'Integraal waterbeheer'van een abstract begrip naar toetsbare criteria
Deel2:Doorwerking van integraal waterbeheer

1. Inleiding
In deel I van dit artikel heeft een herijking
van de definitie van integraal waterbeheer
plaatsgevonden. Het procesmatige karakter
van integraal waterbeheer moet naar aanleiding van deze herijking veel sterker benadrukt worden dan in de oorspronkelijke
definitie in de NW3 het geval was. Echter
ook met de herijkte definitie wordt evenals uit de NW3 of andere beleidsstukken
niet duidelijk wat expliciet onder een goed
samenhangend beleid en beheer moet
worden verstaan.
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Mede daardoor is het ook onduidelijk
welke criteria geschikt zijn om de mate
van doorwerking van integraal waterbeheer binnen regionale waterbeheersprojecten vast te stellen.
2. De beleidstheorie achter integraal
waterbeheer
Ondanks dat niet goed duidelijk is wat
onder een goed samenhangend beleid en
beheer moet worden verstaan voert de
overheid beleid uit, waarvan wordt aangenomen dat het de realisatie van
integraal waterbeheer ten goede komt.
De veronderstellingen achter dit beleid,
vormen de essenties van integraal waterbeheer. Deze essenties kunnen met
een beleidstheorie [1]' in kaart worden
gebracht. Voor de reconstructie van
de beleidstheorie achter integraal
waterbeheer is gebruik gemaakt van
de methodologie van Leeuw [2]. Deze
methodologie biedt goede aanknopingspunten om het integrale waterbeleid zoals
dat door de overheid wordt voorgestaan
stap voor stap te analyseren. De door
Leeuw gevolgde stappen staan in tabel I
samengevat weergegeven.
Tijdens de reconstructie van een beleidstheorie moeten door de auteur(s) op
verschillende momenten, keuzes worden
Noten
1
Hoogerwerf definieert een beleidstheorie als: Het
geheel van veronderstellingen dat aan beleid ten
grondslag ligt.

Samenvatting
Om te kunnen beoordelen of integraal waterbeheer daadwerkelijk bijdraagt aan
het realiseren van gezonde waterhuishoudkundige systemen zal er een link
moeten worden gelegd tussen de behaalde resultaten en de mate waarin sprake is
van integraal waterbeheer. In deel I ( H 2 0 nr. 6) is het begrip integraal waterbeheer gedefinieerd als een continu proces waarbij het streven naar een samenhangend waterbeleid en waterbeheer in het perspectief van de watersysteembenadering centraal staat. In dit deel wordt een aanzet gegeven voor het vaststellen van
criteria, waarmee de doorwerking van integraal waterbeheer in regionale waterbeheersprojecten kan worden geëvalueerd.

