Opweg naar totaal waterbeheer (5):PRIMAVERA

Inleiding
In het derde artikel uit de reeks 'Op weg
naar totaal waterbeheer' is ingegaan op
een plancyclus en zijn de daarbinnen te
onderscheiden stappen beschreven [22].
In het vierde artikel zijn de stappen 1
(taakstelling), 2 (actuele situatie), 3 (doelstellingen) en voor een deel ook 4
(aandachtspunten) nader uitgewerkt [23].
In het onderhavige artikel zijn aansluitend
en op analoge wijze het resterende deel van
stap 4, stap 5 (mogelijke maatregelen) en
stap 6 (prioriteitsstelling) in beeld gebracht.
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Toepassing van PRIMAVERA kan er toe
bijdragen dat de mogelijkheden van het
proces van planvorming beter worden
benut. Het resultaat van toepassing vormt
de basis voor uitwerking van de volgende
stappen binnen een plancyclus. Evenals
de in het vierde artikel beschreven methodiek INVERNO is ook PRIMAVERA in
beginsel geschikt voor toepassing op het
gebied van water, ruimtelijke ordening
en milieu op zowel strategisch, tactisch
als operationeel niveau. De in dit artikel
gepresenteerde uitwerking van
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In afbeelding 1 is hiervan een overzicht
gepresenteerd. Het totaal van deze drie
stappen, achterliggende activiteiten,
onderlinge relaties en afspraken vormt
een methodiek. De methodiek heet
PRIMAVERA en is ontwikkeld in opdracht
van de Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer (STOWA). PRIMAVERA
is een acroniem voor: PRIoriteren van
MAatregelen Voor Effectief en veRAntwoord beleid en beheer. Het is ook het
Italiaanse woord voor 'lente'; het tweede
'seizoen' binnen een plancyclus [31].
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PRIMAVERA is echter beperkt tot het
facetbeleidsveld 'water' op strategisch
en tactisch niveau.
Ook voor dit vijfde artikel in de reeks geldt
dat het is toegesneden op de situatie in
Nederland. Dit neemt niet weg dat de
inhoud ook relevant kan zijn voor de
situatie in andere landen.
Aandachtspunten (vervolg stap 4)
Aandachtspunten zijn aan te duiden als de
verschillen tussen de actuele situatie en
de doelstellingen. Zij kunnen in beginsel

Aandachtspunten

Mogelijke
maatregelen

Priohteitsstelling

AJb. 1-Relaties lussen
dedrie middelstestappen
vaneenplancyclus met
bijbehorendeactiviteiten en
tussenresultaten.
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Samenvatting
Binnen een plancyclus zijn negen,
onderling verbonden stappen te onderscheiden. In het derde artikel uit de reeks
'Op weg naar totaal waterbeheer' zijn
deze beschreven. In het vierde artikel
zijn de stappen 1,2, 3 en voor een deel
ook 4 nader uitgewerkt. In dit artikel
zijn het vervolg van stap 4 alsook de
stappen 5 en 6 nader uitgewerkt.
Aandachtspunten (stap 4) zijn de
verschillen tussen de actuele situatie en
de doelstellingen. Een plancyclus is erop
gericht de ernst en/of omvang van
aandachtspunten te verkleinen. Om dit
doelmatig te kunnen inrichten is het
zaak dat niet alleen de aandachtspunten
als zodanig, maar ook de oorzaken ervan
bekend zijn. Mogelijke maatregelen (stap
5) moeten op adequate wijze inspelen op
deze oorzaken en moeten passen binnen
de ecologische, economische en sociologische context van het gebied waar zij
zijn gedacht. Dat vraagt om maatwerk en
daarmee om kennis en creativiteit.
Prioriteitsstelling (stap 6) is gericht op
het beoordelen van geopperde mogelijke
maatregelen. Om tot adequate beoordeling te kunnen komen zijn karakteristieken van drie beproefde evaluatiemethoden gecombineerd:
kosteneffectiviteitsanalyse, gewogen
sommering, 'goals achievement matrix
methode'. Aan deze combinatie zijn
twee beoordelingscriteria verbonden:
rentabiliteit van en draagvlak voor
uitvoering van mogelijke maatregelen.
Beoordeling hiervan vraagt per maatregel
om waardering van ernst en omvang van
het aandachtspunt waarop de maatregel
inspeelt alsook om waardering van
effectiviteit, kosten, externe randvoorwaarden, termijn van effect, bestuurlijke
appreciatie en maatschappelijke appreciatie van een maatregel. Op grond hiervan kunnen de rentabiliteit, het draagvlak en de prioriteit van een maatregel
worden bepaald. Het totaal van deze drie
stappen, achterliggende activiteiten,
onderlinge relaties en afspraken vormt
een methodiek die PRIMAVERA wordt
genoemd. Het gereedschap dat nodig is
om met PRIMAVERA te kunnen
werken bestaat uit kentallen en maatlatten. Toepassing van de methodiek
wordt ondersteund door een gelijknamig
computerprogramma. Het resultaat van
toepassing bestaat uit een rangschikking
van mogelijke maatregelen op grond van
traceerbare keuzen. Het vormt de basis
voor het componeren van scenario's, het
opstellen van het plan en de implementatie ervan.
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betrekking hebben op de drie dimensies
van integraal waterbeheer: watersystemen,
gebruiksvormen en beleidsvelden [17].
In het vorige artikel is aangegeven dat
zowel de gebruiksvormen als het gevoerde
beleid zich manifesteren in de feitelijke,
fysieke toestand van watersystemen.
De verschillen tussen de actuele situatie
en de doelstellingen, die direct verband
houden met de watersystemen, geven
indirect dus ook de verschillen weer die
verband houden met de gebruiksvormen
en het gevoerde beleid. Om deze reden
kan het toetsen beperkt blijven tot de
watersystemen zelf [23]. Deze inperking
draagt ertoe bij, dat watersystemen als
objecten van studie centraal blijven staan
en dat het toetsen niet onevenredig veel
inspanningen vergt. Miser beargumenteert
dit laatste met de stelling 'that a carefully
controlled sample almost always is going
to give better estimates than a poorly
controlled attempt at complete enumeration' [14].Met het toetsen wordt voor
een aantal variabelen het verschil vastgesteld tussen toetswaarden en doelwaarden, uitgedrukt in de vorm van kentallen
[23]. Deze kentallen karakteriseren de
afstand tussen de actuele situatie en de
doelstellingen, maar zeggen niets over de
oorzaken van die afstand. Daarvoor is het
nodig de aandachtspunten te analyseren.
Analyseren van aandachtspunten
Het analyseren van aandachtspunten is
erop gericht om d: oorzaken ervan bloot
te leggen. In systeemanalytische termen
kunnen daarmee de oorzaken van problemen helder worden en kan van daaruit
doeltreffend worden gewerkt aan de oplossing ervan. In tegenstelling tot het toetsen,
dat alleen is gericht op watersystemen,
is het analyseren gericht op zowel watersystemen, gebruiksvormen als relevante
beleidsvelden. Oorzaken van aandachtspunten zijn immers direct te relateren aan
alle drie de dimensies. Samengevat is met
het toetsen sprake van convergentie (van
drie naar één dimensie: watersystemen)
en met het analyseren van divergentie
(van één naar drie dimensies: watersystemen, gebruiksvormen, beleidsvelden).
Juist op het grensvlak van beide bewegingen ligt de overgang van INVERNO naar
PRIMAVERA. In afbeelding 2 is voor de
Utrechts-Noordhollandse Vecht het resultaat van toetsen en analyseren bij wijze
van voorbeeld uitgewerkt. Uit de afbeelding blijkt dat de aan het watersysteem
gerelateerde aandachtspunten hun directe
oorzaak vinden in de drie dimensies van
integraal waterbeheer. Zo heeft de geringe
stroomsnelheid vooral een waterhuishoudkundige oorzaak, wordt de geringe aanwezigheid van waterplanten vooral veroor-

