Informatie op maat: een raamwerk voor waterbeheer

Inleiding
Tot voor kort werd informatieverstrekking
synoniem geacht met gegevensverstrekking.
Eisen aan de informatie werden nauwelijks
gesteld door de belanghebbenden.
Uit een brij aan getallen, al dan niet gevat
in overzichtelijke tabellen, haalde men
wat van zijn of haar gading was. Door de
toenemende kennis over processen en
de daarmee onlosmakelijk verbonden
behoefte aan meer informatie, gekoppeld
aan de dankzij voortschrijdende automatisering toegenomen mogelijkheden om
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informatie te verzamelen, is in de jaren
tachtig de brij aan getallen verworden tot
een rijstebrijberg van gegevens, waar
nauwelijks meer doorheen te komen valt.
Ook heeft eind jaren tachtig het integraal
waterbeheer haar intrede gedaan. Er moet
rekening worden gehouden met een veelheid aan aspecten van het watersysteem en
alle daarbij horende belangen. Afstemming
moet plaatsvinden met verschillende terreinen zoals ruimtelijke ordening, milieu,
natuur, zowel regionaal als nationaal of
zelfs internationaal. Elk van deze terreinen
levert weer een aparte stroom gegevens op
[CIW/CUWVO, 1996].
Het mag duidelijk zijn dat in deze situatie
de belanghebbenden voorwaarden gaan
stellen aan de wijze waarop de informatie
wordt geleverd. Men wil geen cijfers en
tabellen meer. Vragers eisen op maat
gesneden, heldere, toegankelijke, actuele en
integrale informatie. De uitdaging voor
beleidsvoorbereidende instituten als het
RIZA is om alle vragers op maat gesneden
informatie te leveren.
Om deze uitdaging aan te kunnen is
binnen RIZA een raamwerk ontwikkeld
voor het leveren van informatie op de maat
van vragers. Dit raamwerk wordt in dit
artikel beschreven.
Wat is de vraag?
Verzoeken om informatie zijn vaak globaal
en weinig gespecificeerd. Hofstra [1994]
stelde als beleidsmaker de volgende,
simpele vragen:
- Is dit een veilig land, nu en in de

Samenvatting
Toenemende stromen informatie maken de vraag naar op maat gesneden informatie
steeds urgenter. Het proces van gegevens verzamelen en het omvormen hiervan tot
direct bruikbare informatie, zonder ballast, heeft sturing nodig. Hiervoor is een
dialoog nodig tussen waterbeheer en -beleidsorganisaties enerzijds en informatie
verzamelende organisaties anderzijds. Als basis voor deze dialoog is binnen RIZA
een raamwerk ontwikkeld dat het proces beschrijft van definiëren van de informatiebehoefte en de te volgen strategie van informatie verzamelen tot aan de overdracht van informatie: de informatiecyclus. Aan de hand van de informatiecyclus
kunnen de opeenvolgende stappen in de informatiestroom worden ingevuld, waarbij
het cyclisch karakter zorgt voor up-to-date informatie op maat. In dit artikel wordt
de informatiecyclus nader uitgewerkt.

