Opweg naar totaal waterbeheer (3):planvorming

Inleiding
In het tweede artikel uit de reeks 'Op weg
naar totaal waterbeheer' zijn knelpunten in
beeld gebracht, die de implementatie van
integraal waterbeheer bemoeilijken [41].
Er zijn twee groepen te onderscheiden.
Binnen de eerste groep knelpunten staan
natuurwetenschappelijke problemen
centraal alsook de daaraan gerelateerde
financieel-bestuurlijke vraagstukken. Voor
een overzicht en uitwerking van deze
knelpunten is verwezen naar de Evaluatienota Water [32].Binnen de tweede groep
knelpunten staan de rol en de houding
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van de mens centraal. Deze knelpunten
hebben betrekking op onze cultuur in
algemene zin, de bij integraal waterbeheer
betrokken organisaties en communicatie.
Oplossing van de knelpunten vraagt
achtereenvolgens om bewustwording,
herkenning, erkenning en beleid [28,48].
Planvorming kan bijdragen aan het
entameren of continueren van dit proces.
Voor beide groepen knelpunten kan planvorming leiden tot verdere bewustwording, herkenning en erkenning. Voor
een deel van de tweede groep kan planvorming een substantiële bijdrage leveren
aan de oplossing ervan. In dit artikel is
ingegaan op planvorming als entiteit, op
een plancyclus als proces, op de structurering van een plancyclus en op potenties
van planvorming als middel om te komen
tot betere afstemming en samenwerking
tussen organisaties.
Ook voor dit derde artikel in de reeks
geldt dat het is toegesneden op de situatie
in Nederland. Dit neemt niet weg dat de
inhoud (voor een deel) ook representatief
kan zijn voor de situatie in andere landen.
Planvorming als entiteit
De filosoof Peirce stelt dat er in de natuur
sprake is van 'doelveroorzaking'. Doeloorzaken zijn mogelijkheden die in de
toekomst kunnen worden verwezenlijkt.
Peirce beschouwt de menselijk bewuste
doelen als de meest vertrouwde voorbeelden van 'doelveroorzaking' [23].
Hiervan uitgaande is het stellen van
doelen diep geworteld en algemeen
menselijk. Het kan gaan om een wit
plafond in de huiskamer of om gescheiden
inzameling van afval. In beide gevallen
gaat het om een gewenste toestand in

Samenvatting
Planvorming kan bijdragen aan verdere implementatie van integraal waterbeheer.
Hierbij geldt als voorwaarde dat planvorming meer wordt benaderd als entiteit en
niet slechts als een verzameling noodzakelijke activiteiten die tot een plan kunnen
leiden. In vergelijking met de huidige praktijk impliceert dat een accentverschuiving: van het plan als beslisdocument naar planvorming als besluitvormingsproces. Zowel de planvorming, het plan als de implementatie ervan maken deel
uit van een proces dat is aan te duiden als een plancyclus. Binnen een plancyclus
zijn in totaal negen stappen te onderscheiden: zeven die betrekking hebben op
planvorming, één die betrekking heeft op het plan en één die betrekking heeft op
de implementatie. De onderling verbonden stappen vormen een structurering van
een plancyclus, die zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau toepasbaar is. Toepassing van een eensluidende structurering door de bij integraal
waterbeheer betrokken organisaties kan uitwisseling van kennis en kunde bevorderen en besluitvorming minder complex maken. Eenduidige structurering kan
ook het skelet vormen voor een potentieel beleidsnetwerk 'water', waarin alle
betrokken organisaties vanuit eigen bevoegdheden en vermogens kunnen participeren. Voor het bijdragen aan de oplossing van de in het tweede artikel in deze
reeks aangegeven knelpunten, kan niet worden volstaan met een open planproces
en/of het toepassen van een heldere eensluidende structurering. Het vraagt ook
om wil, moed en durf om tot uitwisseling, afstemming en samenwerking te komen.
In volgende artikelen in de reeks worden de verschillende stappen nader uitgewerkt en worden methodieken belicht waarmee de potenties van planvorming
kunnen worden benut.

relatie tot de actuele toestand. De
gewenste toestand kan meestal op
verschillende manieren worden bereikt.
Het zoeken of ontwerpen van manieren
om een doel te bereiken is een proces dat
is aan te duiden als planvorming, met een
plan als resultaat [4,17]. In het voorbeeld
van het plafond gaat het om relatief
eenvoudige afwegingen. Spontane capaciteiten zijn hier over het algemeen toereikend om het doel te vertalen naar een
plan, zonder dat sprake is van expliciete
planvorming. In het voorbeeld van de
inzameling van afval zijn de afwegingen
complexer. Om hier tot een plan te
kunnen komen is meer nodig dan spontane capaciteiten. Het vraagt om een
gestructureerde planvorming die op
inzichtelijke wijze tot een plan leidt, zodat
afwegingen te traceren zijn en gerichte
iteraties tot de mogelijkheden behoren
[17]. Iteraties zijn nodig om eerder
gemaakte afwegingen te kunnen herzien.