Afi. 2 - Resultaat van
toetsen en analyseren
voor de Utrechts-Noordhollandse Vecht.
Hei resultaat van toetsen
isgebaseerdop de wetenschappelijke verantwoording van de methodiek
INVERNO [32] en,
daarmee voor eendeel,
ook op het Restauratieplan Vecht.Het resultaat
van analyseren is
geheelgebaseerdophet
Restauratieplan Vecht
[24]. De ernst (ET) en
omvang (OM) van de
aandachtspunten is uitgedrukt in de vorm van
kentallen. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen
naar hel vorige artikel
uit de reeks[23].

AANDACHTSPUNTEN
Nr

ET

OM

3

4

BELANGRIJKSTEOORZAKEN

Omschrijving
Fysica:

1

Geringe stroomsnelheid

2

Vast peil

3

Beperkte lengte aan
beschaduwde oever

2

4

• Ontbreken van hoge begroeiing op met name de zuidoevers

4

Onvoldoende doorzicht

2

2

• Matige kwaliteit inlaatwater via Weerdsluis en vanuit Umeer
• Opwoeling bodemslih door passerende vaartuigen

• Open verbinding met Amsterdam-Rijnkanaal
• Geringe waterinlaat via Weerdsluis
• Geringe aanvoer (kwel)water vanuit Vechtstreek
- Geen aandachtspunt

Chemie:
5

Zuurgraad

6

Te hoge concentratie
sulfaat in water

1

4

- Geen aandachtspunt
• Aanvoer sulfaatrijk water vanuit Umeer en via Weerdsluis

7

Te hoge gehaltes zink
in waterbodem

2

2

• Matige kwaliteit inlaatwater via Weerdsluis en vanuit Umeer
• Actuele lozingen (effluent rwzi's en mogelijk ook bedrijven)
• Historische lozingen (bedrijven en effluent rwzi's)

8

Te hoge concentratie
benzo(a)pyreen in water

1

2

• Matige kwaliteit inlaatwater vanuit Umeer en via Weerdsluis
(Rijn, scheepvaart)
• Matige kwaliteit inlaatwater vanuit Vechtstreek (atmosferische
depositie en overstortingen)

Morfologie:
- Geen aandachtspunt

9

Diepte vaargeul

10

Ligging bochten

11

Beperkte lengte aan
natuurvriendelijke
oeverzones

4

3

• Grote oeverlengte met woonboten en bebouwing
• Agrarisch grondgebruik direct aan oever
• Oeverbeheer mogelijk onvoldoende natuurvriendelijk

12

Onvoldoende minerale
bodems

1

2

• Geen zandaanvoer via Weerdsluis en vanuit Umeer
• Aanwezigheid dikke sliblaag
• Weinig bodemdynamiek door geringe stroomsnelheid

- Geen aandachtspunt

Biologie:
- Geen aandachtspunt

13

Zuurstof (mg/l)

14

Dominantie van 'eutrofe
epifytische diatomeeën'

4

3

• Lozing effluent rwzi's
• Aanvoer (landbouw)water via Weerdsluis en vanuit Vechtstreek

15

Beperkt aantal (soorten)
broedende rietvogels

3

2

• Beperkte lengte begroeide oevers
• Rustverstoring

16

Weinig ondergedoken
waterplanten

4

2

• Golfwerking als gevolg van passerende recreatievaartuigen
• Onvoldoende doorzicht
• Onvoldoende zandige oeverzones

zaakt door de intensiteit waarmee de Vecht
wordt bevaren en is het beperkt voorkomen van natuurvriendelijke oevers
vooral een zaak van ruimtelijk beleid.
Het analyseren van aandachtspunten
vereist twee typen kennis. Enerzijds gaat
het om gebiedsspecifieke kennis van heden
en verleden van de desbetreffende watersystemen. In het vorige artikel is hierop
uitgebreid ingegaan. Anderzijds gaat het
om generieke kennis van watersystemen,
gebruiksvormen en beleidsvelden alsook
hun onderlinge relaties. Die kennis kan
worden ontleend aan diverse informatiebronnen, variërend van wetenschappelijk
onderzoek, beleidsonderzoek, beleidsdocumenten, beheersplannen en ervaringen
tot interviews met bijvoorbeeld belangenorganisaties [37].
Mogelijke maatregelen (stap 5)
Een toekomstige planperiode is gericht
op het doen verdwijnen of verkleinen
van aandachtspunten. Dit vraagt om
maatregelen die adequaat inspelen op
de oorzaken van aandachtspunten en die

