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InopdrachtvanhetPlatform diffuse bronnen indeprovincieUtrecht heeft deJaculteitTechniek,
BestuurenManagementvandeTUDelft eennetwerkanalyse uitgevoerd.Dezetoontaan datvoor
het bestrijden vandiffuse lozingenveelproblemen moeten wordenaangepakt,samen metendoor
anderepartijen dan dewaterbeheerderszelf Vaakgaat het hierbij ompolitiekeen bestuurlijke
netwerken,waarin waterkwaliteit)eenmarginale rolspeeltenanderezaken centraal staan, zoals
duurzaam bouwenoflandbouwbestrijdiugsmiddeleu. Het beleid ronddiffuse bronnen ishierdoor
complex;zelfservaren beleidsmakersvissen introebelwuter.Ook inandere provincieslijken de in
Utrechtontdektepatronen enmechanismen herkend teworden.
Diffuse bronnenzijn deverspreidenin
groteaantallen voorkomendekleinerebronnenvanwaterverontreiniging. Hierbij kan
wordengedachtaanstoffen uitdelandbouw
(nutriëntenenbestrijdingsmiddelen), recreatievaart (aangroeiwerende verf),bouwmaterialen(zinkenkoper),verkeer(PAK's)(zieook
H20 nr. ïvan i2januarij.L,pag.15-18).
Inhetalgemeengaat hetomverspreide
lozingen veroorzaaktdoorgroepenofactiviteitenwaarmeevanuit conventioneel
water(kwaliteits)beheer geenofweinigcontactenbestaanenwaarvoorde verantwoordelijke
langnietaltijd directisaantewijzen.Een
voorbeeld ishetgebruikvanzinkindebouw,
waarbij mentemakenheeft met architecten,
projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties,bouwondernemingen, aannemersbedrijven,installateurs,gemeenten,DuBo-centraen
consulentschappen ennatuurlijk metdezinkproducentenenhunwoordvoerders,zoalsde
stichtingDuurzaam Bouwmetaal.
Daardoorishetbeleidophetgebiedvan
diffuse bronneninbelangrijkemate gerichtop
hetaangaanvanrelatiesmetdezepartijenen
hetopdirecteofindirectewijzebeïnvloedenvan
(gedragenbeleidvan)dezeactoren.Dewaterbeheerdersspelenhierduseenuitwedstrijd.Ze
moetenstrategischopererenenmanoeuvreren
inhenvreemdebeleidsomgevingen.
Regionale aanpak
In1997iseenlandelijk actieprogramma
voordeaanpakvandiffuse bronnengepresen-

teerd aandeminister vanVerkeerenWaterstaat,waarin hetRijk,Interprovinciaal Overleg,deVerenigingvanNederlandseGemeentenendeUnievanWaterschappen kozenvoor
eenprovincialeaanpakvan diffuse bronnen.
Inalleprovincieszijn inmiddels platforms -of
regioteams-diffuse bronnenopgerichtwaarin
eenaantaldirectbetrokken partijen zoals
provincieenwaterschappen zichverenigden
omeenbeleidenactieprogramma voorde
aanpakvandiffuse bronnen optestellen.De
samenstellingvandeplatforms verschiltper
provincie;inUtrechtnemenbijvoorbeeld ook
deMilieufederatie enLand-enTuinbouworganisatiesdeelaanhet platform.
Moeilijke boodschap
Vanuiteenpolitiek/bestuurlijk perspectief
ishetdiffuse bronnenbeleid eenveldmeteen
geringsex-appeal;hetgrootsteprobleem met
dewaterkwaliteit inNederland -saneringvan
depuntbronnen -isimmersgoeddeelsopgelost.Deverderesaneringvanderesterende
diffuse verontreinigingen vergtgrote inspanningenendevoorgestelde maatregelen
hebbeneenonzekerresultaatdat bovendien
pasoplange(re)termijn meetbaarzalzijn.De
politiekeurgentievanhetprobleem isopdit
momentlaagenhetprobleem isoninreressant
voorbestuurdersenpoliticimetscoringsdrang.Hetbelangvanhetdiffuse bronnen
beleid wordtweliswaar benadrukt, maarde
prioriteiteneffectiviteit vanmaatregelen
genuanceerd*.Blijkbaar isherlastigofonge-