toekomst, speciaal in de gebieden onder
zeeniveau?
- Kunnen we zonder gevaar voor de
gezondheid water drinken, onafhankelijk
van waar het water vandaan komt?
- Bestaat er nog natuur als mijn kleinkinderen volwassen zijn en voldoet dit dan
nog aan hun behoeften?
- Kan er zonder gevaar voor de gezondheid gezwommen worden in oppervlaktewater?
- Wat zijn de consequenties van een droog
jaar voor de landbouw?
- Is er in de toekomst nog genoeg koelwater voor de industrie en voldoende water
voor de scheepvaart?
Het is echter niet zo simpel om hierop een
antwoord te geven. Deze vragen roepen zelf
weer de nodige vragen op. Bij de eerste
vraag kunnen bijvoorbeeld de volgende
vragen gesteld worden: Wat is veilig?
Is een kans op overstroming van 1op de
tienduizend jaar veilig? Geldt dat voor heel
Nederland of alleen voor één polder?
En tegen welke kosten?
Enerzijds zijn er de beleidsmaker, de politiek en het publiek, die vragen hebben.
Anderzijds zijn er de expert, de onderzoeker, de wetenschapper, die over
bepaalde kennis en gegevens beschikken.
Bovenstaand voorbeeld maakt duidelijk
dat er een dialoog nodig is tussen beide
groepen, waarin wordt vastgesteld wat de
precieze vraag is. Daarnaast is het belangrijk dat meteen ook wordt vastgesteld hoe
het antwoord op de vraag gegeven wordt
en met welke mate van detail en betrouwbaarheid. In het voorbeeld kan dan worden
afgesproken dat veiligheid wordt uitgedrukt
in een statistische kans, maar dat deze
kans gerelateerd wordt aan de kosten.
Veiligheid krijgt daarmee zowel een
technische als een economische kant.
Afgesproken kan worden dat het antwoord
op de vraag wordt gegeven in de vorm van
een aantal scenario's en eventuele consequenties op sociologisch (het halve dorp
verdwijnt onder een metershoge dijk) en
ecologisch (waardevolle natuurgebieden
zullen verdwijnen) gebied.

Uit het voorbeeld volgt ook dat eenduidige
antwoorden moeilijk te geven zijn. Hoe
moet je bijvoorbeeld ecologische factoren
meewegen? Er zal altijd een keuze gemaakt
moeten worden, afhankelijk van de situatie,
de randvoorwaarden en ook de tijdgeest.
Deze laatste is overigens vaak probleemgebonden. Een goed voorbeeld van tijdgeest is te vinden in de beleidsontwikkeling in het waterbeheer: in de Eerste Nota
Waterhuishouding stond de kwantiteit van
water centraal. In de Tweede Nota is daar
de relatie met de economie aan toegevoegd
en is aandacht geschonken aan kwaliteitsaspecten. In de Derde Nota Waterhuishouding is water als systeem in beeld
gebracht en werd naast de economie de
ecologie geplaatst. In de Vierde Nota
Waterhuishouding zal het gaan om het
vinden van een verantwoord evenwicht
tussen economische, ecologische én
sociologische ontwikkelingen [Projectteam
NW4, 1995].
Hoe krijgen we een antwoord?
Als de vraagstelling duidelijk is, is de
volgende stap het zoeken naar manieren
om een antwoord te vinden. Ook dit vormt
een onderdeel van de dialoog tussen
besluitvorming en onderzoek. Uitgaande
van ons voorbeeld is er een aantal mogelijkheden. Met technische kennis kan
bepaald worden wat mogelijk is en aan
de hand van berekeningen en modellen
kunnen de kansen op calamiteiten bepaald
worden. Moet echter het antwoord exact
berekend worden of is het voldoende als
het antwoord indicatief is? In het eerste
geval is een uitputtende inventarisatie van
de bestaande situatie nodig. Ook op dit
vlak moet dus een afweging gemaakt
worden tussen het detailniveau van het
antwoord en de benodigde inspanning.
Het kan bijvoorbeeld ook een keuze zijn
om het maatschappelijk draagvlak in het
antwoord mee te nemen. Dit draagvlak kan
dan bijvoorbeeld met een enquête bepaald
worden.
Verder is het van belang om de uiteindelijke bewerking van de gegevens in dit
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stadium te bespreken, mede omdat dit
invloed heeft op de wijze van gegevens
verzamelen. Berekening van trends vraagt
om een andere strategie dan normtoetsing
of het doorrekenen van scenario's. Al deze
keuzen hebben invloed op de methoden
van verzamelen en bewerken van gegevens
en ook op de benodigde inspanning.
In feite vormen deze keuzen tezamen de
randvoorwaarden voor het verzamelen van
gegevens.
De informatiecyclus
Het hierboven beschreven proces is
geschematiseerd in afbeelding 1:de informatiecyclus. Vanuit het waterbeheer en
-beleid moet, in overleg met de informatie
verzamelende organisaties, worden vastgelegd welke informatie benodigd is: de
informatiebehoefte. Vervolgens wordt door
de informatie verzamelende organisatie, in
overleg met het waterbeheer en -beleid,
vastgesteld op welke wijze de gewenste
informatie verzameld moet worden: de
informatiestrategie. Het daadwerkelijke
verzamelen van de gegevens is de volgende
stap in de informatiecyclus. Na het verzamelen en bewerken van de gegevens
wordt de resulterende informatie gepresenteerd en overgedragen aan het waterbeheer
en -beleid.
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Deze (gewijzigde) informatiebehoefte moet
worden vastgesteld en het geschetste
proces begint van voren af aan.
Omdat lering kan worden getrokken uit de
voorgaande cyclus zal naar verwachting in
de volgende cyclus beter op de behoefte
toegesneden informatie geleverd kunnen
worden.
Kort samengevat zijn de belangrijkste
principes van de informatiecyclus:
1. Het in overleg vaststellen van de informatiebehoefte in samenhang met de
informatie-overdracht. Deze is bepalend
voor het informatie verzamelend systeem.
2. Het cyclisch karakter garandeert een
regelmatige evaluatie van de verzamelde
informatie en zorgt daarmee voor up-todate informatie, toegesneden op de
behoefte.
De informatiecyclus biedt een raamwerk
als basis voor de dialoog tussen waterbeheer en -beleid enerzijds en informatie
verzamelende organisaties anderzijds. In de
volgende paragrafen zal dit nader worden
toegelicht.
Informatiebehoefte
De essentiële vraag is welke informatie is
nodig voor het waterbeheer en -beleid.
Daarbij hebben we te màken met de driehoek van basiselementen in het waterbeheer: de functies/het gebruik van het
water, de problemen/bedreigingen voor dit
gebruik en de maatregelen die genomen
worden (afb. 2). Een volledig beeld ontstaat
pas als de informatie op alle drie de hoekpunten van deze driehoek is ingevuld. Een
voorbeeld: geeft zandsuppletie (maatregel)
voldoende waarborgen voor de instandhouding van de kustlijn als verdedigingslinie (functie) tegen erosie (probleem)
[CIW/CUWVO, 1996].