passen binnen de ecologische, economische
en sociologische context van het gebied
waar zij zijn gedacht. De grote verscheidenheid van aandachtspunten, alsook van
omgevingen waar zij zich voordoen, maakt
dat maatwerk tot de beste resultaten leidt.
Maatwerk betekent hier dat een maatregel
goed aansluit op één of meer oorzaken van
één of meer aandachtspunten. Maatwerk is
niet zonder meer te ontlenen aan een boek,
een rapport of een 'checklist'. Het vraagt
veelal om het concipiëren van maatregelen,
die corresponderen met eerder vastgestelde
aandachtspunten. Dergelijke maatregelen
zijn in deze fase van een planproces
optioneel en zijn daarom aangeduid als
mogelijke maatregelen. Bij het vaststellen
van aandachtspunten is de actuele situatie
expliciet als uitgangspunt gehanteerd.
Impliciet gelden daarmee ook alle inspanningen in het kader van de bedrijfsvoering
als uitgangspunten. Te denken valt aan het
keren en het zuiveren van water. Dergelijke
inspanningen zijn niet te verstaan als
mogelijke maatregelen maar in de meeste
gevallen als activiteiten die per definitie
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een plaats verdienen in het plan.
Om te voorkómen dat voortzetting van
gangbare inspanningen tot een automatisme verwordt, wordt bij het opstellen
van scenario's voorzien in een moment
van heroverweging. In het zesde artikel
in de reeks wordt hierop nader ingegaan.
Analoog aan de uitwerking van stap 4,
waar de activiteiten 'toetsen' [23] en
'analyseren' centraal staan, is hierna de
activiteit 'concipiëren' centraal gesteld.
Concipiëren van maatregelen
Het concipiëren van maatregelen vraagt
enerzijds om kennis en anderzijds om
creativiteit. Kennis is een zaak van het
doorlopen van de stappen 1,2, 3 en 4
alsook van informatie over mogelijke of
gerealiseerde maatregelen in andere plangebieden. Creativiteit laat zich minder
eenvoudig aanduiden. Het is een fenomeen
waarmee mensen al eeuwen stoeien.
Deze stoeipartij heeft vooralsnog niet geleid
tot een heldere, eensluidende omschrijving.
Om deze reden is hierna een aantal benaderingen gepostuleerd van personen met
zeer verschillende achtergronden en
wereldbeelden. Sacks stelt dat de kracht
van het spontane en creatieve het meest
opvallende is aan de menselijke hersenen
[25]. Wildavsky wijst erop dat creativiteit
een continu proces is dat niet in tijd
kan worden afgebakend. Hij stelt, dat
creativiteit wordt gecompromitteerd als omzwervingen van de geest in één sequentie
worden geperst [36]. Senge spreekt van
creatieve spanning die vrijkomt na het
constateren van verschillen russen een
actuele en een gewenste situatie. 'Creative
tension is the force that comes into play
at the moment when we acknowledge
a vision that is at odds with current reality...
Truly creative people use this gap to
generate energy for change' [28]. Schopenhauer gaat er vanuit dat de kracht van het
creatieve pas tot uiting kan komen als
hinderende en belemmerende factoren
afwezig zijn. Hij spreekt van vrijheid in
fysieke, intellectuele en morele zin [26].
Op grond van deze benaderingen zou
creativiteit exclusief verbonden zijn aan
'vrije mensen, die doelen stellen'.
Zo bezien is een land als Nederland, waar
algemeen democratische beginselen gelden
en waar vrijheid van meningsuiting een
groot goed is, relatief gunstig voor de
uiting van creatieve energie. In het licht
van het onderhavige artikel gaat het echter
niet alleen om creatieve energie, maar
ook om de lading ervan. Het gaat om
energie die in positieve zin is gericht op
watersystemen, met respect voor de daaraan gerelateerde voorwaarden alsook de
reeds bestaande kennis. Een dergelijke
afbakening wordt door Fritz gezien als
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noodzaak om te kunnen komen tot een
positieve aanwending van creativiteit [6].
In aansluiting op en ter completering van
voorgaande benaderingen volgt hierna een
omschrijving door Lievegoed: 'Creativiteit
betekent dat alles wat ons wordt aangeboden als informatie, als data, als feiten,
opnieuw moet worden bekeken en overwogen. In de periode van gezond oordelen
en belangstellend innerlijk overwegen, is
het dat de mens kan scheppen, creatief
kan zijn. Intuïtie en betrokkenheid spelen
hierbij een grote rol' [10].Met enige vrijheid samengevat en geprojecteerd op het
waterbeheer is creativiteit een zaak van
gedreven vérder bouwen aan kennis van
en inzichten in het functioneren van watersystemen. Het is een zaak van onbevangen
verdiepen in het object en naast inspiratie
vooral ook 'transpiratie'. Krishnamurti
spreekt over 'het emotioneel en direct
beleven van feiten ... als iemand die
honger heeft' [9].Een dergelijke betrokken
opstelling maakt het mogelijk te komen tot
innovaties, die tot verbetering of verrijking
leiden. Een vrijblijvende opstelling leidt in
de regel slechts tot het ontwikkelen van
gelijkwaardige alternatieven voor bestaande
concepten [28].Het verschil tussen een
betrokken en een vrijblijvende houding is
door Bomans treffend weergegeven in de
vorm van een aforisme: 'Als een Hollander
gek wordt, dan voelen de mensen dat het
vakwerk is' [1].
In het licht van de onderhavige reeks
artikelen betekent het voorgaande dat
creatief omgaan met de voortdurend
veranderende feiten niet beperkt kan blijven tot stap 5.Met referte aan Senge
vormt het vaststellen van verschillen
tussen de actuele en de gewenste situatie
- zijnde de aandachtspunten - wel dé aanleiding voor het benutten van creatieve
energie. Zo bezien is de invulling van stap
5 niet het enige maar wel een logisch
moment om 'omzwervingen van de geest'
te rapporteren. Het kan gaan om 'omzwervingen' uit het verleden, al dan niet aangescherpt door recent vastgestelde aandachtspunten, of om 'omzwervingen' op
directe instigatie van de aandachtspunten.
Onder verwijzing naar Schopenhauer is
vrijheid tijdens het concipiëren een groot
goed. Het proces moet ruimte laten voor
'wilde' ideeën, die misschien als zodanig
onbruikbaar zullen blijken maar wel een
voedingsbodem kunnen vormen voor
uitvoerbare, innovatieve ideeën. Tijdens
het concipiëren wordt (bij voorkeur) het
beoordelen van ideeën achterwege gelaten.
Als onmiddellijk na het opperen van een
idee alleen wordt gesproken in termen van
effecten, kosten en appreciaties worden
innovaties in de kiem gesmoord. In een
sfeer van beoordelen en rationaliseren

