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diffuse zinkemissiesgeschatop105tonper
jaar!Eenenormverschil.Denormenvoor
zinkconcentraties inhet oppervlaktewater
wordenechter nogsteedsoverschreden.
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Almeerdanneujaarwoedteendiscussie overzware metalen inlietoppervlaktewater: waarkomen
dievandaan en hoe schadelijkzijn zevoormensenmilieu?Dediscussie ronddiffuse zinkemissies,de
casus die inditartikel bekeken wordt, maakt duidelijk hoecomplexditsoort problemen is, zowel
bezienvanuitdekennisdievoorhanden isalsvanuit hetoogpuntvan besluitvorming[watgaan we
doenenhoekomen beslissingen eigenlijk totstand?). Dezecomplexiteitdoetzich bijveelmilieuproblemen voor. HetRIZA heeft daarom onderzoekersvandeErasmus Universiteit endeTechnische
Universiteit Delft opdrachtgegeven eenonderzoek uit tevoeren naar managementvanonzekere
problemen.
Inditartikelgaanwij nahoeonzekerheid
deaanpakvanhetprobleembeïnvloedde,hoe
debeleidsreacties vanbetrokken partijen tot
eenlangdurigeimpasseleiddeenwelkelessen
hieruitgetrokken kunnen worden.Hetonderzoekrichttezichopdeperiode1990-1999. De
belangrijkste lesluidtdat hiërarchische
sturingnietwerktenalleenmaarleidttoteen
belangenstrijd. Deaandachtmoetzichverleggennaarsturingvanhetproces:het bijeenbrengen vanpartijen, hetzoekennaargezamenlijke oplossingen enhetcreërenvanspelregelsdieinteractiestussenpartijen bevorderen.Departijen zijn immersafhankelijk van
elkaar.
Complex
Beslissingen overmilieuproblemen zijn in
zowelinhoudelijk alsstrategisch opzicht
complex.Debesluitvormingoverdeemissies
vanzinkenenverzinktebouwmaterialen naar
oppervlaktewater enwaterbodem laat bijvoorbeeldziendatinhoudelijke onzekerheid kan
voortkomen uitbeperktekennisoveronder
meerdeschadelijkheid vanditmetaal(waardoormoeilijk eennormvasttestellenis),de
omvangvandeemissiesuitzink,demilieuprestaties vanzinkenenverzinktebouwmaterialenendemilieueffecten vanbeleidsmaatregelenzoalshetzoeken naar alternatieve
bouwmaterialen ofhetbevorderenvan
productinnovaties.
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Wewetensimpelweg nietprecieswatde
schadelijke effecten zijn vanhogeconcentratiesvanzink.Hetisookonduidelijk inwelke
omvangwelkebronnen verantwoordelijk zijn
voordeconcentratieszinkinhetmilieu.Lange
tijd isverondersteld datcorrosieen afspoeling
vanzinkenverzinktstaaldevoornaamste
bronwas.InhetBasisdocument uit1992
schattehetRIVMdezehoeveelheid zinkinhet
milieunogop4125 tonperjaar.Inhetmeest
recenteonderzoek,datRIZAgezamenlijk met
deindustriein 1999lietuitvoeren,wordende

