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aansluiting van de informatievoorziening bij
de informatiebehoefte binnen de besluitvotmingscontext. TNO-NITG heeft als nationaal
geowetenschappelijk informatie- en onderzoeksinstituut bijvoorbeeld een belangrijke
rolindezeinformatievoorziening. Het stelt
zich ten doelfundamentele kennis beschikbaar temaken voor toepassing in de beleidspraktijk ten behoeve van het duurzaam beheer
en gebruik van deNederlandse ondergrond en
natuurlijke bestaansbronnen. Voorde context
vangrondwaterbescherming betekent dit de
ontwikkeling en toepassingvan kennisproducten, zoals ondergrondmodellen en
gTondwatermodellen, om betrokken actoren
van informatie tevoorzien, diezij voor de
besluitvorming noodzakelijk achten.
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Insamenwerking met hetNederlands Instituut voorToegepaste Geowetenschappen TNO heeft de
faculteit voorTechniek, BestuurenManagement van deTU Delft onderzoek verricht naareen
strategie vooreenmeerbeleidsrelevante enmarktgerichte informatievoorziening bijgrondwaterbeschermingsbeleid. Dezestudie laat zien hoede informatiebehoefte van actoren binnen een besluitvormingscontext kan worden benoemd. Vervolgens wordt duidelijk hoe kan worden bepaald o/met de
huidige beschikbare kennisenvaardigheden indeze behoefte kan worden voorzien.Met het ooghierop iseenconceptueel modelgepresenteerd dar ecu dergelijke inventarisatie mogelijk maakt. Toepassing van dit model toont aan dat het informatieaanbod op bepaaldegebiedeu achterblijft bijde
vraag. Dit onderzoekheeft inzichtgegeven indeze kennislacunesenverschaft onderzoekerseen
strategieom hierop indetoekomst in tespelen. Het resultaat hiervan isbovendien interessant, omdat
degehanteerde methodezich eenvoudig laat vertalen naar auderegebicden binnen dewatersector.
Grondwaterbeschermingsgebieden gaan
gebukt onder een aanzienlijke druk opde
ruimtelijke indeling. Grondwaterwinning laat
zich namelijk moeilijk verenigen met andere
ruimtelijke claims.Desituering van dezevaak
zeer uitgestrekte gebieden leidtveelal tot een
spanningsveld van lokalebelangen in het
betreffende gebied.

en technocratische kennisinfrastructuur, met
een grote klooftussen deondetzoekets enerzijds enbeleid en praktijk anderzijds". Deze
constatering vormt aanleiding voor de vraag
hoekenniscentra ervoor kunnen zorgen dat ze
zich met de meest relevante onderzoeksvragen
bezighouden.

Provincies behoren sinds 1989in kwetsbare
gebieden extra maatregelen tenemen om de
kwaliteit van het drinkwater tebeschermen1).
Handhaving vandit beleid vereist grondige
kennis van zowelhet fysieke alshet bestuurlijke systeem.Aangezien kennis voortdurend
in ontwikkeling is,ishet zinvol deze ontwikkeling afte stemmen opde beleidspraktijk.

Rol van TNO-NITG

Een recente verkenning van onder andere
deAdviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid laatechter zien dat inhoudelijk
de kennisontwikkeling bij degrote waterkenniscentra sterk gericht isop het fysieke watersysteem (circa60procent) en op de fysieke
effecten van beheersmaatregelen (circa 25procent)2).Socialeen bestuurlijke aspecten krijgen
bij dezekenniscentra relatiefweinig aandacht.
Uit een inventarisatie van de 'watergerelateerde kennisinfrastructuur' komt zelfs het beeld
naar voren van "een versnipperde, verkokerde

Ook onderzoekers zelfvragenzich afhoe
dekennisontwikkelinggestuurd moet
worden.VoorTNO-NITG wasdit aanleiding
om een studie uit te voeren naar een betere

Tabelv.