wordt weinig nieuws geboren. Wat dan rest
is een mechanistische voortzetting van wat
in het verleden is bedacht of is ingezet [3].
Een bescherming tegen een dergelijke
voortzetting is verbonden aan het expliciet
maken van aandachtspunten. Betrokkenen
worden daarmee immers gedwongen te
bezien of een maatregel in de geldende
context adequaat is.
In afbeelding 2 zijn voor de Vecht zowel
de aandachtspunten als de achterliggende
oorzaken aangegeven. In afbeelding 3 zijn
enkele maatregelen aangegeven die tijdens
het wordingsproces van het Restauratieplan Vecht zijn geopperd. Zij hebben
primair betrekking op het aandachtspunt
'geringe stroomsnelheid' en zijn hier
bedoeld als voorbeeld van een resultaat
van concipiëren. Voor het wegnemen of
mitigeren van dit aandachtspunt zijn vijf
mogelijke maatregelen aangegeven.
Binnen deze vijf, alsook in algemene zin,
zijn drie typen te onderscheiden. Het gaat
om maatregelen waarvan de uitvoering
binnen de competentie valt van de planvormende organisatie(s), waarvan de uitvoering binnen de competentie valt van
andere organisaties en waarvan de uitvoering uitsluitend betrekking heeft op
onderzoek. In termen van PRIMAVERA
gaat het respectievelijk om uitvoerings-,
stimulerings- en onderzoeksmaatregelen
[18, 19,29, 31,33]. De eerste twee typen
worden in stap 6 beoordeeld op hun
merites. Onderzoeksmaatregelen daarentegen kunnen direct na het concipiëren
worden uitgevoerd of worden opgenomen
in de scenario's. Deze keuze is afhankelijk
van het karakter van een onderzoeksmaatregel en de looptijd van het planproces.
Als wordt gekozen voor directe uitvoering
van een onderzoeksmaatregel kan het
resultaat van invloed zijn op het planproces. Zo kan het wijzen op niet eerder in
beeld gebrachte oorzaken van aandachtspunten en vragen om (gedeeltelijke) iteratie
van het concipiëren. Deze relatie is weergegeven in afbeelding 1.Als wordt gekozen
voor opname in één of meer scenario's
ligt het voor de hand dat onderzoeksmaatregelen aansluiten bij de in een scenario
vervatte uitvoerings- en stimuleringsmaatregelen. Dit wordt uitgewerkt als deel
van stap 7, in het volgende artikel in deze
reeks.
Prioriteitsstelling (stap 6)
Tegen het decor van een integrale benadering van watersystemen kan met het proces
van concipiëren een groot aantal mogelijke
maatregelen in beeld komen. Het kan gaan
om maatregelen die elkaar aanvullen, juist
overlappen of haaks op elkaar staan.
Een dergelijke diversiteit maakt dat uitvoering van alle mogelijke maatregelen
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in de meeste gevallen om technische
redenen niet mogelijk en vaak ook niet
nodig is. Voorts zijn over het algemeen
de beschikbare middelen en menskracht
op voorhand niet toereikend om alle voorgestelde maatregelen binnen de planperiode uit te voeren. Beide spanningsvelden vereisen het maken van keuzen
[31]. Het vigerend beleid schrijft voor dat
keuzen zichtbaar moeten zijn in plannen
en in een openbare regie bespreekbaar en
controleerbaar moeten zijn [13].Dit vraagt
per mogelijke maatregel om een heldere en
inzichtelijke beoordeling (evaluatie ex ante).
Analoog aan de uitwerking van de stappen
4 en 5 zijn hierna de activiteiten 'beoordelen' en 'bewerken' centraal gesteld.
Beoordelen van mogelijke maatregelen
Zoals eerder aangegeven is het beoordelen
gericht op mogelijke uitvoerings- en stimuleringsmaatregelen. Het beoordelen, op een
wijze zoals hierna beschreven, vergt enige
inspanning. Met het oog op overzicht en
realiteitszin is het te overwegen de geconcipieerde maatregelen aan een eerste
globale 'screening' te onderwerpen.
Hiermee kunnen op voorhand niet haalbare of niet zinvolle maatregelen aan
het proces van beoordeling worden
onttrokken, zodat menskracht en middelen
gerichter kunnen worden ingezet. Walker
noemt voor een dergelijke 'screening' drie
argumenten die tot een geaccepteerde
discriminatie kunnen leiden: het ontbreken
van technisch-inhoudelijke haalbaarheid,
het ontbreken van politieke acceptatie of
het volledig overlappen van effecten van
twee maatregelen [34].Als voor 'screening'
wordt gekozen is het wel zaak de geëlimineerde maatregelen expliciet te vermelden
in een rapportage alsook de gehanteerde
argumenten. Dit kan voorkomen dat in een
later stadium het verwijt wordt gemaakt
dat bepaalde mogelijke maatregelen niet
zijn overwogen. Onder interne of externe
druk kan dit ertoe leiden dat alsnog moet
worden overgegaan tot volledige beoordeling, maar dan in een later stadium en
met kans op vertraging van het planproces
als geheel. Ter illustratie van het voorafgaande en onder verwijzing naar afbeelding
3, heeft 'screening' in het wordingsproces
van het Restauratieplan Vecht gezorgd
voor het elimineren van één mogelijke
maatregel. Het gaat om 'Openen van de

Afsluitdijk', waarvoor het op voorhand
veronderstelde ontbreken van politieke
acceptatie als hard argument is opgevoerd
[8]. Naast 'screening' kan vroegtijdige
clustering van mogelijke maatregelen
leiden tot reductie van het aantal beoordelingen. De mogelijkheden van clustering
hangen veelal samen met het aggregatieniveau van een planproces. Als voorbeeld
is in het wordingsproces van het Integraal
Waterbeheersplan Amstel, Gooi en Vecht
een herstelplan voor het Naardermeer als
één mogelijke maatregel in beoordeling
genomen. Het eerste plan is tactisch, het
tweede operationeel [7].Naast de zo te
bereiken reductie van het aantal mogelijke
maatregelen vergroot een dergelijke
clustering de kans dat op tactisch of strategisch niveau ook daadwerkelijk tactische
of strategische keuzen worden gemaakt.
Na eventuele 'screening' en/of clustering
is het zaak dat de mogelijke maatregelen
op navolgbare wijze worden beoordeeld.
Bij de beoordeling als zodanig wordt geen
onderscheid gemaakt tussen uitvoeringsen stimuleringsmaatregelen. Het verschil
ligt immers niet in het karakter van een
maatregel zelf maar in de taakstelling van
actoren, iets dat in deze fase van een planproces minder relevant is. Voor de beoordeling van maatregelen zijn de afgelopen
decennia tientallen evaluatiemethoden
ontwikkeld. Voor een overzicht alsmede
een karakterisering wordt verwezen naar
een publicatie van het ministerie van
Financiën [12] alsook naar een publicatie
van Dunn [4].Blijkens die publicaties
kleven aan elke evaluatiemethode relatieve
voor- en nadelen. De verhouding tussen
voor- en nadelen is niet alleen afhankelijk
van de karakteristieken van een methode.
Ook van belang zijn de institutionele
context van een planproces en de karakteristieken van een beleidsprobleem in relatie tot de keuzen die een beleidsbeslisser
moet nemen [12]. PRIMAVERA bestaat
uit een combinatie van drie evaluatiemethoden. Het gaat om de 'kosteneffectiviteitsanalyse', de 'gewogen sommering' en de 'goals achievement matrix
methode'. Voor deze drie evaluatiemethoden geldt dat de doorzichtigheid
van het analyse- en evaluatieproces goed
is en dat rekenkundige bewerkingen
relatief eenvoudig zijn [12].
Een combinatie van deze drie methoden

Aandachtspunt: geringe stroomsnelheid van water in Vecht
Mogelijke maatregelen:
Vergroten debiet Weerdsluis door aanvoer extra water via Kromme Rijn
Vergroten debiet Weerdsluis door aanvoer extra water via Vaartse Rijn
Halveren wateronttrekking vanuit Vecht voor suppletiedoeleinden in polders
Openen van Afsluitdijk met oog op herstel van getijdewerking
Onderzoeken van effecten en consequenties van dichten van één, twee, drie,
vier, vijf of zes verbindingen tussen Vecht en Amsterdam-Rijnkanaal

Type

Afb. 3 - Mogelijke maatregelenvoor het wegnemen
of mitigeren van oorzaken
van het in afbeelding 2
aangegeven aandachtspunt
'geringe stroomsnelheid'
van het water in de Vecht.
Er zijn drie typen onderscheiden: uitvoerings- (U),
slimulerings- (S) en onderzoeksmaatregelen (O).