gemaakt. Eén van die keuzemomenten
betreft de selectie van de relevante
beleidsuitspraken over integraal waterbeheer. Deze selectie van beleidsuitspraken is mede afhankelijk van de
gehanteerde definitie van integraal waterbeheer. Een gereconstrueerde beleidstheorie is dan ook altijd een subjectieve
weergave over het werkelijk gevoerde
beleid.
De door Bus [3] gereconstrueerde beleidstheorie achter integraal waterbeheer is
weergegeven in afbeelding 1.Voor een
meer gedetailleerde toelichting wordt
verwezen naar het onderzoekrapport zelf.
In het kader van dit artikel is het niet de
bedoeling om een discussie aan te gaan
over de juiste weergave van beleidstheorie
achter integraal waterbeheer. Het is de
bedoeling na te gaan welke elementen
uit de gereconstrueerde beleidstheorie
TABEL I - Een beknopte weergave van de
methodologie van Leeuw om een beleidstheorie te
reconstrueren.
1. Verzamel uitspraken over achtergronden,
doelen opzet en inhoud van de beleidsmaatregelen.
2. Beschrijf het proces dat tot de beleidsmaatregel
geleid heeft.
3. Complementeer de verschillende assumpties
aan de hand van resultaten uit d e interviews met
'sleutelfiguren'.
4. Schrijf de beoogde effecten van de beleidsmaatregel zo precies mogelijk uit.
5. Spoor de doel-middelrelaties op waar de
assumpties uitspraken over doen; vertaal deze
in hypothesen over oorzaken (= beoogde
doelen).
6. Vul tegen de achtergrond van de leer van
argumentatie-analyse [Toulmin, 1958], de impliciet gebleven schakels in de redenering in. De
Hypothesen kunnen oorzakelijk geformuleerd
worden (Als A, dan (altijd) meer B), maar ook
als niet per sé oorzakelijk (naarmate A, des te
meer B).
7. Spoor de expliciete politieke en normatieve
relaties op die kenmerkend zijn voor de beleidsmaatregel in kwestie; vertaal ze voor zover
mogelijk in hypothesen.
8. Probeer uitspraken van 5, 6 en 7 bij elkaar te
brengen in een aantal waarbij geprobeerd wordt
de ene uitspraak uit de andere af te leiden.
9. Wanneer de onder 8 gereconstrueerde beleidstheorie uit meer dan circa tien hypothesen
bestaat, geef de theorie dan weer in de vorm van
een graaf-pijlenschema.

kunnen worden gebruikt voor het afleiden
van criteria waarmee de doorwerking van
integraal waterbeheer op regionaal niveau
geëvalueerd kan worden. De term doorwerking wordt door Hengeveld [4]
omschreven als de mate waarin een plan
het gedrag van andere actoren beïnvloed.
De beleidstheorie wordt hier dus gebruikt
voor het opstellen van een ex-post
evaluatie [5].Doorgaans worden beleidstheorieën gebruikt om het beleid van te
voren te beoordelen. Om zodoende te
kunnen aangeven of het beleid wel of
geen kans van slagen heeft. Er is dan
sprake van een ex-ante evaluatie [5]. Een
voorbeeld van een ex-ante evaluatie is
vóórdat het beleid wordt ingezet, na te
gaan of een integrale aanpak meer wordt
bevorderd door de invoering van all-in
waterschappen, dan door het bevorderen
van goede samenwerkingsverbanden
tussen waterschappen, zuiveringsschappen en gemeenten. Dit artikel evalueert integraal waterbeheer echter niet ex
ante, maar ex post.
3. Afleiding van criteria
Voor alle hypothesen die tijdens de
stappen 5, 6 en 7 van de methodiek van
Leeuw (tabel I) zijn vastgesteld, is nagegaan of er criteria aan konden worden
ontleend waarmee de mate van doorwerking van integraal waterbeheer in
regionale waterbeheersprojecten kon
worden vastgesteld. De geselecteerde
criteria zijn in de vorm van steekwoorden
in tabel II weergegeven. Om de criteria
bruikbaar te maken voor toetsing, zijn per
criteria één of meerdere vragen opgesteld.
Sommige criteria zijn onderverdeeld in
subcriteria. Zo is bijvoorbeeld het
criterium samenwerking onderverdeeld in
een subcriterium projectstructuur en een
subcriterium werkwijze (zie tabel II).
In afbeelding 1is aangegeven hoe de
verschillende hoofdcriteria, subcriteria en
deelaspecten van de beleidstheorie achter
integraal waterbeheer zijn afgeleid. In
tabel II zijn vervolgens die criteria geselecteerd waarmee aan de hand van de
bijbehorende toetsingsvragen de door-
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TABEL II - Evaluatie-instrumentomdedoorwerkingvan integraalwaterbeheer binnenregionale waterbeheersprojeeten te bepalen.
Vragenlijst

Criteria
A. Gebiedsgericht

1

Is er sprake van gebiedsgericht beleid
gebaseerd op een watersysteembenadering?