Degrotevariatieindeomvangvanemissiesuit bouwmaterialen maakt nietalleen
duidelijk hoeveelonzekerheden bestaan in
onzekennis,maarookhoezeerdiekennisen
hetwetenschappelijk onderzoek isverbonden
metde'strijd' omhetbeleidzelf Iedere
betrokken partij heeft zijn eigenbelangenen
diebelangen lopen allesbehalveparallel.Iedere
partij laateigenonderzoek verrichten,
hanteert daarbij andereaannamesengaat
daarmeedeanderepartijen telijf Detienjaar
discussierondzinkheeft danooksterkhet
karaktervaneenrapportenoorlog waarin
partijen hungelijk trachten tebewijzen, maar
waarinpartijen nietveelnader totelkaar
komen.Ditisooknietzoraar.Behalvedat
partijen hun eigenbelangen hebben,isde
besluitvorming ronddezinkemissiesookheel
ergcomplex,aangezien beslissingenover
normeringenreductievanzinkemissiesop
meerdereplaatsen inverschillendenetwerken
wordengenomen.
Lastige milieuproblemen
Bijdebesluitvormingronddezinkemissies
zijn veelpartijen betrokkendieuitheel
verschillendenetwerkenafkomstig zijn.Daarin
weerspiegeltzicheenmaatschappelijke trend.
Deafgelopen decenniaisdeomgevingwaarin
organisatiesmoetenopererencomplexer
geworden.Organisaties'moetenwatvan
elkaar'.Dezinkindustrie wordt geconfronteerd
metnormeringenenaanwijzingen voorduurzaambouwendiezenietkunnennegeren,
waterschappenmoetenoverleggenmet partijen
buitendewaterwereld alszehundoel,schoner
water,willenbereikenenandereoverheden
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hebbenwaterschappen enindustrienodigom
daadwerkelijke vooruitgangindemilieukwaliteittebereiken.Enondankshetfeitdat
publiekeactorenvaakdwangmiddelen tothun
beschikkinghebben,blijken dezeweinigeffectiefomcomplexeproblemen alshetprobleem
ronddezinkemissiesoptelossen.Kortom:
partijenzijnafhankelijk vanelkaar,nemen
beslissingendievooranderepartijen belangrijk
zijn,maarhebbenvaakandereopvattingen
overdeaardvanhetprobleemendegewenste
oplossingen.Beleidspeeltzichdusafbinnende
spanningvanafhankelijkheid enconflict.Het
isdanooknietverwonderlijk dat participanten
hunafhankelijkheden metandere partijen
somsnietwillenerkennen.
Dezecomplexiteit wordtinhetgevalvan
milieuproblemen nogversterktdoorpotentiëlerisico'svoormilieu engezondheid.Overheidsorganisaties,alsbehartigers vanhet
publieke belang,ondervinden daardoor druk
omopkortetermijn maatregelen tenemen.
Overheidsorganisaties komen hierdoor ineen
paradoxalesituatie terecht:enerzijds bemoeilijkt deinhoudelijke onzekerheid enhet
gebrekaanconsensus het nemenvangoede
beslissingen,anderzijds staan zijonder druk
omzosnelmogelijk adequaat beleidte
ontwikkelen.Voorhetbedrijfsleven kandeze
situatieertoeleidendat,hoewelhetmeentdat
ergeengoedegronden zijn omhetgebruik
vanhun producten aanbanden teleggen,er
tochbeleidwordtontwikkeld datditbeoogt.
Detegenstellingen dieuitdezesituatievoortvloeienkunnengemakkelijk leiden toteen
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beleidsspelwaarinpartijen tegenoverelkaar
komen testaan.
Partijen en arena's
Kijken wenaardediscussieoverzink,dan
zienwemaarliefst drienetwerken (duurzame
contactenpatronen tussen participanten)en
vijfarena's(plaatsenwaarbeslissingen worden
genomen)diebelangrijk zijn. Eriseenwaternetwetk metdaarinalleparticipanten diezich
metwaterkwaliteit bezighoudenzoalsVerkeer
enWaterstaat,RIZA,waterschappen enwatetafdelingen vanprovinciesengemeenten.Deze
hebben regelmatigcontactmetelkaat,onder
meerinplatforms zoalsdeCommissieIntegraalWaterbeheer.Maarerisookeenvolkshuisvestingsnetwerk waarinheleandereactorenzitten,zoalsVROM(althansdevolkshuisvestingspoot),bouwers, projectontwikkelaars,
architectenenafdelingen vanprovincieen
gemeenten diezichmetbouwenenwonen
bezighouden.Enerbestaateen milieunetwerk
waarinVROM(ditmaalhetDirectoraat-GenetaalMilieu)enRIVMzichbuigenovermilieunormen enmetandereoverhedenendoelgroepenoverleggenovermilieumaattegelen.
Hetbeleidsspelontwikkeltzichophet
grensvlakvandezedrienetwerken in vijf
arena's:
denormeringsarena:dearenaop landelijk
niveaurondhet normeringsvraagstuk
waarinministeries, onderzoeksinstituten
enhetbedrijfsleven participeren;
deemissiearenaoplandelijk niveau,

Eenoverzichtvandenetwerkenenarena'sbijhet'zinkspel'.