In samenwerking met het TNO-instituut
verrichtte zoals gezegd defaculteit voorTechniek,Bestuur enManagement van deTU Delft
onderzoek naar de mogelijkheden voor meer
beleidsrelevante informatievoorzienings).
Het onderzoek heeft zich toegespitst op de
volgende vragen:
Wat isde informatiebehoefte van actoren
bij grondwaterbescherming in Nederland
opgrond van deeigenschappen van het
besluitvormingsproces?
Watisdeempirische informatiebehoefte
van actoren?
Inhoeverreishetaanbod aan kennisproducten (gegevensen modellen)
beschikbaar om in deze behoefte te
voldoen?
In hoeverre sluiten de informatiebehoefte
en -beschikbaarheid op elkaar aan?
Watzou men moeten willen weten?
Voorde inventarisatie van de informatiebehoefte in een besluitvormingscontext isin
dezestudie onderscheid gemaakt tussen
'normatieve' en 'pragmatische' informatiebehoefte. Noimatieve informatiebehoefte ontstaatbij een 'sturende actor' alsgevolg van een
formele verantwoordelijkheid op basis van
wetgeving.Indien naar de letter van de wet
uitvoering wordt gegeven aan deze wettelijke

Voorbeeldvananalyseformeelkader

WIE?
betrokken overheidsinstantie
WAAROM?
formele verantwoordelijkheid
WAT?
doelstelling van wetgeving
HOE?
instrumenten van rechtswege

Provincie
Bescherming vangebieden waar extra milieukwaliteit
vereisris.
Wet milieubeheer: aanwijzing grondwaterbeschermingsgebied en watetwingebied in provinciale milieuverordening:
25-jaarszone en 60-dagenzone
zonering
regelgeving
normering
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bepalingen, dient de verantwoordelijke overheidsinstantie idealiter bepaalde vragen te
beantwoorden. Vooridentificatie van deze
vragen ishet noodzakelijk dat voorde wetgevingde volgendezaken in kaart worden
gebracht: betrokken overheidsinstantie,
formele verantwoordelijkheid vandeze actor,
doelstelling van dewetgevingen instrumenten 'van rechtswege'. Indien dezevier aspecten
voorallevan toepassingzijnde wetgeving zijn
geïnventariseerd, kan denormatieve informatiebehoefte stapsgewijs worden afgeleid. Zois
deprovincie volgens deWermilieubeheer formeel verantwoordelijk voor deaanwijzing en
handhaving van grondwaterbeschermingsgebieden.Zodoende bestaat er voor deze actor
normatiefbehoefte aan inzicht in de verblijftijden in het watervoerend pakket. Aangezien
verblijftijden in het watervoerend pakket en
daarmeede omvang van het intrekgebied
rechtstreeks afhangen van degrootte van het
debiet,zouden debeschermingszones vanuit
een normatiefoogpunt bij elkeverandering in

A/b.i:

het onttrokken debiet moeten worden aangepast.
Besluitvormingsprocessen bevarten echter
naast een formeel kader ooknogeen informele
component. Doordat men bij bestudering van
besluitvormingprocessen delaatste decennia
veelal in termen van actorennetwerken isgaan
denken, heeft deze informele component meer
aandacht gekregen4).Het denken in netwerken
gaat ervan uit dat alleactoren,zowel 'sturende
actoren' (provincies,gemeenten, etc.)als'actoren in het bestuurde systeem' (drinkwaterbedrijven, agrarische belangenverenigingen,
etc), eikaarsgedragsrrategisch proberen te
beïnvloeden teneinde hun doelstellingen te
bereikens!.Volgensdeze methode vertonen
actorenzulk strategisch gedragwanneer hun
belangen niet overeenkomen met de formele
verantwoordelijkheid. Zozieteen gemeente
zich bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken
doorgaans gedwongen een afweging te maken
tussen verschillende sectoralewetten die soms

Raamwerkvoorhetafleidenvandeinformatiebehoefte vanaetorenbinneneenbesluirvormingscontext