wenstomafrekenbare doelentestellenenzijn
bestuurders enpoliticimoeilijk tebewegen
hiervoorhun nekuit testeken.Dezeambiguïteitwerktdirectdoor indepolitiekeen
bestuurlijke aandacht voordiffuse bronnen
bijprovinciesenwaterbeheerders.Concreet
uitditzichineenbeperkte beleidsinspanning,
eenbeperkt budget,weinigcommunicatieen
eenslechteverankering indeorganisatiesdie
verantwoordelijk zijn voorwaterkwaliteitszaken.
Netwerken
Bestuurskundigen analysereneenbeleidsveldvanuit debetrokken partijen (actoren),
hun belangenenhunwederzijdse afhankelijkheden. Zijgaanervanuitdatgeenvande
betrokkenpartijen instaatisomindividueel
hetprobleemoptelossen;diffuse bronnenbeleid isdaarvaneenheelextreemvoorbeeld.
Hetdiffuse bronnenbeleid kenmerkt zichnu
dooreenheelgroot aantalbetrokken actoren,
verschillendebelangen,diverseonderwerpen
vooronderhandeling endiffuse bevoegdheden
enverantwoordelijkheden. Het zinkvoorbeeld
(zieookhetartikeloppag.15) laatziendat
vooreenenkelonderwerp aleentiental
partijen indeweeris.Bijdeinventarisatievan
partijen inhetdiffuse bronnenbeleid in
Utrecht werden meerdan80partijen, overhedenenorganisatiesgenoemd.Indedoorde
TUDelft gevolgdeaanpak isdaaromeen
'kaart'gemaakt voorhetdiffuse bronnenbeleid indeprovincieUtrecht waarinaldeze
actoreneenplekzijngegevenopbasisvaneen
inschattingvanhun invloedenhun matevan
coöperariemethet Platform.
Deuitkomsten vanworkshopsoverde
aanpakvandiffuse bronnen latenziendatin
feite sprakeisvantenminste vierverschillendeomgevingenof(regionale)beleidsnetwerken,waarin hetplatform diffuse bronnen
moetopererenomhaardoelstellingen te
verwezenlijken (zieafbeelding 1):
• verkeerenvervoer(spoor-enwegvervoer),
• waterverkeer(recreatieveenberoepsscheepvaart),
• hetlandelijk gebied(landbouw,plattelandsontwikkeling)
• enhetstedelijk gebied (duurzaam
bouwen,stedelijk waterbeheer)
Bcleidsarena's
Wanneerdezevierdelingwordrgehanteerd,ontstaat eenredelijke matevanconsistentievanspelers,onderlingerelatiesen
onderwerpendieindezenetwerkenopde
agendastaan.Datwilnietzeggendatergeen
dwarsverbanden tussendenetwerken besraan
ofdatsommigeactoren(zoalsdeprovincieof
ministeriesenmilieuorganisaties) nietin
meerderebeleidsarena'sactiefzouden zijn.
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Binnendeviernetwerken issprakevan
(beleids)arena'swaarinbepaaldeonderwerpen
worden uitonderhandeld. Enkele belangrijke
arena'svoorhetbeleidronddiffuse bronnen
zijn:
• deherstructurering vandelandbouwen
veeteeltc.q.debevorderingvanbiologischeen/ofduurzame landbouwenplattelandsontwikkeling,
• hetmestbeleid (nutriënten doordelandbouwendeMINAS-discussie),
• hetbcsttijdingsmiddelenbeleid c.q.de
gewasbescherming voorlandbouwen
fruitteelt,
• duurzaam bouwen,
• hetproductenbeleid (specifiek voorbouwmetalen alszinkenkoperenaangroeiwerende verf)
• enhet(duurzaam)stedelijk waterbeheer,
overstorten en tioleringen.
Hetbeleidten aanzienvandiffuse bronneniszelfechternauwelijks totgeenonderwerpvanbelangbinnen dezearena'sen
netwerken.Hetgaatmeetomconcretebelangenen'grote'onderwerpen waarvoorhet
diffuse bronnenbeleid veelalslechts(in)direct
enmarginaalvanbetekenisis. Indelandbouwsectorgaarhetmetnameomhetmineralenbeleid enderegelgevingtenaanzienvan
gewasbeschermingsmidddelen inrelatietot
detoekomstigestructuur vandeagrarische
sectoren.Inhetstedelijkgebiedstaathet
ontwikkelen entoepassenvanduurzaam
bouwenenduurzamestedelijke waterbeheer
ookinrelatietotwater(indestad)centraal.
Diffuse verontreinigingen zijn voordebetrokkenen indezenetwerken een bijzaak.