Afb. 1-De informatiecyclus.
Functies/gebruik

Op dat moment blijkt vaak dat de informatie niet voldoet. Redenen hiervoor
kunnen zijn:
- de informatiebehoefte is onvoldoende
gespecificeerd;
- de gespecificeerde informatiebehoefte
komt niet overeen met de werkelijke
informatiebehoefte;
- de gevolgde strategie om informatie te
verzamelen heeft niet de juiste informatie
geleverd;
- de verkregen informatie roept nieuwe
vragen op;
- de situatie is inmiddels gewijzigd (door
bijvoorbeeld gewijzigd beleid), waardoor
andere informatie nodig is;
- er zijn nieuwe methoden ontwikkeld, die
informatie opleveren die tot nu toe niet
beschikbaar was.
Er is dus nieuwe informatie nodig.

Problemen/bedreigingen

Maatregelen

Afb.2 -Basiselementen voorwaterbeheer[naarUN/ECE
TFMA,1996].

Belangrijke elementen in het vaststellen
van de informatiebehoefte zijn indicatoren.
Goede indicatoren omvatten deze drie
basiselementen. Verder omvat een indicator
ook een deel van de informatiebehoefte, ze
moet meetbaar zijn en geschikt zijn om te
presenteren. In het beleidsvoornemen
'Zalm in de Rijn in het jaar 2000' vormt de
zalm de indicator. Het omvat de functie
(ecologische functie), problemen (waterkwaliteit en inrichting) en maatregelen
(terugdringen lozingen, natuurontwik-