Formeelkader

Actorennetwerk

Sturendeoverheidsinstantie
Formeleverantwoordelijkheid

Belangen

Wetgeving

Specifiekeactordoelstellingen

Instrumentenvan rechtswege

Instrumenten&machtsmiddelen

onverenigbaar zijn. Zodoende kan beleid op
het gebied van ruimtelijke ordening uiteindelijk ten kostegaan van het drinkwaterbelang.
Actoren kunnen zich ook strategisch
opstellen wanneer hun specifieke doelstellingen niet overeenstemmen met hetgeen de
wetgeving beoogt. Eendrinkwarerbedrijf stelt
zich bijvoorbeeld hogere kwaliteitsnormen ten
doeldan opgrond van de wetgevingwordt vereist. Om dergelijke strategische keuzes te
maken, iskennis van dewetgevingalleen niet
afdoende.Aangezien belangen en doelstellingen actor-specifiek zijn, heeft elkeacror een
verschillende informatiebehoefte''). Het isvoor
debetrokken actoren noodzakelijk om zich te
verdiepen in meerpragmatische zaken: dubbeleagenda's,potentiële mede-/tegenstanders in
het proces,pressiemiddelen, etc.De informatiebehoefte opgrond van strategisch gedrag
wordt indit onderzoek dan ook pragmatische
informatiebehoefte genoemd. Om deze
behoefte zichtbaar te maken ishet dus
gewenst naast het formele kader ookde informelecomponenren van het actorennetwerk te
analyseren:betrokken actor, belangen van deze
actor,specifieke actordoelstellingen en instrumenten en machtsmiddelen. In dit onderzoek
zijn opdeze manier eerstdestrategische positiesvoordeberrokken actoren afgeleid, waarna
stapsgewijs depragmatische informatiebehoefte voorgrondwaterbescherming in
kaart kon worden gebrachr (zieafbeelding 1).
Detotale vraag naar informatie bestaat
dan uit de som van denormatieve en depragmatische informatiebehoefte. Deze totale
informatiebehoefte, met behulp van het raamwerk afgeleid uit de besluitvormingscontext,
wordt in deze studie dedeductieve informatiebehoefte genoemd.

Tabelz:

Normatieve

Pragmatische

informatiebehoefte

informatiebehoefte

Voorbeeldanalyseactorennetwerk

WIE?
actor
WAAROM?
belangen bij grondwaterbescherming
WAT?
specifieke actordoelstellingen

HOE?
instrumenten en
machtsmiddelen
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Provincie
bevoegdgezag beschermingsgebied
financiële verantwoording maatschappelijk draagvlak
economische belangen
acceprabel risiconiveau
geen stagnatie economische ontwikkeling in aandachtsgebied geenvoorrdurende verschuiving beschermingsgebied
handhaafbare zonering: perceelsgrenzen
financiële incentives:sanctioneringen srimulering
communicatie met marktpartijen samenwerkingsverbanden
met private bedrijven

Vraag 2:Wat wil men werkelijk weten?
Dedeductieve informatiebehoefte zoals
diein dit onderzoek isgeïdentificeerd, is niet
perdefinitie gelijk aan de vraag naar informatiedieactoren in werkelijkheid aangeven. Dit
blijkt uit een groor aantal interviews dat is
afgenomen met onder andere drinkwaterbedrijven, provincies,Kamers van Koophandel
en regionale Land- en Tuinbouworganisaties.
Bovendien isdoor deTUDelft een plenaire
sessie in een zogenaamde 'Group Decision
Room'georganiseerd met leden van deBegeleidingsgroep Grondwaterbescherming van de
ProvincieUrrecht. Opdezemanier werd
getoetst in hoeverrededeductieve informatiebehoefte overeenkwam met deempirie.Hoeweldevraagnaar informatie voorrkomend uit
dewetgevingbij actoren opminder aandacht
kan rekenen, blijkt deuit het raamwerk afgeleide informatiebehoefte weldegelijk deels
empirisch te worden ondersteund. Met name
het strategisch gedrag binnen de beleidsarena,
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vormt een plausibele verklaring voor dewerkelijke vraag naar informatie. Bij beleidsmakers
isbijvoorbeeld vaak weinig behoefte aan nieuweberekeningen van verblijftijden rond een
grondwateronttrekking. Voorde huidige ligging van het beschermingsgebied isimmers zo
langzamerhand draagvlak ontstaan. Voortdurende wijzigingen in deliggingvan het
beschermingsgebied, zoals bijvoorbeeld bij
iedereverandering van het debiet,gaan ten
koste vandit draagvlak. Opdezewijze is het
mogelijk dat het overgrote deel vande grondwaterbeschermingsgebieden nogzijn gebaseerd opzeer eenvoudige engedateerde modelberekeningen.
Vraag3:Welke kennis is beschikbaar?
Naast een inventarisatie vandevraag naar
informatie, ishet van belangdat demate waarin kennis en middelen beschikbaar zijn om in
deze behoefte tevoorzien in kaart wordt
gebracht. Om de beschikbaarheid van informatie aan het licht tebrengen zijn de twee
belangrijke onderdelen van informatievoorziening ter ondersteuningvan het grondwaterbeschermingsbeleid geïnventariseerd: grond-