Landelijk
Deanalyselaatziendatnaastdevier
regionalenetwerken sprakeisvaneenlandelijknetwerkvanactorendiezichbezig
houden metdiffuse bronnen.Hergaatom
'landelijke' ofbovenregionalespelers,zoalsde
ministeries vanLandbouw,Natuurbeheer en
Visserij,VROMenVerkeerenWaterstaat,de
UnievanWaterschappen,het Interprovinciaal
OverlegendeCommissieInregraalWaterbeheer.Uirdeanalyseeninterviews blijkt dat
deonderlinge telatiesenverdelingvanverantwoordelijkheden tussendezelandelijkeactoren,deplatforms endeindividueleleden
onduidelijk zijn endatmen relatiefslechtis
geïnformeerd overeikaarsactiviteiten,taakopvattingenverantwoordelijkheden. Bovendien
worden(dekadersvoor)deonderhandelingen
overde'grote'beleidsonderwerpen inbelangrijke mateopEuropeesniveau bepaaldendaar
speelthetbestrijden vandiffuse verontreinigingen hoegenaamd geenrol.
Debesruurlijke complexiteit iswelhaast
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overweldigend.Afbeelding 1 geeft eenmooie
illustratievandituitdijende en fragmenterendebeleidsterrein.Wanneermen bedenkt
datdit beeldvoorlopigenonvolledigisener
nogmeerzakenzijn waarbij eveneenstientallenpartijen betrokken kunnen zijn, betekent
ditdatzeerhogeeisenwordengesteldaande
provincialeplatforms.Voorsuccesvolle
beleidsiniriarieven enimplementatievan
maatregelen moetenzijaldezenetwerken
kennenendaarbinnen onderwerpenagenderen.Bovendienbevindt hetplatform zich
feitelijk nietinhetcentrum,zoalshetschema
suggereert,maarbevindendeledenvande
platforms zichveeleerindemargevandie
nerwerken.
Strijd o m het gelijk
Naastdebestuurlijke complexiteit,
waaropditonderzoekzichrichtte,wordthet
diffuse bronnen beleidooknoggekenmerkt
doorwetenschappelijk-technische onzekerheid.Erisbijvoorbeeld eenvoortgaand debat
overrisico's,normeringen endeschadelijkheidvanbepaaldebronnen,stoffen enproducten.Dediscussieoverzinkisdaarvaneengoed
voorbeeld.Waterbeheerders enerzijds ende
stichtingDuurzaam Bouwmetaal anderzijds
voeren hierin beiden wetenschappelijke argumenten aanwaaromzinkaldan niet duurzaamzou zijn.
Eentweedecomplicerendefactor isdatin
veelpartijen meteen'dubbelepet'opzitten.
Zehebbenallemaaleen(potentieel) belangbij
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diffuse bronnen,maarhebben meerdere
rollen,bijvoorbeeld als:
• probleemveroorzaker (agrariërs,booteigenarenenconsumenten),
• probleemhebber (t.a.v.waterkwaliteit,
zoalsdrinkwaterbedrijven enconsumenten),
• mogelijke probleemoplosser (drinkwaterbedrijf, waterschap,consument enwegbeheerder)
• enprobleemeigenaar (partijen diezich
vanuit hun takenof verantwoordelijkheid
beschouwenalsinitiator vanbeleid).
Indediscussieoverkoperzijn dedrinkwaterbedrijven bijvoorbeeld zowelprobleemeigenaarals-veroorzaker. Hetzelfde geldtvoorde
wegbeheerdersdietegelijkertijd vaakook
waterkwaliteitstaken hebben.
Beperkt inzicht
Hoewelervoorgekozenisomhet diffuse
bronnen beleid vooreenbelangrijk deelop
regionaal/provinciaal niveautelatenuitvoeren,wordt hetspelinbelangrijke mate
bepaaldoplandelijkeenEuropeesniveau.Uit
hetonderzoek komrnaarvorendat-mede
vanwegedegeringepersonelecapaciteit-het
(in)zicht indehuidigeentoekomstigeontwikkelingenopnationaalenEuropeesniveau
onvoldoende is.Dithindert hetopstellenvan
provincialeprioriteitenplannen. Uiteraardis
hetbovenstaandenietalleeneenprobleemin
deprovincieUnecht.Deelfandere platforms
enregioteams kampenmet vergelijkbare