keling). Ook is de zalm geschikt om de
informatiebehoefte te definiëren en
eenvoudig te presenteren.
Als aanzet voor het vaststellen van de
informatiebehoefte moet worden vastgesteld wat de functies en het gebruik van
het water zijn, wat de problemen en
bedreigingen zijn en welke maatregelen
mogelijk zijn. Als volgende stap kan een
driedeling worden aangebracht in de
benodigde informatie [CIW/CUWVO,
1996]:
- informatie voor beleidsevaluatie;
- informatie voor beleidsvoorbereiding;
- informatie voor operationeel waterbeheer.
Informatie voor beleidsevaluatie moet
direct teruggrijpen op het vastgestelde
beleid. Het gaat uit van de bestaande of
gewenste functies en moet aangeven in
hoeverre de eerder gesignaleerde problematiek relevant blijft en in hoeverre genomen
maatregelen het gewenste effect hebben.
Beleidsindicatoren kunnen hier dienen om
de vinger aan de pols te houden. Als het
slecht gaat, is meer informatie nodig om
maatregelen te kunnen formuleren.
Beleidsvoorbereiding heeft behoefte aan
informatie over de toekomst. De belangrijkste bronnen hiervoor zijn ervaringen,
ook uit andere delen van de wereld, en
extrapolatie van ontwikkelingen. Informatie
voor beleidsvoorbereiding vraagt om een
regelmatige inventarisatie van de status
van het water, in relatie met de omgeving,
en vergelijking hiervan met voorgaande
inventarisaties en ook vergelijking met
informatie uit andere landen.
Operationeel waterbeheer vraagt om direct
bruikbare informatie. Voor operationele
drinkwaterinname is bijvoorbeeld de
precieze concentratie van een stof minder
belangrijk, maar wel of de concentratie
boven of onder de toegestane waarde is.
Voor de algehele waterkwaliteit kan biologische alarmering in eerste instantie
voldoende zijn. Hoogwaterberichtgeving
kan in eerste instantie volstaan met een
ruwe stijging of daling, pas als de kritische
grenzen naderen, wordt iedere centimeter
belangrijk. Essentieel voor operationeel
waterbeheer is dat zeer snel gereageerd kan
worden.
Informatiestrategie
Zoals al blijkt uit het voorgaande is de
wijze waarop informatie wordt verzameld
sterk afhankelijk van de behoefte; voor
beleidsvoorbereiding en -evaluatie zijn
trendmatige ontwikkelingen van belang,
terwijl voor operationeel waterbeheer
gegevens direct beschikbaar moeten zijn.
De informatiestrategie dient ertoe om het
informatie verzamelend systeem toe te
snijden op de informatiebehoefte.
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Integraal waterbeheer vraagt om integrale
informatie. Om deze informatie samen te
stellen zijn vele verschillende bronnen
nodig. In het waterbeheer wordt veel
gebruik gemaakt van monitoringnetwerken
om gegevens te verzamelen. Vaak worden
ook modellen gebruikt, bijvoorbeeld om
op basis van de monitoringgegevens voorspellingen te kunnen doen. Andere bronnen van informatie kunnen gegevens zijn,
die door organisaties uit andere disciplines
worden verzameld zoals gegevens over
recreatie of landbouw of bijvoorbeeld
ramingen van kosten van maatregelen,
literatuur, etc. (afb. 3).
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Afb. 4 - Monitoringcyclus [naar UN/ECE
1996].