A/b. z:

watermodellen en invoergegevens.Door deze
inventarisatie isduidelijk geworden in hoeverremethoden en specifieke modelcodes
beschikbaar zijn voor het modelleren van
gTondwaterstromingen stoftransport in de
ondergrond. Modellering van grondwaterstroming isinmiddels sterk uitgekristalliseerd:
er iseen scalaaan numerieke en semi-analytischepakketten beschikbaar. Modellering van
stoftransport daarentegen, isnog relatief
onderontwikkeld. Hetgedragvan verontreinigingen indeondergrond wordt over het algemeen gemodelleerd zonder rekening te houden met processen alsabsorptie ofchemische
reacties.In depraktijk blijkt het enkel mogelijk deprocessen van advectieftransport en
dispersie in deondergrond adequaat te
beschrijven. Dit onvermogen wordt echter niet
in eerste instantie veroorzaakt door gebrekkige
modellering, maar door onzekere invoergegevens.Het heterogene karakter vande ondergrond maakt namelijk dat grondwatermodellering,door onvoldoende invoergegevens,zich
altijd door een bepaalde mate van onbetrouwbaarheid zal blijven kenmerken. Stochastische
benaderingen bieden demogelijkheid deze

Identificatiekenmslaamesvoorbeleidsrelevante informatievoorziening

Kennislacune: typen informatie
die analytisch zijn afgeleid en
empirisch aangetoond, maar in
mindere mate beschikbaar zijn

Tabelj:

Ordinaleschaalvoordebeschikbaarheid vaninformatie
Deinformatie isbeschikbaar in devorm vaneen rapport,een databestand ofeen kant-enklaar model.

E

Kennis en technologie isbeschikbaar om dezeinformatie tegenereren,maar de modellen
moeten nog wotden toegepast.
Metdehuidige ontwikkeling van detechnologie zou deinformatie beschikbaar kunnen
worden gemaakt door combinatie van bestaande en nieuwe instrumenten.
Het ismet de huidige stand van de technologie (nog)niet mogelijk deze informatie
beschikbaar te maken.Dit vergt fundamenteel onderzoek.
Het is(praktisch) onmogelijk in deze informatiebehoefte te voorzien.