DuBo-arena

internationale
arena

waarindoorministeries,RIZAenhet
bedrijfsleven wordtgesprokenoverde
emissiesvanzinkenenverzinkteproducten;
deduurzaam bouwen-arena,waarinvertegenwoordigers vandebouwwereldgeadviseerddoorveleadviesbureaus lijsten
opstellenwaarinproductenopbasisvan
hun milieueffecten wordengerangschikt;
dediffuse bronnen-arena's waarin rijk,
provincie,gemeentenenwaterautoriteiten informatie enstandpunten rond
thema'sophetterrein van waterkwaliteit
uitwisselen enwaarinlokale partijen
somsgezamenlijk beleidsmaatregelen
ontwikkelen,bijvoorbeeld gerichtopde
beïnvloedingvan hetgebruikvanzinkals
bouwmateriaal inanderearena's;
deinternationale arena,waarinhetRIVM
inopdracht vanVROMeenEuropese
risicoanalyse metbetrekking totzink
uitvoert.
Uithetbovenstaandeplaatje wordtduidelijkwaaromdebesluitvormingoverzinkemissieszoingewikkeld is.Zowordendeduurzaambouwenlijsten opgesteld indeduboarena.Indezearenaparticipeert eenaantal
actoren uithet volkshuisvestingsnetwerk,
maarwordendeactorenuithet waternetwerk
(VerkeerenWaterstaat,waterschappen,RIZA,
gemeenten enprovincies)nauwelijks aangetroffen. Demilieukwaliteitsnormen worden
bepaaldindenormeringsarena diesterk
wordtgedomineerd doorparticipanten uithet
milieunetwerk. Hetbeleidtenaanzienvan
diffuse bronnen isvooraleen aangelegenheid
vanhetwaternetwerk,waarinbijvoorbeeld de
zinkindustrie nauwelijks participeert.
Gevolgen voor de zinkdiscussie
Bekijken wedeinteracties ronddezinkdiscussiesindeafgelopen tienjaar,danvaltop
datmaarweinigvooruitgang isgeboekt.De
interacties tussenpubliekeactorenendezinkindustriekenmerktenzichtotvoorkortdoor
veelwantrouwen.Dediscussieover milieukwaliteitsnotmen stagneert,terwijl oplokaal
niveau veelonzekerheid blijft ofzinkals
bouwmateriaal nu welofnietgebruikt moet
worden.Hoewelrecentelijk enkeledoorbraken
tezienzijn,zoalshetoverlegtussen rijken
bedrijfsleven overproductinnovaties enhet
gezamenlijkeonderzoekvanRIZAendezinkindustrienaarcorrosieenafspoelsnelheid van
zinkenproducten, kenmerkt hetgrootstedeel
vandeperiodezichdoorstagnatieenweinig
concretetastbare resultaten.
Enkelebelangrijke oorzakenlichtenweer
uit:
• gebrekaan procesmanagement:
ErisnietééncentralebeslissingenbeslisH ^ O ji 4-2001
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singen worden ook niet op één plek genomen,
maar in verschillende arena's,met verschillende deelnemers. Dezedeelbeslissingen bepalen gezamenlijk de dynamiek en voortgang
van het beleid. Debeslissingen en de arena's
waarin zegenomen worden, zijn slechts losjes
(ofsoms zelfs niet)gekoppeld aan elkaar.Als
men het beleidsproces alsgeheel overziet, valt
op hoe weinig partijen met elkaar communiceerden en dat pogingen om arena's met
elkaar teverbinden nier ondernomen werden.
Zo bestond geen interactie tussen de normeringsarena, waarin de milieukwaliteitsnormen worden opgesteld, en de diffuse bronnenarena, waarin lokale overheden hun ontmoedigingsbeleid ontwikkelden in een poging de
normen te handhaven. Dit leidde ertoedat het
proces onverwachte wendingen nam, impasses in stand bleven en dat informatieachterstand ontstond bij enkele partijen.
•

de rol van onderzoek:
Detechnische complexiteit zorgde ervoor
dat partijen hun heil zochten in het initiëren
van onderzoek. Zij hoopten dat objectief
wetenschappelijk onderzoek de meningsverschillen zouden beslechten. Maar de zinkcasus
laat zien dat de werkelijkheid zich moeilijk
laat kennen en dat onderzoeksresultaten zelf
inzet worden van strijd. Het onderzoek in de
zinkcasus heeft over het algemeen kennisconflicten eerder versterkt dan helpen op te
lossen.
•

ongeschreven regels:
Binnen netwerken blijken ook allerlei
informele regels te bestaan, die ongemerkt
blokkades op hebben geworpen voor interactie.Zo iscommunicatie tussen verschillende
beleidssectoren moeilijk alsgevolg van sectoralescheidingen. Departementen begeven zich
niet gauw op eikaars beleidsterrein. Het
bedrijfsleven overtrad een ongeschreven regel
door onderzoeksbevindingen van het rijk door
eigen onderzoek aan te laten vechten. Dit type
onderzoek kon andere partijen niet overtuigen, niet alleen vanwege de inhoud, maar
vooral ook vanwege de herkomst van de boodschap. Ook scheidingen tussen centraal en
lokaal niveau zijn belangrijk. Kortom: regels
maken sommige koppelingen moeilijk, andere
schier onmogelijk.

