenvan
minimaalviertotmaximaal twaalfende
discussiewordtbegeleiddooreen moderator.Watmaakteenfocusgroep eeninformele
bijeenkomst? Teneersteishetgesprek,afgezienvaneenzeerbeperktaantal vragendie
bedoeldzijn omdediscussieopgangte
brengen,spontaan.Tentweedewordt bijhet
benaderen vanpersonenvoordeelname(als
datkan)aangesloten opbestaande netwerkenenzijn dedeelnemersvaakmensendie
elkaaralkennen.Tenslottekangekozen
wordenvooreen'huiskamerachtige'omgevingvoordediscussie.De focusgroep-benaderingwordtindepraktijk voorzeer uiteenlopendedoelenendoorzeer verschillende
organisatiesgebruikt.Zokaneen focusgroep
tendoelhebbenominzicht tekrijgen inde
manier waaropdedeelnemers tegeneen
bepaaldprobleemaankijken. Een focusgroep
kanookgeorganiseerd wordenomdedeelnemers bewust temaken vaneenbepaald
probleemofomsocialeenpolitiekevetanderingtestimuleren.Demethode ispopulair
indemarketingendiverseonderzoekstradities,maarwordtookregelmatigdoorpolitiekepartijen gebruikt.
Inditonderzoekwashetonderwerphet
waterbeheer inhetIJsselmeergebied.De
doelstellingwasominzichttekrijgen inwat
voordedeelnemersdebelangrijkste kwesties
waren.Negen focusgroepen verspreidover
hetgebied(exclusiefGelderlandenOverijssel)werdensamengesteld (ziekaartje).Ze
bestonden uitgebruikers aanbeide zijden

vanhetIJsselmeerenuit'gewone'burgers.
HerberrofagrariërsuitFrieslandenNoordHolland, burgersuirFrieslandenAlmere,
waterrecreanten, vakantiehuiseigenaren,
beleidsmakers,natuurbeschermers envissers.Dezegroepen kregenvragenvoorgelegd
overwaterbeheer enaanverwante onderwerpen.Degesprekkenwerdenopgenomen,letterlijk uitgeschreven engecodeerd.

Waterkwaliteit
Indefocusgroepen werdzeerverschillendgedachtoverwaterkwaliteit.Diewerd
geassocieerdmetzwerfvuil, fosfaten, algen,
riooloverstorren,muggen,chemicaliënen
hetzoutgehalteinhetwater.Datwatgoedis
voordeéénnietpersegoedhoefr tezijn voor
deander,bleekuitdediscussiesover fosfaren
enalgengroei.Deboerenmaaktenzichniet
ergdrukomdealgen,zolangherwater maar
geschikt blijft alsdrinkwater voordedieren
envoorirrigatievanhetland.Voordevissers
houdt eengoedewaterkwaliteitjuist indat
hetwaternietteschoonmoetzijn:deafwezigheidvanfosfaten inhetwater leidt
immetstoteenteruggangvandevisstand.
Overdeoorzakenvandeovermatige
algengroeiverschildendefocusgroepen van
mening.Sommigewerendegrotehoeveelheid fosfaten aandeactiviteitenindeagrarischesectorenaanderiooloverstorten.De
agrariërswarenechtervanmeningdathun
bijdrage aanhetprobleemsterkwordt overdreven.Volgenshenzijn hermetname
natuurlijke factoren dietotalgengroeileiden.

Waterpeil en veiligheid
Indegroepen bestonddealgemene
meningdathetwaterpeilinhetIJsselmeer
endaarmeesamenhangend dekwaliteitvan
dedijken enhetrisicovoor overstromingen,
geenbedreigingvormtvoordeveiligheid.
Het waterpeilwerdwelinverband gebracht
metandereonderwerpen,zoalsdenatuur,
het bedrijfsmatige belangendewaterbergingscapaciteit.
Heteffect vanhetwaterpeilopde
natuur speeldemetnamevoordenatuurbeschermerseenrol.Indehuidige situatie
volgthetwaterpeilinhetIJsselmeereen
tegennatuurlijk verloopvaneenhoger
waterpeilindezomerdanindewinter.De
natuurbeschermers beschouwenditalsproblematisch voordevogelsendenatuuraan
deoeversvanhetmeer.
Metnamevoordehuiseigenarenende
warersporterszoueenstijgingvanhetwaterpeilnegatievegevolgenkunnen hebben.Zij
vrezendateenstijgingvanhetwaterpeil