onzekerheid in kaart te brengen.
Ondanks debeperkingen voor het procesmatig beschrijven vanstoftransport, bestaan
enkelezeer nuttige conceptueel-empirische
modellen, waarmee die processen kunnen
worden benaderd. Dergelijke methoden gaan
uit vaneen black-box benadering van het
grondwatersysteem, zodat met behulp van
gevalideerde empirische relaties voorspellingen kunnen worden gedaan.
Vraag4:Waar ligt deklooftussen beleid en
onderzoek?
Om een uitspraak tekunnen doen over de
mate waarin deinformatiebehoefte en de
beschikbaarheid van informatie op elkaar aansluiten, isgebruik gemaakt van een aantal
representatieve casestudies.Met cases werd
duidelijk in hoeverre debeschikbare modellen
concrete toepassingsmogelijkheden in de
beleidspraktijk hadden. Omdat de casestudies
geen uitputtende voorstelling van het informatieaanbod zijn, isvervolgens door een aantalexpertsvanuit de informatiebehoefte beredeneerd in hoeverre degevraagde informatie
beschikbaar isofkan worden gemaakt.Deverschillende typen informatie, zijn gerangschikt
inzogenaamde 'informatie-elementen'. De
beschikbaarheid van een 'informatie-element'
isingeschat opeen schaal vanA tot E,van volledigbeschikbaar indevorm van een database
of'kant-en-klare' modellen tot onmogelijk
beschikbaar (zietabel3).
Elementen waaraan zoweldeductiefals
empirisch behoefte isen waarvan de informatie bovendien tot opzekere hoogte beschikbaar
is(scoreAen B),kunnen tot de'huidige markt'
voor informatievoorziening worden gerekend.
Afbeelding 2 geeft dit gebied schematisch weer
doordedeelverzameling waar dedrie ellipsen
('deductief, 'empirisch' en 'beschikbaar') overlappen.In dezestudieging deaandacht vooral
uit naar identificatie van lacunes in de informatievoorziening:gebieden waarbij geen
sprake isvan een match tussen vraag en
beschikbaarheid. Vooreen toekomstige
beleidsrelevante informatievoorziening kan
men zichopdeze kennisgebieden richten.
Hiervoor kwamen deelementen in aanmerkingdiedoor middel van creatieve combinatie
van bestaande modellen (categorieC)of fundamenteel onderzoek (categorieD) beschikbaar
kunnen worden gemaakt (zietabel 3).Dit
gebied wordt in de afbeelding aangeduid alsde
deelverzameling diedeeluitmaakt van de
informatiebehoefte ('empirisch' en 'deductief), maar niet van de beschikbaarheid.
Een belangrijk voorbeeld van zo'n kennislacune isdebeperking in de mogelijkheden
van transportmodellering. Een tweede voorbeeld ishet ontbreken vaneen integrale risicoanalysepergrondwateronttrekking, iets wat
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gezien devoortgaande intensivering in het
ruimtegebruik steeds wenselijker wordt. Een
integrale risico-analyse kan de kwetsbare plekken binnen het gehele intrekgebied zichtbaar
maken.Debeschikbaarheid van methoden en
gegevensdiedezeinformatie kunnen genereren, ismomenteel echter beperkt.

Conclusies op grond van toepassing
en aanpak
Dezestudie laat zien hoedeklooftussen
onderzoekers enerzijds en beleidsmakers
anderzijds zichtbaar kan worden gemaakt. De
toepassingvan het conceptuele model op
grondwaterbescherming laatzien dat ondanks
deduidelijk aanwezige behoefte, de beschikbaarheid opbepaalde gebieden achterblijft.
Vooraldebeperkingen in het voorspellen van
het gedrag van verontreinigende stoffen in de
ondergrond kwamen duidelijk naar voren. Het
gevaar ontstaat dat onderzoekers zich teeenzijdig richten op het kwantitatief beschrijven
vangrondwatersystemen. Erwordt namelijk
nogsteedszeerveeltijd en kapitaal geïnvesteerd inzulke modelstudies.
Meer conceptueel-empirische methoden
kunnen eveneenszeer bruikbaar zijn in het

voorspellen van risico's van verontreinigingen
voordedrinkwatervoorziening. Hiervoor is het
noodzakelijk dat inzicht wordt verkregen m de
empirische relaties tussen bestemmingen of
activiteiten aan maaiveld en de kwaliteit van
het onttrokken grondwater.Zulke relatiefeenvoudige analyses kunnen effectief opde informatiebehoefte inspelen, mits onderzoek wordt
verricht naar de aard van verschillende empirische relaties.
Met deze methode wordt geïllustreerd dat
het mogelijk isom sttategisch in te spelen op
de infotmatiebehoefte binnen een besluitvormingscontext. Door degenerieke aanpak zou
het ookop andere beleidsvelden van toepassing kunnen zijn. Het gepresenteerde conceptuelemodel ishietbij eenzinvol middelgebleken bij het identificeren en verklaren van de
informatiebehoefte. Dit betekent voorTNONITGeen stap inderichting van beleidsrelevante en marktgerichte informatievoorziening.
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