TFMA,

element. De uiteindelijk verkregen informatie is daarmee de resultante van een keten van
Waterbeheer/beleid
activiteiten. Als de kwaliteit van informatie in een
van de elementen te
r
Informatie behoefte h Monitoring netwerk | * j Informatie overdracht |
wensen overlaat heeft dit
gevolgen voor de uiteinde\Modellen
k
ff
lijk verkregen informatie.
Kennissystemen
De sterkte van de keten
* *
wordt bepaald door z'n
Andere bronnen
zwakste schakel [Stroom1996].
berg
etal., 1995].
Afb. 3 - Bronnen van informatie [naar UN/ECE TFMA,
Deze monitoringcyclus
vormt een van de basisprincipes voor de
De European Inventory of Commercial
monitoringrichtlijn, die is opgesteld in het
Chemical Substances (EINECS) omvat
kader van de 'Convention on the Proteczo'n 100.000 chemicaliën [Van Leeuwen,
tion and Use of Transboundary Water1994]. De enkele honderden stoffen die in
courses and International Lakes' onder
het oppervlaktewater worden gemeten
auspiciën van de Economie Commission
vormen slechts een topje van de ijsberg.
for Europe in Helsinki, 1992 en op 6 oktoDe strategie voor het informatie verzameber 1996 in werking is getreden [UN/ECE
len kan daarmee niet langer uitsluitend
TFMA, 1996].
gericht zijn op parameters, maar moet zich
meer richten op de problemen waarover
informatie gewenst is. Dit betekent dat
Gegevens bewerken
niet meer gekeken wordt naar individuele
Een van de belangrijkste uitdagingen
parameters (stofgericht onderzoek), maar
tegenwoordig is het aggregeren van de
dat meer en meer gekeken wordt naar
beschikbare gegevens (jaarlijks komen er
graadmeters (indicatoren, doelvariabelen),
voor de Rijn per locatie zo'n 5000 waterdie aangeven ofer iets aan de hand is
kwaliteitsgegevens beschikbaar) tot een(effectgericht onderzoek). Als de graadduidige informatie. Hiervoor worden
meter aangeeft dat zich iets voordoet kan
diverse hulpmiddelen ontwikkeld, zoals
met gericht onderzoek gekeken worden wat
de STOWA methodiek voor ecologische
er precies aan de hand is [CIW/CUWVO,
beoordeling [Klapwijk etai, 1994], de
1996].
waterdialoog [Latour etal, 1996] en de
AMOEBE [Ten Brink en Hosper, 1989].
Essentieel is wel dat de gebruikte methoGegevensverzamelend systeem
dieken eenduidig zijn en dat er overeenZoals eerder aangegeven zijn er verschilstemming over het gebruik is bij alle
lende manieren om de gewenste informatie
partijen.
te verzamelen, afhankelijk van de informatiebehoefte en de daarbij gekozen
strategie. Voor monitoringprogramma's is
Informatie-overdracht
de informatiecyclus uitgewerkt tot de
Het is van belang dat de conclusies uit de
monitoringcyclus (afb. 4). Hierin is vooral
verzamelde informatie in een dialoog
het gegevensverzamelend systeem verder
tussen onderzoek en beheer en -beleid
uitgewerkt in samenhangende onderdelen.
worden besproken om nuances over te
De monitoringcyclus geeft de onderdragen en onduidelijkheden weg te nemen.
scheiden elementen weer, die gedefinieerd
Anderzijds is het ook van belang dat
moeten worden om alle eisen te kunnen
vanuit het beheer en -beleid wordt aanspecificeren. Informatie uit ieder element
gegeven welke informatie wel wordt
wordt doorgegeven aan het volgende
gebruikt en welke niet. Dit om te voor-

komen dat ongebruikte informatie in de
toekomst toch wordt geproduceerd en
omgekeerd gebruikte informatie niet meer
geactualiseerd wordt [Timmerman et ai,
1996].
Slotopmerkingen
Na het gereedkomen van de Vierde Nota
Waterhuishouding zal een herijking
van het onderzoek en de monitoringinspanningen plaats moeten vinden.
De in dit artikel geschetste informatiecyclus vormt een raamwerk voor de
dialoog tussen beleid en onderzoek.
In de komende tijd zal de daadwerkelijke
bruikbaarheid van de informatiecyclus
bewezen moeten worden.
Concrete toepassing van de monitoringcyclus zal worden getoetst in een aantal
internationale pilotprojecten, die in het
kader van de Helsinki-conventie onder
voorzitterschap van RIZA in 1996 gestart
zijn.
Met dank aan R. M. A. Breukel, J.J. Ottens
en A.J. Schäfer voor hun waardevolle
commentaar bij de totstandkoming van dit
artikel.
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