B. Brede Taakopvatting 2.
3.

C. Samenwerking

Criteria

Welke motivatie ligt aan het desbetreffende project ten grondslag?
Mei welke belangen is expliciet binnen
het project rekening gehouden?
In welke mate heeft het project
bijgedragen aan het stimuleren van
integraal waterbeheer?

Cl. Projeetstructuur
5. Is er een projectstructuur?
6.
Hoe is deze projectstructuur tot stand
gekomen?
7.
Hoe ziet die projectstructuur eruit?
C2. Werkwijze
8.
Welke (niet-) direct verantwoordelijke
overheidsinstanties, private organisaties
en individuele belanghebbenden zijn
rechtstreeks betrokken bij het project?
9. Zijn ze vanaf het begin betrokken
geweest bij het project?
10. In welke mate zijn ze bij het project
betrokken?
11. Is er sprake van een openplanbenadering?

1). Relevante kennis

Vragenlijst
12.

13.

14.

Is in het kader van het project de
relevante kennis over de onderlinge
samenhangen voor het betreffende watersysteem toegenomen?
Is de kennis over het desbetreffende
systeem op een gestructureerde wijze
verkregen?
Van welke mogelijkheden is gebruik
gemaakt om de kennis te vergroten?

H. Taakafbakening

li.

Heeft het project bijgedragen aan het
verduidelijken van de onderlinge taakafbakening ten aanzien van het betreffende watersysteem tussen de betrokken
waterbeheerders en andere actoren?

F. Uitvoeringsgerichtheid

16.

Is het beleid in concrete, eenduidig uit te
leggen maatregelen, uitgewerkt?
Is er vastgelegd wie verantwoordelijk is
voor welke maatregelen?
Draagz'lak
Welke sectoren zijn tot consensus
gekomen?
In welke mate hebben de betrokken
actoren zich aan de afspraken
verbonden?

17.
Fl.
18.
19.

G. Uitvoering

20.

Zijn er reeds daadwerkelijk maatregelen
gebaseerd op integraal waterbeheer
uitgevoerd?

Er is onderscheid gemaakt tussen hoofdcriteria (vet gedrukt), subcriteria (schuin gedrukt! en deelaspecten (vragen)

werking van integraal waterbeheer in
een waterbeheersproject kan worden
vastgesteld. Daarmee is een evaluatieinstrument verkregen.
4. Beoordelingswijzen
Het hierboven beschreven evaluatieinstrument kan op twee manieren worden
gebruikt.
De eerste mogelijkheidh het in beschrijvende
zin beantwoorden van de vragen.
Op deze manier wordt duidelijk op welke
wijze in een (voorbeeld)project inhoud is
gegeven aan integraal waterbeheer.
De resultaten van de op deze manier
geëvalueerde cases kunnen voor andere
waterbeheerders en overige betrokkenen
een positief leereffect opleveren.
De tweedemogelijkheidis om met behulp
van scores de mate van doorwerking van
integraal waterbeheer binnen een (voorbeeld)project weer te geven. Om tot een
verantwoorde uitspraak te komen over de
totale mate van doorwerking in een
project moet voor ieder deelaspect de
mate van doorwerking bepaald worden.
Vervolgens moeten de behaalde scores
van alle vragen die betrekking hebben op
hetzelfde criterium worden samengevoegd
TABEL III - Categorieën van doorwerkingvan
integraal waterbeheer
++ goede doorwerking van integraal waterbeheer
+ redelijke doorwerking van integraal
waterbeheer
0 nauwelijks doorwerking van integraal
waterbeheer