Netwerkenengesprcksondenverpeninhetdiffusebronnenbeleid.
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problemen.Deplatforms hebben afzonderlijk
engezamenlijk weinigaansluitingbijen
toegangtotdelandelijke/Europese spelbepalerszoalsdeministeries vanVerkeerenWaterstaat,Landbouw,Natuurbeheer enVisserij,
VROMendeEuropeseUnie.Hetiswenselijk
dat(gezamenlijke) problemen,wensen,belangendoor(vasteofgelegenheids-)coalities
tussen deplatforms bijdezelandelijkopererendeactorenwordenaangekaart.Destructuur daarvoor lijkt opditmoment teontbrekenaangezien deCIWditnietalshaartaak
ziet.
Coördineren en communiceren
Inhetalgemeen kanwordenopgemerkt
datdeonderlingecommunicatie tussende
platforms ookvoorverbetering vatbaar is.Er
wordt relatiefweiniguitgewisseldenvan
elkaargeleerd.Desubcommissie diffuse bronnenvandeCommissieIntegraal Waterbeheer
heeft tottaakdeze informatieuitwisseling
tussen deplatforms tebevorderenenhenvan

informatie tevoorzienoverlandelijkeenEuropeseontwikkelingen.Dezetaak kanworden
versterkt.Geziendebeperkteaardvande
opdrachtendedaaruitvoortvloeiendeanalyse
kunnenwehiernietverderuitwijden overde
geconstateerde spanningen,maareenlandelijkeevaluatievanhetdiffuse bronnen beleid
valtnaatonzemeningzekerteovetwegen.

tijd) en(inhoudelijke enpolitieke)steunom
dezeverschillendespelentegelijkertijd, met
eenredelijke inzetenmetgoedekennisvande
tegenstanders enverschillendespelregelste
kunnenspelen, f
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Schaken en dammen
Debovenstaande kenmerken verklarende
lageurgentieensttoperigheid vanhet diffuse
bronnen beleid.Hetvormgevenenuitvoeten
vaneen(regionaal)beleid isalshet gelijktijdig
schakenop'eenaantalverschillende spelborden.'Omdezemetafoor nogwatverderdoorte
trekkenzoumenkunnen zeggendatna
aanvangvanhetspelzelfs kanblijken datop
bepaaldespelborden helemaal niet wotdt
geschaakt,maareenspelletje dammenof
mens-erger-je-niet wordtgespeeld.Deverantwoordelijke beleidsmakers beschikkenover
onvoldoendecapaciteit (quamenskrachten
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Bacteriologisch betrouwbaar
maken van drinkwatersystemen?
Aquador heeft de kennis inhuis!
•»•••M—
Aquador leveringsprogramma
• Glijmiddel 2000 volgens Kiwa-certificaat
nr. K5163/96
• Herlisil volgens Kiwa/ATA nr.: 2007/3
• Levering Herlisil doseerkoffer voor
uitvoering eigen beheer
Uw voordelen opeen rijtje

AQUADOR VOOR HET REINIGEN
EN DESINFECTEREN
Besloten ruimten en leidingsystemen
ten behoeve van drinkwater zoals:
• Reinwaterkelders• Beluchtingstorens • Cascades
• Filters• Drinkwatertransportsystemen
• Drinkwaterleidingen in woonwijken
• Wareraansluitingbijgebouwen en woonhuizen
Regenereren van waterwinputlen
Aquador isgecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9002.

Aquador onderdelen reiniging. Ookeen specialisatie
• Spoeldoppen• Sproeiers• Beluchtingsplaten• Pallringen• Leidingdelen. Deonderdelen
worden bijhet waterleidingbedrijf opgehaalden terugbezorgd. Service van Aquador!
Uw voordelen opeen rijtje
• Geen slib-en chemicaliënafvoer• Onderdelen worden gecontroleerd
• Onderdelen zijn gedesinfecteerd (Kiwa-gekeurd product) • Transport Aquador• Korte levertijd
Aquador beschikt over een vacuümwagen voor beluchtingstorens en filters.

• Waterbesparend, door gebruik erkende
producten en systemen
• Eenvoudige metingen

Rauscher*
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