Stuur het proces
Dezinkcasus laat zien hoe een eenzijdige
aanpak van een onzeker probleem vastloopt in
een belangenstrijd, zonder dat meer inzicht
ontstaat over de aard van het probleem en de
geëigende oplossing. Dat komt omdat zo'n
aanpak miskent dat de kennis en middelen
voor het realiseren van oplossingen nu
eenmaal bij verschillende partijen zit. Zonder
samenwerking tussen waterschappen, nationaleoverheden, zinkindustrie, gemeenten en
provincies is het probleem simpelweg nauwe24
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lijks op te lossen.Tienjaar impasse in de zinkdiscussie heeft dit afdoende laten zien.
Dat wil niet zeggen dat de overheid zich
afzijdig had moeten opstellen:er was immers
een milieu- en gezondsheidsrisico dat om actie
vroeg.Wat ontbrak wasdat aan de overheidsbcslissing met betrekking tot zinknormering
(diegeen no-regret-maattegel betrof, maar
eerder de status had van een betwist besluit)
geen bewust interactiefproces verbonden
werd waarin belanghebbenden (bedrijfsleven,
decentrale overheden, milieugroeperingen) in
overleg met betrokken nationale overheden de
kans kregen hun zienswijze in te brengen en
alternatieve probleemformuleringen en oplossingen te ontwikkelen, die van invloed konden
zijn op het normeringsbesluit.
Een dergelijk interactieproces had de
steun voor maatregelen kunnen vergroten, het
zoeken naar oplossingen kunnen verbeteren
en eerder kunnen leiden tot vormen van
samenwerking.Zo'n proces stek echter hoge
eisen aan het management ervan.Wij bespreken er enkele.
Allereerst dient er iets te bespreken te zijn.
Er moet een gemeenschappelijke agenda
worden gezocht. Deelnemers moeten met
elkaar kunnen overleggen en 'wisselgeld'
ontwikkelen. In de zinkcasus bleek deze
agenda te kunnen wotden gecreëerd door het
onderwerp productinnovaties. Pas nadat de
industrie dit onderwerp had ingebracht, viel
tussen de partijen iets te bespreken.
Ten tweede dienen partijen met elkaar in
contact te worden gebracht. Aangezien
bestaande praktijken en tegels partijen eerder
scheiden dan verenigen, vergt dit de nodige
inspanning. Helemaal alsde interacties die
eerder wel tot stand zijn gekomen, resulteerden in wederzijdse vijandigheid en wantrouwen.Pogingen om partijen bij elkaar te brengen zullen van derden afkomstig moeten zijn,
diedoor beide kampen als voldoende vertrouwenwekkend worden gezien. Essentieel is
verder het investeren in vertrouwen door het
afspreken van spelregels.Waar partijen het
niet over de inhoud van het proces eens
kunnen worden dienen zij eerst afspraken te
maken over het proces.Het kan gaan om
regels over deagenda, deelnemers, activiteiten,
procesverloop, uitkomsten, beoordelingswijzen en criteria, besluitvorming, conflictbeslechting, arbitrage en zeker ook de organisatie van het procesmanagement. Deze spelregels dienen om de risico's die aan samenwerking verbonden zijn te reduceren.
Niet in de laatste plaatszal procesmanagement betrekking moeten hebben op de regie
van het onderzoeksproces:het voorkomen dat
partijen elkaar proberen afte troeven met
onderzoeksrapporten. Eén van de mogelijke
managementstrategieën hierbij is het hante-

ren van de figuur vangezamenlijk opdrachtgeverschap,zoals dezinkindustrie enRIZA
deden bij de recente corrosiestudie. Door
voorafafspraken te maken over assumpties,
beoordelingscriteria en vervolgacties worden
de kansen op acceptatie van de resultaten
vergroot. Partijen zullen deze afspraken
slechts willen maken als ook hier spelregels
voor conflictbeslechting ontwikkeld zijn. Dit
zou bijvoorbeeld kunnen door een wetenschappelijk forum in te stellen dat ingevuld
wotdt door wetenschappers die voor beide
partijen acceptabel zijn. Deuitspraken van dit
forum zullen niet de inhoudelijke vraagstukken voor eens en altijd oplossen, maar wel
bijdragen aan het ontstaan van consensus over
problemen en oplossingen gegeven de
beschikbare kennis en technieken, én aan de
verhoging van de inhoudelijke kwaliteit van
het debat.
Hetonderzoekwaaroverinditartikelgeschrevenwordt,isinboekvormuitgegeven. Inditboek
wordtuitgebreid ingegaan ophandreikingenvoor
bestuurdersenbeleidsmakersomopeenadequate
manieromtegaan metonzekerheden inbeleid.Het
heet'Spelen metonzekerheid:overdiffuse besluitvorming in beleidsnetwerken enmogelijkheden voor
management'(ISBN905166-797-3)enistebestellen
bijEburonDelft: (015)2131484. *