meerbescheiden menseneeninbrengleveren.Indetweedeplaats kanmen meteen
aantalfocusgroepen redelijk snel inzicht
krijgen indeprobleemconstructies van
divetsegtoepenzonderdezealtezeerte
beïnvloeden ineenbepaalderichting.Vooral
insituaties waarin men aan hetbeginvan
beleidsontwikkeling staatofbeleid moet formuleren ten aanzien vanzeergevoelige
kwesties,kan hetnuttigzijn dezeconstructiestekennen,zodatbetet rekeninggehoudenkanwordenmet gevoeligheden.
Delaatstgenoemde meerwaardeisin het
Nederlandse waterbeheer wellichtnietheel
zwaarwegend,maarmoetookniet onderschatworden.Debeleidsontwikkeling inhet
IJsselmeerstaatbepaaldnietindekinderschoenen eneenorganisatieals Rijkswaterstaat iszichzeerbewustvandedoot burgers
ervaren problemen.Voordieorganisatie zijn
deuitkomsten vandefocusgroepen misschienweinigverrassend.Maarde uitdaging
diedeplanvorming onderde Kaderrichtlijn
Waterstelt,istochnieuw:zoalsgezegd
wordteenintegraal planverwacht voorhet
IJsselmeerendeGelderseValleitezamen.
Eenplandatbovendiendoor waterbeheerdersenalgemeneoverhedengedragen moet
gaanworden enwaarsowiesoeen probleemverkenningvoorgemaakt moetwotden.

ertoeleidtdatland,aanlegsteigersenwoningenonderwaterkomen testaan.Dewatersporterszagenechterookeenvoordeelin
peilverhoging,aangezienditertoezou leiden
datgroterebotenweerophetIJsselmeerkunnenvaren.Doorhetachterwegeblijven van
hetuitbaggeren vanhetIJsselmeerisdit
thansnietmogelijk.Heteffect vanhetwaterpeilopdewaterbergingscapaciteitwerdmet
namebediscussieerddoordeboerenuit
Noord-Holland.Deboerengavenaandateen
stijgingvanhetwaterpeilertoezouleidendat
debergingscapaciteit afneemt, waardoorde
omliggendegebiedenminderwater kunnen
afvoeren naarhetIJsselmeer.Dezegroepvond
dehuidigesituatie,waarinhetwaterpeileen
tegennatuurlijk verloopvolgt,primaenzag
geenredenvoorverandering.
Allegroepen hechten aanhetIJsselmeet
alsnatuurgebied.Metnamehet uitgestrekte
enopenkarakter vanhetmeerwordterg
gewaardeerd.Denatuurbeschermers ende
beleidsmakers zienhetIJsselmeer voornamelijk alseenleefgebied voorvogels,vissen,
anderedieren enplanten,terwijl andere
groepenaanhetIJsselmeer metnameeenrol

toekennen voordemens,bijvoorbeeld inde
vormvanrecreatie-enlandbouwgebied.De
meestegroepenvinden nietdatdeverschillendefuncties persemetelkaarhoeven te
concurreren.Zijzienlieverdatzaken beter
gecombineerd worden,zodat natuurontwikkeling,recreatiedoeleinden en landbouw
hand inhand kunnen gaan.
DeregelgevingmetbetrekkingtothetIJsselmeermagvandenatuurbeschermers aangescherptworden,omdatdenatuurvolgens
hennuvaakhetonderspitdelft tenopzichte
vandelandbouw,visserijenrecreatie.

Aanrader voor waterbeheerders?
Hoofdconclusie isdat het organiseren
vanfocusgroepen ineenaantal opzichten
eenmeetwaardevoordebeleidspraktijk kan
hebben.Indeeersteplaatsisde focusgroepbenaderingeenvrij laagdrempelige methode
ombepaaldegroepenbij hetwaterbeheer te
bettekken.Het tijdbeslag vandemethodeis
gering(vananderhalftotdrieuur)ende
deelnemerskunnen meestaldicht bij huis
blijven.Bovendienvindteen focusgroep
vaakineenvertrouwde 'huiskamerachtige'
omgevingplaats,watervoorzorgtdatookde

Eenenquête ingevulddoordeovergrote
meerderheid vandedeelnemers laatziendat
demeestevanhen(79procent]eenvolgende
keerweerwillen meedoen.Demensendie
minder enthousiast waren,vondendefocusgroepen teongestructureerd ofte weinig
oplossingsgericht en/ofhadden hetgevoel
weinignieuwsgeleerd tehebben.Dat laatste
kaneenterechtverwijt zijn indiezindatde
deelnemersaandefocusgroep alleenvan
elkaar lerenennietvande organisatoren.
Indevolgendefasevanhet project moet
ervaringopgedaan worden met eenandere
methode diedoordeopstellersvandeKaderrichtlijn Waterwordtaanbevolen:de burgerjury. Ineenburgerjury komteengroep
vanwillekeuriggeselecteerdebutgetsgedurendeeenaantal dagen bijeen. Deburgers
ondervragengetuigen,gaanindiscussiemet
elkaarenformuleren uiteindelijk beleidsaanbevelingen overdetoekomst vanhetIJsselmeer.Dit initiatiefvindtdezemaand
plaats inLelystad. *f
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