om de mate van doorwerking van dat
desbetreffende criterium te kunnen
bepalen. De waardering van deze criteria
worden uitgedrukt in de in tabel III weergegeven categorieën.
In het onderzoekrapport zijn alle richtlijnen die zijn aangehouden bij het waarderen van de afzonderlijke deelaspecten,
subcriteria en criteria vermeld.
Deze richtlijnen zijn subjectief en voor
discussie vatbaar, maar ze zijn nodig om
tot een waarde oordeel te komen.
Hieronder is als voorbeeld voor het
criterium 'Brede taakopvatting' aangegeven met behulp van welke richtlijnen
de deelaspecten zijn beoordeeld en hoe
dit tot een totaal score leidt voor het
criterium 'Brede Taakopvatting'.
B. Brede taakopvatting
2. Welke motivatie ligt aan het
betreffende project ten grondslag?
+ + vrijwillig zonder subsidie
+ vrijwillig met subsidie
0 wettelijk verplicht
3. Met welke belangen is expliciet binnen
het project rekening gehouden?
+ + alle
+ veel
0 één
4. Heeft het project bijgedragen aan het
stimulerenvan integraal waterbeheer?
Onder stimuleren wordt verstaan:
- waterbeheerders en overige actoren
stimuleren om deel te nemen;

- inspraakavonden voor belanghebbenden organiseren;
- publiek informeren over de voorgenomen maatregelen;
- scholing voor werknemers en deelnemers organiseren;
- andere opties.
+ + drie of meer van de genoemde
mogelijkheden.
+ twee van de genoemde
mogelijkheden.
0 één of geen mogelijkheid.
Uit de drie onderscheiden aspecten van
het criterium brede taakopvatting (B2,B3,
B4) kunnen in totaal maximaal 6 plussen
worden gescoord. In onderstaand kader
wordt weergegeven hoeveel plussen
(cijfers) bij een bepaalde categorie
behoren.
++ 5 of 6 plussen
+ 3 of 4 plussen
0 0 t/m 2 plussen
5. Regionale projecten geëvalueerd op
doorwerking van integraal waterbeheer
Om het ontwikkelde evaluatie-instrument
te testen, is een drietal voorbeeldprojecten
op de doorwerking van integraal waterbeheer geëvalueerd. Eerst is de vragenlijst
in beschrijvende zin beantwoord en
vervolgens is met behulp van deze
informatie aan de hand van de richtlijnen
per project de mate van doorwerking voor
alle criteria bepaald. De resultaten zijn in
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TABEL IV - Overzicht van de mate vn doorwerking per deelaspect, subcriteria en criteria voor een drietal
voorbeeldprojecten.

Voorbeeldproject
Criteria
A
1
B
2
3
4

Gebiedsgericht beleid
watersysteembenadering
Brede taakopvatting
motivatie
belangen
stimuleren

C
Cl
5
6
7
c2
8
9
10

Samenwerking
Projectstructuur
aanwezig
doordacht
opbouw
Werkwijze
betrokkenen
vanaf begin
betrokkenheid

I)
12
13
E
15

Relevante kennis
toegnomen
gestructureerd
Taakafbakening
verduidelijkt

F
16
17
F2
18
19

Uitvoeringsgerichtheid
16&17
concretemaatregelen
taakverdeling
Draagvlak
consensus
binding

G
20

Uitvoering
uitgevoerd
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Toelichting: Deelaspecten worden weergegeven
met cijfers. De subcriteria zijn schuin gedrukt
weergegeven voorafgegaan door een hoofdletter en
cijfer combinatie. De criteria zijn in een apak vak
vetgedrukt weergegeven en worden aangeduid met
een hoofdletter. In de laatste kolom staat per
subcriteria en criteria de maximale score weergegeven. In de kolom daarvoor staan de maximale
scores voor de deelaspecten. Bijvoorbeeld: criteria
B Brede taakopvatting kan op de deelaspecten (2, 3
en ) maximaal zes plussen scoren. Amsterdam

bereikt een score van 5 plussen waarmee volgens
de richtlijnen criteria B in de categorie goede doorwerking valt (twee plussen waarmee volgens de
richtlijnen criteria B in de categorie goede doorwerking valt (twee plussen). Deze zijn in het
dubbel omkaderde vak rechts bovenin weergegeven. De afkortingen n.v.t. /niet van toepassing)
onderaan bij Amsterdam geven aan dat de case
Amsterdam niet zo ver in de tijd is gevorderd dat
er al sprake is van enige uitvoeringsgerichtheid uil

