PLATFORM

Actoranalysesvoorintegraal
waterbeheer
IR. L. H E R M A N S , TU DELFT FACULTEIT T E C H N I E K , BESTUUR EN M A N A G E M E N T
IR. J. T I M M E R M A N S , TU D E L F T FACULTEIT T E C H N I E K , BESTUUR E N M A N A G E M E N T

Dcpopulariteitvan eeninteractieveaanpak van beleid mlietwaterbeheerheeft eengroeiende
belangstelling totgevolg voorhetverzamelen enanalyseren vaninformatie ova deverschillende
betrokkenpartijen (actoren).Inditartikelzettenwijeenaantal toegepasteentoepasbare methoden
vooractoranalyscopeenrij. Dezeinventarisatie laatziendat hetscala aanbeschikbare technieken
nietwordtbenutendaternogweiniggebruikwordtgemaaktvanenkeleveelbelovendegestructureerdeentransparante methoden.Dit leidttotdeconclusiedat dceffectiviteit cuefficiency van de
besluitvorming mhetwaterbeheer kanwordenverhoogd.Wellicht kan indetoekomstdeveelbetekendestilte na dcverzuchting "maarhetligtpolitiek allemaal zogevoclig"wordenvoorkomendoor
hettijdig uitvoeren vaneenaetoranalysc dieaanknopingspunten biedtomdezepolitickegevoeligheidhanteerbaar temaken.
Voorhetrealiserenvandoelstellingen isde
waterbeheerder steedsvakerafhankelijk van
organisaties opaanpalende beleidsterreinen.
Problemenmoetenmeerenmeerinintensief
overlegmetanderepartijen wordenaangepakt.Ditzalindetoekomst alleen maartoenemendoor hetstrevennaareensturenderol
voorwaterinderuimtelijke ordening,een
toenemendruimtegebruik doorwateren
schaalvergrotingen grensoverschrijdende
samenwerking tussen waterbeheerders.
Deverschillendepartijen waarmeewaterbeheerders temakenkrijgen, blijken vaakzo
huneigenideeëntehebbenover
(water)problemen endegewensteoplossingen.
Omdatzeooknogeensbeschikkenovereigen
middelen omhun favorieteoplossingen te
promoten ofomproblemenopdepolitieke
agendatezetten,kunnenzijveelinvloed
uitoefenen ophetbeleidsproces.Eengoed
inzicht indedoelstellingen,belangenen
perspectieven vandeverschillende partijen
kandewaterbeheerder danookhelpenomzijn
eigendoelstellingen teverwezenlijken indit
complexekrachtenveld.Actoranalysesleveren
dergelijke inzichten envormendaaromeen
nuttige uitbreiding vanhetbestaande instrumentarium voorintegraal waterbeheer.
Actoranalyseszijn methodenomopeen
gestructureerde wijze informatie overde
partijen (actoren) ineenbeleidsproces teverzamelenenteanalyseren.Erzijn verschillende

methoden vooractoranalyse,dieelkinmeerof
minderemateinzichtgeveninderelaties
tussenactoreneninhun doelstellingen,
belangen,perceptiesen (machts)middelen.
Concreetkunnendeanalysesnuttigeondersteuningbiedenbijdeorganisatievan(open)
planprocessen rondbijvoorbeeld gemeentelijkewaterplannen,bescherming tegen wateroverlastendebesluitvorming rondgrote
investeringsprojecten. Wiemoetenermee
praten?Waarover?Waarzitten de pijnpunten?
Ditzijn concretevragendiemeteenactoranalysekunnen worden beantwoord.
Deontwikkelingentoepassingvan
methoden voordezeanalysestaatnoginde
kinderschoenen. Hetaantal beschikbare
methoden groeitechtergestaagendewatersectotkanhiermeezijn voordeeldoen.Indit
artikelproberen wijeenaanzetvoorhet
gebruik vandergelijke methoden tegeven
doorbeschikbare methoden te inventariseren
entevoorzienvaneenetiketmetdetheoretischeachtergrond.Wijbaserenonshierbijop
internationale wetenschappelijke literatuur
rondbesluitvorming enonderhandeling,een
vruchtbare voedingsbodemdiedoordeNederlandsewatersectornognauwelijks isontdekt.
Inventarisatie
Voordeinventarisatie hebbenwegeput
uitdebijdefaculteit Techniek,Bestuuren
Management beschikbarekennisenervaring
metactoranalyses(ziedetabelvooreenselec-