maakt het mogelijk maatregelen met elkaar
te vergelijken die elk op een bepaalde
wijze bijdragen aan het verkleinen of het
verdwijnen van aandachtspunten, die
elkaar beïnvloeden en die onderling sterk
verweven zijn [18, 29, 31,33]. Om met
deze combinatie van methoden te kunnen
komen tot beoordeling en rangschikking
is minimaal één criterium nodig. Maar, zo
stellen Findeisen & Quade, 'a decision
maker is likely to be interested in ranking
according to more than one criterion' [5].
Voor de ontwikkeling van de methodiek
PRIMAVERA is uitgegaan van twee
criteria: de rentabiliteit ('cost-effectiveness')
van en het draagvlak ('support') voor een
maatregel. Met rentabiliteit wordt gedoeld
op de verhouding tussen effecten en
kosten. Met draagvlak wordt - onder
verwijzing naar een publicatie van de Raad
voor het Milieubeheer [16] - gedoeld op
de mate van acceptatie van voorgestelde
maatregelen met inbegrip van de consequenties ervan. Het eerste criterium
appelleert vooral aan feiten en het tweede
vooral aan gevoel dat wordt opgeroepen
met een vooralsnog virtuele effectuering
van een maatregel. Met deze beide criteria
wordt geappelleerd aan ontwikkelingen in
het waterbeheer [15, 20],aan de stelling
van Cornelis dat een mens leeft in een
spanningsveld tussen feiten en mogelijkheden [2] en aan de noodzaak van herstel
van het verstoorde evenwicht tussen ratio
en intuïtie [3,21], Uitspraken over maatregelen op grond van beide criteria zijn
tijdsafhankelijk en daarmee niet absoluut.
Vooral voor draagvlak geldt dat zich
binnen een kort tijdsbestek aanzienlijke
veranderingen kunnen voordoen. Dergelijke
veranderingen zijn de resultante van
ontwikkelingen in de tijd. Gedragswetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond
dat ontwikkelingen te beïnvloeden zijn en
dat daarmee kan worden gewerkt aan meer
of minder draagvlak voor een maatregel
[16]. In dit artikel wordt uitgegaan van
de rentabiliteit van en het draagvlak voor
maatregelen op een bepaald moment.
Een navolgbare uitspraak over de rentabiliteit van en het draagvlak voor een mogelijke maatregel vraagt om waardering van
de achter deze criteria gelegen aspecten.
Voor de rentabiliteit gaat het om de ernst
en de omvang van het (de) aandachtsp u n t e n ) waarop een maatregel is gericht
en de effectiviteit en de kosten van een
maatregel. Voor het draagvlak gaat het om
de externe randvoorwaarden, de termijn
van effect en de bestuurlijke en maatschappelijke appreciatie van een maatregel [31].
Hierna zijn deze aspecten achtereenvolgens
in beeld gebracht.
Met de ernst van een aandachtspunt wordt
de discrepantie aangegeven tussen toets-
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waarden en doelwaarden van variabelen
[23]. Met de omvang wordt de ruimtelijke
dimensie van een aandachtspunt aangegeven. Voor elk watersysteem binnen een
plangebied refereert de omvang aan de
ruimte waar een fysiek aandachtspunt
speelt, in relatie tot de totale ruimte binnen
hetzelfde plangebied waar soortgelijke
aandachtspunten zouden kunnen spelen
[31, 32]. Maatregelen kunnen zowel de
ernst als de omvang van aandachtspunten
beïnvloeden. Vanwege de complexiteit
van integraal waterbeheer is de kans op
gesloten en enkelvoudige relaties tussen
aandachtspunten en maatregelen gering.
Vaak zijn meer maatregelen nodig voor
het doen verdwijnen of verkleinen van
een aandachtspunt en kan één maatregel
bijdragen aan de oplossing van meer
aandachtspunten. Om praktische redenen
- in casu de noodzaak keuzen te maken en
overzicht te houden - is er, bij de ontwikkeling van PRIMAVERA, van uitgegaan
dat per maatregel maximaal drie aandachtspunten een hoofdrol spelen. Als het om
meer dan drie gaat, of lijkt te gaan, tellen
in beginsel alleen de drie belangrijkste [31].
De effectiviteit van een maatregel is het
resultaat van het bedoeld verkleinen van
één of meer aandachtspunten (positief)
respectievelijk het onbedoeld vergroten
of veroorzaken van andere aandachtspunten (negatief). Positieve effectiviteit
duidt op de mate waarin de ernst en/of
de omvang van één of meer aandachtspunten kan worden verkleind. Negatieve
effectiviteit kan ertoe leiden dat maatregelen in de toekomst te boek zullen
staan als 'regret-maatregelen' [13].
Dergelijke maatregelen moeten worden
voorkomen. Omdat voorkomen wordt
voorafgegaan door herkenning is bij de
ontwikkeling van PRIMAVERA expliciet
uitgegaan van de mogelijkheid dat een
maatregel tot negatieve effectiviteit leidt
[31]. Voor het voorspellen van de effectiviteit van een maatregel kan een beroep
worden gedaan op modelberekeningen,
empirische relaties en/of'expert judgement'
[22]. Voor berekening van de effectiviteit
van een maatregel wordt verwezen naar
de hierna volgende activiteit 'bewerken'.
De effectiviteit van een maatregel is
normaliter geprojecteerd op het einde
van een planperiode. In een beperkt
aantal gevallen is het echter beter hier
gemotiveerd van af te wijken. Het gaat om
maatregelen met een lange aanlooptijd
waardoor de effectiviteit zich pas op lange
termijn manifesteert. Voor dergelijke maatregelen past het om de effectiviteit te
projecteren op het einde van een volgende
of op het einde van de daarop volgende
planperiode.
Voor een juiste afweging is het wel zaak

dan ook de kosten voor een overeenkomstige periode in beeld te brengen.
Met kosten van een maatregel wordt
binnen de methodiek PRIMAVERA
gedoeld op de som van alle jaarlijkse kosten
(exploitatiekosten en kapitaallasten) met
uitzondering van de kosten van beleidsvoorbereiding. De betalende actor(en) is
(zijn) voor de bepaling van de kosten niet
relevant. Het gaat om de totale maatschappelijke kosten van effectuering van een
maatregel. Bij de ontwikkeling van de
methodiek is uitdrukkelijk gekozen voor
jaarlijkse kosten en niet voor investeringskosten, waarmee de exploitatiekosten
buiten beschouwing zouden blijven. Voorts
maken jaarlijkse kosten een vergelijkbare
waardering mogelijk van maatregelen met
uiteenlopende afschrijvingstermijnen.
Dit is van belang om te voorkomen dat
maatregelen met een lange levensduur
negatief worden gediscrimineerd ten
opzichte van maatregelen met een korte
levensduur [31].
Effectuering van een maatregel kan in positieve of negatieve zin worden beïnvloed
door feitelijke, externe randvoorwaarden
die buiten bereik liggen van de planvormende actor(en). In de praktijk blijkt
het te kunnen gaan om zeer uiteenlopende
externe randvoorwaarden variërend van
verlening van subsidie, besluitvorming
door derden, wetenschappelijke onzekerheden, beschikbaarheid van instrumentarium en mogelijkheden van grondverwerving tot beschikbaarheid van
bergingscapaciteit voor verontreinigd
baggerslib [16, 31, 35].
Bij de behandeling van het aspect effectiviteit is de termijn waarop effect optreedt
reeds impliciet in beeld gebracht.
Het belang dat door de maatschappij wordt
gehecht aan die termijn [16] heeft ervoor
gezorgd dat de termijn van effect binnen
PRIMAVERA als separaat aspect is onderscheiden. Het gaat om de tijd die ligt tussen
het begin van de planperiode en het
moment waarop het beoogde effect waarschijnlijk wordt gerealiseerd [31],
Met de waardering van de voorgaande zes
aspecten zijn voor elke, in beschouwing
genomen, maatregel zowel de feiten als de
daarop gebaseerde overwegingen op een rij
gezet. In systeemanalytische termen wordt
hiermee een belangrijke basis gelegd voor
oordeelvorming door bestuurders. Schwarz
etal.verbinden hieraan wel de voorwaarden dat 'the basis for decision is adequate
and informed. The work done must provide
new insights into the problem area under
discussion, and it must be structured and
presented in a way that facilitates the use
of the information it contains' [27].
De vooral feitelijke informatie over maatregelen vormt voor bestuurders niet de