tabel III weergegeven. Om deze resultaten
goed te kunnen interpreteren zijn in de
tabel ook de maximale scores voor de
verschillende deelaspecten, subcriteria en
criteria weergegeven. Voor sommige deelaspecten bestaat de maximale score uit
slechts één plus. Dit is het geval als het
antwoord op de bij het deelaspect
behorende vraag slechts ja (+} of nee (0)
kan luiden. Voor de overige geldt de
indeling in categorieën; (++) goede-, (+)
redelijke-, (0) en nauwelijks doorwerking.

de gaten worden gehouden dat
Amsterdam later is opgestart dan de
andere projecten en daardoor meer
rekening heeft kunnen houden met een
integrale zienswijze dan de beide andere
projecten die eerder van start zijn gegaan.
Op het aspect samenwerking wordt door
Luttenberg slecht gescoord ten opzichte
van de andere twee cases. De verschillen
in omvang van de coördinerende instanties speelt hier een belangrijke rol.
Het zal duidelijk zijn dat de gemeente
Amsterdam en de provincie Limburg
(Tungelroyse beek) meer middelen ter
beschikking staan dan het waterschap
Salland (Luttenberg). Wat betreft het
criterium kennis wordt door alle projecten
goed gescoord. Dit is niet geheel verwonderlijk aangezien alvorens beleid
wordt vastgesteld informatie nodig is.

Op basis van tabel III kan geconcludeerd
worden dat voor alle cases voor de
doorwerking van integraal waterbeheer
verbeteringen mogelijk zijn voor verschillende deelaspecten.
Met het onderling vergelijken van de
verschillende cases moet voorzichtig
worden omgesprongen aangezien het vaak
om totaal verschillende situaties gaat. Zo is
voor een brede taakopvatting duidelijk dat
Amsterdam beter scoort dan Tungelroyse
beek en Luttenberg. Echter hierbij moet in

6. Conclusie
Met behulp van het in dit artikel
besproken evaluatie-instrument is het
mogelijk om de doorwerking van integraal
waterbeheer in regionale waterbeheersprojecten te evalueren. Op deze manier
worden de sterke en zwakke punten van
een project duidelijk gemaakt. Dit is waardevol omdat zo duidelijk wordt voor de
waterbeheerders waar verbeteringen
mogelijk en nodig zijn. Bij het zoeken naar
de juiste weg om verbeteringen door te
voeren kan gebruik worden gemaakt van
de ervaringen die in andere projecten is
opgedaan.
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kunnen zijn. Het sommeren van de
scores wordt echter niet opportuun
geacht vanwege de grote inhoudelijke
en geografische verscheidenheid van de
projecten.

uitvoering.

Tabel III kan worden samengevat door
de scores op verschillende criteria te
sommeren. De zo verkregen totaalscore
zou een 'integraalwaterbeheersindicator'

Nu een methode is ontwikkeld om de
mate van doorwerking van integraal
waterbeheer als proces te evalueren wordt
het tijd om dit aspect weer in een breder
perspectief te plaatsen.
De reden waarom integraal waterbeheer is
geïntroduceerd was de overtuiging dat met
een integrale aanpak, beter dan met een
sectorale aanpak, gezonde waterhuishoudkundige systemen gerealiseerd kunnen
worden. Lr mag vanuit worden gegaan dat
als dit uitgangspunt achter integraal waterbeheer juist is, er van projecten, waarbij de
doorwerking van integraal waterbeheer
goed is te noemen, betere resultaten
mogen worden verwacht dan bij projecten
waar een redelijke of slechts weinig doorwerking heeft plaatsgevonden.
Om deze verwachting te kunnen toetsen
zal er een link moeten worden gelegd
tussen de behaalde resultaten van een
project en de mate waarin binnen
datzelfde project sprake is van integraal
waterbeheer. De hier gepresenteerde
methodiek biedt daar een handvat toe.
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