tievanderesultatenvanhetspeurwerk).In
totaalzijn 14verschillendemethodenvoor
actoranalysegevonden.Detheoretischediepgangendepraktischeuitwerkingvande
methoden verschiltsterk.Eenaantalmethodenbestaatuit nietmeerdaneenlijst met
vlagenenaandachtspunten, terwijl andere
methodenzijn voorzienvaneen uitgebreid
theoretischkadereninstrumenten met softwareondersteuning voorpraktischetoepassing.Vooriederemethodeisindetabelaangegevenwelkepraktische ondersteuning
gebodenwordtvoorhetmakenvaneenactoranalyse.Demethoden makengebruikvan
verschillende invalshoekenen achterliggende
theorieënenzijn daaromingedeeldinvijf
categorieën,diehieronderbeschreven worden.
Cognitieve methoden
Verschillendeactorenzullen verschillende
visiesendaaraangekoppelde voorkeuren
hebbentenaanzienvanwaterbeheer.Actoren
kunnen bijvoorbeeld verschillend denkenover
oversttomingsrisico'senhoedaarmeeomgegaanzoumoetenwordenofzekunnen
verschillendeopvattingen hebbenoverde
manier waaropmilieu-eneconomischebelangenafgewogen zouden moeten worden.
Cognitieveactoranalyseskunnen gebruikt
wotdenomdevisiesenredeneringen van
actoreninkaarttebrengen omopdeze
manier tekijken waarenerzijds tegenstellingenengevoeligheden liggenen anderzijds
overeenstemmingbestaatofmogelijkzou
zijn.
Eenvoorbeeld vaneencognitieveactotanalyseisdeanalysedieisuitgevoerdvoorde
ontwikkelingvandelangetermijn visievoor
deWesterschelde')Actorenisgevraagdnaar
hun meningovereengrootaantal willekeurigeuitspraken overdezerivier.Opbasisvan
deuitkomsten iseenstatistische'Q^sort'
uitgevoerd.Hiermeekondenvijfverschillende
groepenvanactorenworden onderscheiden,
elkmeteeneigengemeenschappelijke grondhoudingtenaanzienvandeWesterschelde.De
resultaten zijn vooralgebruikt alsachtergrondinformatie voordebetrokken actoren.
Pluricentrische methoden
Pluricentrische actoranalyses komenvoort
uit bestuurskundige theorieën diebekend
staanalsproces-ofnetwerkmanagement.
Uitgangspunt isdatbeleidtotstandkomtin
eennetwerk vanactoren.Elkeactor heeft
bepaaldedoelstellingen, maarvoorhetverwezenlijken daarvanishij ofzijafhankelijk van
dehandelingen vanandereactoren.Hierdoor
ontstaan wederzijdse afhankelijkheden tussen
actoren,opbasiswaarvanbijvoorbeeld strategischgedragenhetvaakgrilligeverloopvan
besluitvormingsprocessen verklaard kunnen
worden.Hetpluricentrischperspectiefbiedt
H20