enige maar één van de bases waarop hun
appreciatie berust. Andere bases liggen
bijvoorbeeld op het politieke vlak of in het
spanningsveld tussen waarheid en wijsheid. Dit laatste is treffend verwoord door
Lievegoed. 'We kunnen de waarheid
kennen en ook wat juist is. Doch te weten
wat juist is, is niet hetzelfde als te doen wat
goed is. Iets wat werkelijke waarheid voor
iemand is, kan op een bepaald ogenblik
toch verkeerd zijn. Want het goede is altijd
situationeel gebonden aan een bepaalde
tijd, aan een bepaalde omgeving. Soms is
lef nodig. We moeten niet te angstig zijn
om niet-gebruikelijke maatregelen te
nemen. We weten pas of ze goed zijn of
niet nadat ze zijn uitgevoerd' [10].
Bij de ontwikkeling van PRIMAVERA is
het aspect bestuurlijke appreciatie onderscheiden. Waardering van dat aspect is
voorbehouden aan bestuurders.
Achter de waardering van dit aspect kunnen
zeer uiteenlopende overwegingen schuil
gaan [21]. In tegenstelling tot voorgaande
aspecten behoort een traceerbare argumentatie van een waardering hier beslist niet
altijd tot de mogelijkheden.
Om uiteenlopende redenen raken burgers
naar verwachting in toenemende mate
direct betrokken bij ontwikkelingen in het
waterbeheer [15,20].Evenals bestuurders
kunnen zij op grond van beschikbare
informatie tot een oordeel komen over
voorgenomen maatregelen. Ook voor hen
vormen feiten één van de bases voor
oordeelvorming [16], Bij de ontwikkeling
van PRIMAVERA is het aspect maatschappelijke appreciatie onderscheiden.
Waardering van dat aspect is in eerste
instantie aan volksvertegenwoordigers
ofwel bestuurders. Het is aan hen om
waardering van dit aspect over te laten aan
bijvoorbeeld belangenorganisaties of een
klankbordgroep die een planproces ondersteunt [31, 33], In de praktijk gaan
bestuurders zeer verschillend om met dit
aspect. Het varieert van negeren en zelf
waarderen tot en met volledig delegeren
van de waardering. In het zevende artikel
in deze reeks zal hierop nader worden
ingegaan.
Tot zover een toelichting op de acht aspecten die corresponderen met de rentabiliteit
van en het draagvlak voor mogelijke maatregelen. Op grond van waardering van de
aspecten kan de prioriteit van maatregelen
worden bepaald. Hiervoor noodzakelijke
bewerkingen en berekeningen zijn hierna
in beeld gebracht als deel van de activiteit
'bewerken'.
Bewerken
Toepassing van PRIMAVERA resulteert
in een prioriteitsstelling van alle mogelijke
maatregelen die aan beoordeling zijn onder-
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Afb. 4- Binnen
PRIMA VERA
gehanteerdefannules
voorefjeetiviteit,
rentabiliteit enprioriteit.
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= prioriteit
= rentabiliteit
= hoogst berekende rentabiliteit
= aandachtspunt
= maatregel
= voor realisatie
= na realisatie

worpen. De prioriteitsstelling is gebaseerd
op drie achtereenvolgende rekenkundige
bewerkingen, uitgaande van de waardering
van de acht genoemde aspecten.
De formules zijn aangegeven in afbeelding
4. Hierna is het gedachtengoed achter deze
formules beknopt toegelicht. Voor een uitvoeriger toelichting wordt verwezen naar
de achter dit artikel liggende publicaties
[18, 19,29, 30, 31,33]. De eerste bewerking
heeft betrekking op de effectiviteit van
een beoordeelde maatregel. Deze wordt
berekend uit het verschil tussen de ernst
en de omvang van één of meer aandachtspunten, vóór en nâ uitvoering van een
corresponderende maatregel. In plaats
van deze berekening is het ook mogelijk
de effectiviteit te waarderen op basis van
'expert judgement'. De tweede bewerking
heeft betrekking op de rentabiliteit van een
beoordeelde maatregel ofwel de verhouding
tussen de effectiviteit en de kosten. Binnen
PRIMAVERA zijn aan deze verhouding
twee weegfactoren toegevoegd. Het gaat om
de ernst en de omvang van het aandachtspunt waarmee de maatregel correspondeert.
Beide weegfactoren geven uitdrukking aan
de zwaarte van het aandachtspunt en
zeggen daarmee iets over het potentiële
belang van de maatregel in relatie tot het
realiseren van de doelstellingen. Als een
maatregel met meer dan één aandachtspunt
correspondeert, wordt voor elke combinatie
de rentabiliteit apart berekend. Om te voorkómen dat maatregelen die met meer
dan één aandachtspunt corresponderen
per definitie hoger scoren dan maatregelen
die met één aandachtspunt corresponderen, wordt een correctie toegepast door
nâ sommering van de afzonderlijke rentabiliteiten de logaritme te nemen. De derde
bewerking heeft betrekking op de prioriteit
van een beoordeelde maatregel. Met de
binnen PRIMAVERA gehanteerde formules

is prioriteit te verstaan als het produkt van
rentabiliteit en draagvlak. Draagvlak is te
verstaan als een beredeneerde correctie op
de rentabiliteit. De wijze waarop de vier
achter draagvlak schuil gaande aspecten
corrigeren is niet identiek. De waarderingen
voor externe randvoorwaarden en termijn
van effect versterken of verzwakken de
vastgestelde rentabiliteit. De waarderingen
voor bestuurlijke en maatschappelijke
appreciatie daarentegen sturen in absolute
zin, ongeacht de rentabiliteit van een maatregel. Het relatief zware gewicht dat hiermee aan deze laatste twee aspecten is
toegekend sluit aan bij beginselen van de
algemene democratie en daarmee ook bij
de praktijk van het waterbeheer. In de
praktijk blijken bestuurders zich bij het
sturen over het algemeen te baseren op
de waardering van de overige aspecten,
maar in sommige gevallen wordt een
bijzondere verantwoordelijkheid genomen.
In het zevende artikel in de reeks wordt
hierop nader ingegaan. In tegenstelling
tot waardering van de met rentabiliteit
corresponderende aspecten is waardering
van de met draagvlak corresponderende
aspecten facultatief. Door de vorm van de
rekenkundige bewerking leidt het niet
meenemen van het draagvlak tot vermenigvuldiging met een factor '1'. In dergelijke
gevallen is de prioriteit gelijk aan de rentabiliteit.
De in afbeelding 4 aangegeven formules
zijn het resultaat van een proces van
ontwerpen en ontwikkelen. Dat proces is
begonnen met een inventarisatie van wiskundige principes die worden gehanteerd
in bestaande evaluatiemethoden. Daarna
zijn deze principes gelegd naast kennis
over de praktijk van het waterbeheer.
Via synthese zijn hanteerbare formules
ontworpen. Vervolgens zijn deze formules
getoetst aan de hand van vele tientallen