4.2001 19

PLATFORM

eenomvangrijke basisaan inzichtenen
conceptenomverschillendeaspectenvan
besluitvormingsprocessen tebeschrijven ente
duiden.Pluricentrischemerhoden worden
gekenmerkt doorhun actiegerichtheid;zezijn
bedoeldomnetwerken enbeleidsprocessen te
kunnen managen,bijvoorbeeld doorconcrete
veranderingen tebewerkstelligen ofprikkels
teintroduceren omzohetgedragvanactoren
tebeïnvloeden.
IndeNederlandsewatersector worden
actoranalyscsindemeestegevallen vanuiteen
pluricentrisch perspectiefuitgevoerd.Voorhet
Hoogheemraadschap Rijnland zijn bijvoorbeeldprojectevaluaties gemaakt,waarvan
actoranalyseseenbelangrijk deel uitmaakten.
Zoisvoorhetproject DeVeneneen pluricentrischeanalyseuitgevoerd omeen beeldte
krijgen vandebelangrijke actorenenhun
wensenenmiddelen.Hieruit bleekdat indit
project metnamenatuur- en milieuorganisaries,provinciesenandere waterschappen
potenriëlepartners voorRijnland waren.
Daarnaastbleekdat belangentegenstellingen
teverwachten warenmet landbouworganisaties,recreanten engemeenten2).
Transactionele methoden
Actoranalysesmeteentransactionele
benaderinggaan uitvanuitruil volgensprincipesdiegeïnspireerd zijn opeconomische
theorieën.Actoren beschikken indezebenaderingoverschaarsemiddelenomdoelente
realiseren.Demiddelen vertegenwoordigen
eenbepaaldewaarde inhetbeleidsveld.De
middelen vanverschillendeactoren worden
gecombineerd ingezetomdoelentebeteiken.
Aanhetbeginvaneenbeleidsproces kanhet
helpenomdedeelnemersaaneenbeleidsprocesteselecterenenbewust temakenvan
hun onderlinge afhankelijkheid.
IndegemeenteRheneniseenmethode
gebaseerdophet'linear systemofaction'
toegepast indevormvaneeninteractieve
actoranalyse5).Indeworkshopiseersthet
beleidsveld,derecreatieveentoeristische
ontwikkeling rondRhenen,gestructureerd.
Hierbij kwamenonderanderehetontwikkelenvantoeristischeattractiesende leefbaarheid vandegemeentealsbelangrijke onderwerpennaarvoren.Indeworkshopisvervolgenseenanalysegemaakt vande afhankelijkhedentussendeactoren.Demeerderheid van
dedeelnemers onderkendeeengrore afhankelijkheid vandegemeenre,waardoordemanier
waaropdegemeente Rhenendezecentralerol
vervulteenbelangrijk punr vandiscussie
werd.
Structurele methoden
Bijstructurele methoden vooractoranalysevormen relatiestussen actorenhet
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uitgangspunt. Derelatienetwerken worden
kwantitatiefgeanalyseerd.Derelaties kunnen
verschillend vanaardzijn.Zokangekeken
worden naar informatie-uitwisseling, maar
ooknaarfinanciële relatiesoftoegangsrelaries.
Instructurele methoden als'socialenetwerk
analyse'zijn centraliteit endichtheid belangrijke begrippen.Eeninteractiefbeleidsproces
kanopbasisvaneenstructurele actoranalyse
worden ingezetomdedichtheid vanhet
netwerk tevergroten endeinteractie tussen
actorendiegeenrelatiesonderhouden gericht
totstand tebrengen.
Eenmodelgebaseerd opdestructuur van
hetactornetwerk isonderanderesuccesvol
gebruikromdeuitkomst vandebesluitvormingoverlokalepolitiekeonderwerpen in
Amsterdam revoorspellen4'.Inhet toegepaste
'twostagemodel'wordendeuitkomsten van
debesluitvorming overonder anderedebouwhoogteendeontwikkelingvanhetKNSMeilandvoorspeld.Derelatiesinhet actornetwerkbepalen indit modelde mogelijkheid
vanactorenomelkaartebeïnvloedenenzo
hun eigenstandpunten sterker inhet uiteindelijke besluit doortelaten klinken.

Speltheoretische methoden
Speltheoretische actoranalyses maken
gebruik vananalogieën tussen eenstrategisch
spelenbesluitvorming. Besluitvorming wordt
gezienalseenprocestussen verschillende
spelersdatverlooprvolgensbepaalderegels.
Elkespelerheefr eigendoelenenhandelingsmogelijkheden. Hetstrategischespeldatzo
ontstaat, kancoöperatiefzijn, wanneer
verschillendespelerssamenwerkenom hun
doelenteverwezenlijken, ofhetkanhet karakrervaneenconflict hebben,wanneerdedoelen
vanspelerssamenwerkingindeweglijken te
staan.Opbasisvandezeanalogiezijn verschillendewiskundige modellenontwikkelddie
aanknopingspunten biedenvooracroranaly-

ses.Dergelijke analyseskunnen srrategisch
gebruikt wordendooractorenomtekunnen
anticiperenopmogelijke handelingenvan
hun mede-oftegenspelers,ofzekunnen
gebruikt wordenominzicht tebiedenin
wederzijdse afhankelijkheden eneventuele
voordelenvansamenwerking.
Speltheoretische concepten staanaande
basisvanhet'graphmodelforconflict resolution'1',datinCanadaontwikkeld is.Ditmodel
isonderanderetoegepast opdeherverdeling
vanwateruit hetstroomgebied vande
Missouri,waarbij watervandit stroomgebied
uitdeVerenigdeStatennaarhet stroomgebied
vandeHudson BaaiinCanadazoustromen.
Vanwegedeslechtekwaliteitvanditwateren
vanwegedeverschillen tussendeecosystemen
enbiologischesoorten indebeidestroomgebieden namdeCanadesedrukopde
VerenigdeStaten toeomaftezienvanhet
herverdelingsprojcct.Vanelke belangrijke
partij inditconflict werdende mogelijke
handelingengeïnventariseerd engeanalyseerd,
opbasiswaarvanvijfzeer waarschijnlijke
scenario'snaarvorenkwamen.Hetfeitdatéén
vandiescenario'sovereenkwam methet feitelijkeverloopvanditconflicr, toontdevoorspellendewaardeaanvanditmodel.
Observaties
Detoepassingen vanactoranalyses binnen
deNederlandsewatersectorzijn opgenomen
indeeerdergenoemde tabel.Hoeweldetabel
nietdepretentieheeft eenuitputtend overzichtweerregevenvantoepassingenvan
actoranalyses,geeft dieweldeindrukdatinde
Nederlandsewaterwereld voornamelijk cognitieveenpluricenrrische methoden gebruikr
worden.Dezemethoden wordengekenmerkr
doorsubjectiviteit indeanalyseofindeverralingnaarhet beleidsproces.
Inpluricentrische methodenwordr
subjectiviteit geïntroduceerd doordatzowelde
analysesalsdevertalingnaarhet beleidsproces
insterkemategebaseerdzijn opdeuitlegvan
gegevensdoordeanalist. Pluricentrische
methoden ontberen eeneenduidige structuur
waarmeemendestapvangegevensviaanalyse
naarhetbeleidsproces kanmaken.Deanalist
vormteenessentiëleschakelenditleidttot
enigematevansubjectiviteit inderesultaten.
Cognitieveanalysesbiedenmeerobjectiviteit indeanalyse,maardevertalingnaarher
beleidsproces hangtookhierafvandeinrerpretatiedoordeanalist.
Eenandereeigenschapvandehuidige
actoranalyses inhetwaterbeheer, isdatdeze
analysesvaakworden uitgevoerd doorde
probleemeigenaar alsvoorbereidingopof
evaluatievaneenplanproces.Deanalyses krijgendaardoor eenstrategischeladingensamen
metdesubjectieve invalshoek leidtditertoe
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datdeanalysesnietaltijd bijdragen aaneen
gedeeldperspectiefvandeactoren inde
beleidsarena.Hetvertrouwen indeanalist,die
vaakookderolvanprocesmanager vervult,is
vandoorslaggevend belang.Voordeelvande
pluricentrische benaderingen, vooralRAAKS
ennerwerkmanagemcnt,ishunactiegcrichtheid.Deanalysevanhetactornetwerk wordt
ditect ingezetomhetbeleidsproces opgangte
brengen entehouden.
Eensubjectieve invalshoek kannuttig zijn
inbepaaldenetwerksituaties,alishermaar
omdatobjectiviteit, wanneer hetomactoren
gaat,vaakeennietterealiserenideaal blijft.
Tochkan,ookinactornetwerken,hetgebruik
vaneenmeerobjectieve methodezekerevoordelenbieden.Methoden dietransparanr zijn,
indezindatderelarierussenverzameldegegevensenuitkomsten vandeanalyseeenduidig
is,kunnen helpenwanneerdesrrategische
aspecten inactornerwerken eenbelangrijke rol
spelen.Doordetransparantiezalermeer
vertrouwenzijn indeonafhankelijkheid van
deanalyseenvermindertdeangstdatanalyses
doothandigeanalisten temanipuleren zijnom
bepaalderesultaten teproduceren.Erontstaat
eenmeerobjecrievebasisvoorgemeenschappe-

lijkeanalysewaardoorookeeninteractieve
toepassingmakkelijker wordt.Destructurele,
transactioneleenspeltheoretische benaderingenbiedenmeertransparantieen objectiviteit
dandecognitieveenpluricentrischemethoden,maarwordennognauwelijksgebruikt in
deNederlandse watersector.
Conclusies
Uitdeuitgevoerde inventarisatie komt
naarvorendatindeNederlandse watersector
vooralcognitieveenpluricenrrischemethoden
vooractoranalyseworden toegepast.De
gebruikremethoden leggenoverhetalgemeen,bedoeldofonbedoeld,denadrukop
subjectieve interpretaties van actornetwerken
enbeleidsproblemen enwordenvaakstrategisch ingezetdooréénofenkeleactoren.Voor
complexebeleidsprocessen iseengoedinzicht
vanalleactoreninhetbeleidsnetwerkvan
belang.Uiteenlopende perceptiesvanderelatiestussendeactorenendeeigenpositiein
hetnetwerk kunnensamenwerking frustreren.Gestructureerde,kwantitatieve enmeer
objectieve vormenvanactoranalysemaken
interactievetoepassingen mogelijk en kunnen
zoeenbasisvormenvoorgezamenlijkeanalyse
vanhet netwerk.

Afwijkingen inperceptiesvanhet actornetwerkwordendaardoor kleiner ende
samenwerking wordtversterkt.Vooralaanhet
beginvaneenplanproces kanvaneendergelijkewerkwijze meerwaardeworden verwacht.
Alsaan hetbeginvaneenplanproces degevoeligepunten bovenwaterkomenen afhankelijkheden wordenonderkend,zijn zijopher
moment datknopenmoetenwordendoorgehakt beter tehanteren. I
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