voorbeelden die zijn ontleend aan de praktijk. Na evaluatie zijn de weegfactoren
bijgesteld. Daarna zijn wederom toetsingen
uitgevoerd en zijn de formules toegepast
in een aantal concrete planprocessen [33].
Deze toepassingen gaven aanleiding tot
enkele aanpassingen. Tot slot is het resultaat getoetst aan kennis, onder meer gepubliceerd door het ministerie van Financiën
[12]. Tijdens dit proces van vallen en
opstaan zijn keuzen gemaakt en/of keuzen
geaccordeerd door enkele tientallen personen, allen medewerkers van bij waterbeheer
betrokken organisaties. Ondanks uitvoerige
beproevingen en evaluaties zijn de formules
niet geheel vrij van subjectiviteit.
Met name in de berekening van de eindscores is sprake van een arbitrair element.
Het gaat om de gekozen bewerkingen.
Doordat deze bij elke toepassing exact
worden gekopieerd hebben zij echter géén
gevolgen voor de prioriteitsvolgorde van
maatregelen en doen zij géén afbreuk aan
de maatvastheid van de berekeningen.
Op grond van het gegeven dat de methodiek als zodanig niet geheel vrij is van
subjectiviteit, is in dit artikel alsook in
de achterliggende publicaties expliciet
aandacht geschonken aan gemaakte
afwegingen en keuzen alsook de logica
van de te volgen procedures.
Elke gedane stap in het ontwikkelproces
is zo traceerbaar [18, 19,29, 30, 31,33].
Gereedschap voor PRIMAVERA
In voorgaande paragrafen van dit artikel
is de methodiek PRIMAVERA belicht.
De beschreven activiteiten resulteren via
het bewerken in een prioriteitsstelling
van mogelijke maatregelen. Om met
PRIMAVERA te kunnen werken is gereedschap nodig. Analoog aan de methodiek
INVERNO gaat het om kentallen en maatlatten voor het uitdrukken respectievelijk
bepalen van de waardering van de verschillende aspecten. In het vorige artikel is
vermeld dat voor de aspecten ernst en
omvang is gekozen voor de kentallen 1,2,
3 en 4 [23]. Voor de aspecten effectiviteit
en kosten zijn dezelfde kentallen gekozen.
Toepassing van PRIMAVERA vereist dat
voor elke te beoordelen maatregel een
kental wordt toegekend voor al deze vier
aspecten. Aan de hand van deze kentallen
kan de rentabiliteit worden berekend.
Voor de aspecten externe randvoorwaarden, termijn van effect, bestuurlijke
appreciatie en maatschappelijke appreciatie
is ook gekozen voor vier kentallen.
Het gaat hier om twee positieve (+1, +2)
en twee negatieve waarderingen (-1,-2).
Daarnaast bestaat voor deze vier aspecten
de mogelijkheid om geen kental toe te
kennen (0). Aan de hand van de voor deze
aspecten toegekende kentallen kan de
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RENTABILITEIT
ERNST (ET)

OMVANG (OM)

1

1

gering

zeer lokaal (< 0,8 km)

2

matig

2

lokaal (0.8 - 4 km)

3

groot

3

regionaal (4 - 20 km)

4

zeer groot

4

plangebied (> 20 km)

EFFECTIVITEIT (EF)

KOSTEN (KO)

1

gering

1

< K/ 100

2

matig

2

Kf 100 - K/ 500

3

groot

3

K / 5 0 0 - K/2.500

4

afdoende

4

> K/ 2.500

DRAAGVLAK
EXTERNE RANDVOORWAARDEN (ER)

TERMIJN-EFFECT (TE)

-2

sterk remmend

-2

na volgende planperiode (> 8jaar)

-1

remmend

-1

in volgende planperiode (4-8 jaar)

0

neutraal

0

einde planperiode! = 4 jaar)

+1

stimulerend

+1

medio planperiode (« 2 jaar)

+2

sterk stimulerend

+2

begin planperiode (= 1jaar)

BESTUURLIJKE
APPRECIATIE (BA)

MAATSCHAPPELIJKE
APPRECIATIE (MA)

-2

zeer negatief

-2

zeer negatief

-I

negatief

-i

negatief

0

neutraal

0

neutraal

+1

positief

+1

positief

+2

zeer positief

+2

zeer positief

Afb. 5 - Overzicht van de binnen PRIMA VERA
verankerde criteria, aspectenen kentallen en eenvoorbeeld
van maatlatten zoals diegrotendeels zijn gehanteerd bij
het opstellenvan het Restauratieplan Vecht [24].

prioriteit worden berekend [31].
Kentallen hebben vooral betekenis in
relatie tot maatlatten.
In tegenstelling tot kentallen liggen maatlatten niet vast. Zij zijn specifiek voor het
planproces waarbinnen zij worden gebruikt.
Voor de aspecten ernst en omvang kunnen
de kentallen en maatlatten worden ontleend
aan INVERNO. Voor de overige aspecten
moet de gebruiker, in het kader van
PRIMAVERA, zelf en naar eigen inzicht
maatlatten opstellen. Voor de aspecten

Afb. 6 - Voorbeeld van
een resultaat van waarderingen en berekeningen.
Voor dit voorbeeldis
informatie uit het
Restauratieplan Vecht
overgenomen en opeen
aantal plaatsen aangevuld. De nummers van
de aandachtspunten
corresponderen met de
nummers in afbeelding 2.

Aandachtspunien

Mogelijke maal egelen

Nr

ET

OM

EF

KO

R

ER

BA

MA

l]

11

4

3

Aanleggen vooroevers

2

1

5.4

0

1

1

1

74

IC.

4

2

Verlagen en handhaven maximum
vaarsnelheid recreatievaartuigen

3

2

3,7

"'

1

1

1

65

14

4

3

Afleiden effluent rwzi-Utrecht

3

3

4,9

-1

0

1

1

64

1

3

4

Vergroten debiet via Kromme Rijn

2

2

4,9

0

2

0

]

59

11

4

3

Heriunchten oevertraject

2

1

5,4

-1

-1

0

1

54

11

4

3

Herinrichten oevers landgoederen

2

1

5.4

-1

-1

0

1

54

15

Î

2

Aanleggen ligplaatsen
recreatievaartuigen

2

2

2.6

0

2

0

0

53

1

3

4

Vergroten debiel via Vaartse Rijn

1

2

3,7

0

2

0

-1

51

14

4

3

Verbeteren effluent rwzi-Utrecht
lot grenswaarden

3

4

4,4

-1

-2

0

0

41

:

3

4

Halveren waternuitrekking vanuit
Vecht

1

3

3,1

-1

1

-1

-1

29

ET
OM
EF
KO

=
- inivaiig
- effect
=

omschrijving

ER = eilcrne randvoorwaarden
TE = termijn van cffeci
BA = bestuurlijke appreciatie
MA = maatschappelijke appreciatie

omvang en kosten geldt dat de schaalindeling van de maatlatten gelijksoortig dienen
te zijn [31]. De combinatie van vaste kentallen en planspecifieke maatlatten heeft
als voordeel dat gebruikers dezelfde taal
spreken maar geheel vrij zijn in de boodschap. Daarnaast kan het werken met
kentallen voorkomen dat voortijdig
inspanningen worden gepleegd om exacte
numerieke waarden van bijvoorbeeld
omvang en kosten in beeld te brengen.
Dat is pas opportuun als een maatregel
wordt geselecteerd en daadwerkelijk wordt
opgenomen in een plan.
In afbeelding 5 is een overzicht gepresenteerd van de in dit artikel genoemde
criteria, aspecten en kentallen alsook de
maatlatten die tijdens het wordingsproces
van het Restauratieplan Vecht zijn gehanteerd [24].In afbeelding 6 is bij wijze van
voorbeeld aangegeven hoe in dit geval de
'top tien van mogelijke maatregelen' tot
stand is gekomen. Een deel van de in

Afb. 7 - Visualisatie van waarderingen van aspectenbehorend bij twee mogelijke maatregelen. Het gaat om de maatregelenop de eersterespectievelijk tiende plaats in het in afbeelding 6getoonde overzicht. In beide visualisaties zijn
aangegeven de vier aspectenbehorend bij de rentabiliteit, de vier aspectenbehorend bijhet draagvlak en de drie met
elkaar en met het waterbeheer interacterende krachtenvelden [20]. Deze krachtenvelden vertonen elk een bijzondere
relatie met enkele aspecten.Zoals elk aspect te waarderen is met vier kentallen zijn in deafbeeldingenper aspect ook vier
segmenten te onderscheiden. Analoog aan de kleuren van eenstoplicht staat groen voor 'gaan' at rood voor 'remmen'.
Verhoudingen tussengroen en rood bepalen deprioriteit van een maatregel. Voor eenverklaring van de afkortingen
wordt verwezen naar afbeelding 4.

TE

R = rentabilité
P «=pritsr'Heit

afbeelding 5 en 6 opgenomen informatie
is niet te ontlenen aan het plan maar is in
het kader van dit artikel toegevoegd op
basis van nieuwe inzichten. In afbeelding 7
is de waardering van twee mogelijke maatregelen uit de 'top tien' gevisualiseerd.
Tot slot
In dit artikel zijn de middelste stappen van
een plancyclus belicht. Het resultaat van
genoemde activiteiten vormt een basis voor
het componeren van scenario's en daarmee
voor het plan en de implementatie ervan.
Hiermee is prioriteitsstelling geen doel op
zich maar een stap in een plancyclus.
Wel is het een heel essentiële stap.
Ter illustratie hiervan enkele uitspraken
van Maarse, die onderschrijft dat de
gezamenlijke overheden over voldoende
financiële middelen moeten beschikken
om hun ingrijpende beleidsprogramma's te
kunnen bekostigen. Hij stelt dat dit in de
praktijk veelal stuit op financiële barrières.
'Enerzijds doordat de ter beschikking
staande middelen eindig zijn. Het is immers
niet mogelijk om als overheid ongestraft
steeds meer middelen te onttrekken aan de
particuliere sector. Anderzijds doordat de
allocatieve efficiëntie van overheden grote
feilen vertoont. Er wordt veel geld verspild
en er is onvoldoende prioriteitsstelling.
De ruimte voor het slechten van financiële
barrières schuilt vooral in de tweede
oorzaak. Het vraagt om integraler denken
en handelen en het maken van keuzen'
[11]. Het maken van keuzen is inherent
aan het maken van beleid en het voeren
van beheer. Het gaat hier om keuzen
die direct of indirect bepalend zijn voor
de toekomst van watersystemen, hun
omgeving en hun gebruikers. Het grote
maatschappelijke belang van deze keuzen
maakt dat afwegingen helder en traceerbaar
moeten zijn. Subjectiviteit wordt daarmee
niet uitgebannen maar wel wordt een
beduidend geringer appèl gedaan op
blindelings vertrouwen in blauwe ogen
of een eeuwenoud bestaansverleden.
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In de uitspraken van Maarse alsook in de
vorige artikelen in deze reeks klinkt het
belang van intensieve samenwerking
tussen organisaties. Samenwerken betekent
ook samen keuzen maken. Samen kiezen
betekent communiceren, argumenten
aanreiken, eikaars taal spreken. Met de
ontwikkeling van INVERNO en
PRIMAVERA is een poging gedaan een
grammatica te ontwikkelen waarmee klare
taal kan worden gesproken. Gebruik van
die grammatica is een middel om inspanningen in theoretische, vrijblijvende
discussies om te buigen naar daden in
het veld. Alleen daarmee kan worden
beantwoord aan een stille wens van velen,
hierna vertolkt door een taalkunstenaar.
Als ik van hot naar haar door het land
dwarrel zou ik vele Oostvaardersplassen
tegen willen komen, afgewisseld met
weilanden zoals ik ze uit mijn jeugd ken.
Dat wil zeggen dat men er nog het
liefdesleven der koeien en stieren kan
aanschouwen en langs de zompige slootkanten, runderhoeven doorkneed, met
een overdaad aan gele lis, moerasspirea
en zwanebloemen door de er talrijk
broedende grutto's weggekreten wordt'.
Aldus Wolkers [38].
Ter ondersteuning van toepassing van
PRIMAVERA is een gelijknamig computerprogramma ontwikkeld. Zowel de methodiek als het computerprogramma zijn te
beschouwen als hulpmiddelen bij het
doorlopen van het hart van een planproces.
Het proces staat hierbij centraal maar is
uitdrukkelijk gericht op een produkt: een
gedragen plan met realiteitswaarde.
In het zesde artikel in deze reeks wordt de
methodiek belicht die aansluit op
INVERNO en PRIMAVERA en correspondeert met de resterende stappen binnen
een plancyclus. Het gaat om ESTATE.
In het zevende artikel wordt toepassing
van de methodieken geëvalueerd.
Publicatie van de reeks als geheel is
gedacht vóór 1998.
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Maatregelen tegen verdroging
In het kader van het Nationaal Onderzoekprogramma Verdroging is een rapport
uitgekomen over een systematische
oriëntatie op maatregelen tegen verdroging.
Het project is gefinancierd door de
STOWA en uitgevoerd door A. P. Bot,
raadgevend ingenieur te Rotterdam.
Met de ontwikkelde systematiek kan
globaal worden aangegeven welke maatregelen in aanmerking komen in welke
situatie. De werkwijze is inzichtelijk en
eenvoudig uit te voeren, maar niet volledig
betrouwbaar vanwege de beperkte detaillering. De methodiek is geschikt voor een
globale eerste aftasting van mogelijkheden
en kosten in het begin van een project.
Welke maatregelen in aanmerking komen
hangt af van 'de situatie'. Omdat daarvoor
geen beknopte beschrijving bestond, is
een typologie van (grond)watersituaties
ontwikkeld, met een onderverdeling in
12 typen. Daarnaast is de hydrologische
degradatie door verdroging beschreven
aan de hand van een zestal stadia. Type
en stadium samen bepalen in grote lijnen
de voorselectie van maatregelen.
Het rapport 'Een Oriëntatie op Maatregelen tegen Verdroging'
(NOV-rapport 14), is te bestellen bij
Hageman Verpakkers,
Postbus 281,2700 AG Zoetermeer,
telefoon 079-3611188, fax 079-3613927.
ir. A. P. Bot