Pas na beoordeling en vaststelling van een
plan volgt de implementatie ervan.
In het eerste en tweede artikel in de
onderhavige reeks zijn achtereenvolgens,
de voor integraal waterbeheer belangrijkste wetten en organisaties aangegeven
[40,41]. In het kader van de wetgeving zijn
de meeste organisaties verplicht om met
regelmaat plannen te presenteren, waarin
de afgelopen periode wordt geëvalueerd
en de voornemens voor de voorliggende
periode kenbaar worden gemaakt
[31,33,34]. In afbeelding 1is de vigerende
planfiguur weergegeven [18,46]. Het gaat
hier uitdrukkelijk om plannen, als resultaten van planvorming. Over planvorming
wordt in de diverse wetten nauwelijks
gesproken, met uitzondering van passages
over extern overleg tijdens de totstandkoming van rijksnota's, zoals de Nota
Waterhuishouding en het Nationaal
Milieubeleidsplan. Zo zijn bij de plan-

Afb. 1- Vigerendeplanfiguurvoordebelangrijkste, bijintegraal waterbeheer betrokken organisaties. Aangegeven
zijnplannenop strategisch entactisch niveau,die wettelijk zijngeregeld. Plannenopoperationeelniveauzijnom
redenen vangrote diversiteit nietindeafbeeldingopgenomen. Hetgaatbijvoorbeeldombedrijfsplannen, meerjarenplannenenzvatcrbeheersingsplannen, dieperregio wettelijk kunnenzijngeregeld. Operationeleplannenzijn veelal
uitwerkingen van tactischeplannen,toegespitstopeen deelvan hetplangebieden/ofeen deelvan deplanperiode.
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vorming, voorafgaande aan de Derde Nota
Waterhuishouding, ook andere ministeries
dan het ministerie van Verkeer & Waterstaat, lagere overheden, waterschappen,
onderzoeksinstituten en belangenorganisaties betrokken geweest [24]. Over het
algemeen wordt planvorming echter
vooral gezien als een interne aangelegenheid die tot een plan moet leiden.
Communicatie met andere organisaties
vindt om die reden vooral plaats over het
vastgestelde resultaat van een intern
proces en veel minder over gemaakte
afwegingen en/of gezamenlijke vraagstukken. Hiermee worden doorgemaakte
ontwikkelingen voor derden gereduceerd
tot geconsolideerde momentopnamen
[29]. Een dergelijke benadering voldoet
niet meer omdat deze weinig ruimte laat
voor interacties met derden, statisch is en
voorbij gaat aan keuzes die worden
gedaan binnen andere bij het waterbeheer
betrokken organisaties of op aanliggende
beleidsterreinen [46]. De complexiteit van
het omgaan met watersystemen vraagt om
een andere benadering, waarbij al tijdens
planvorming wordt samengewerkt met
andere organisaties en niet alleen wordt
onderhandeld over de implementatie van
een vastgesteld plan. Het vraagt om een
accentverschuiving van het plan als beslisdocument naar planvorming als besluitvormingsproces. In een dergelijk beeld is
planvorming een entiteit en niet slechts
een verzameling noodzakelijke activiteiten
om tot een plan te kunnen komen [19,46].
Planvorming vormt het eerste deel van
een plancyclus en is daardoor bij uitstek
geschikt als basis voor samenwerking.
Door elkaar hierbij te betrekken, geven
organisaties elkaar een kijkje in de
keuken, waarmee van elkaar kan worden
geleerd.
Plancyclus als proces
In dit artikel is planvorming gerelateerd
aan de bestuurlijke realiteit [31,33,34] en
bedoeld als deel van een cyclisch, continu
en iteratief proces. Cyclisch omdat het
verloop in de tijd zorgt voor verbinding
van het resultaat van de ene cyclus met
het begin van de volgende plancyclus (zie
afb. 3). Continu door de nimmer aflatende
veranderingen in de tijd, die al dan niet
vragen om aanpassingen of nieuwe plancycli. Iteratief omdat kennis, kunde en
inzicht in de loop van het proces kunnen
veranderen en nopen tot bijstelling van
eerdere besluiten [17,46].Elk proces is
uniek om redenen van verschillen in
ruimte, tijd, planvormende organisaties en
betrokken personen. Zoals eerder aangegeven is planvorming vaak een complex
proces dat vraagt om structurering, zodat
bijvoorbeeld duidelijk is waar en wanneer
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Afb. 2 -Plancyclus metdete onderscheidenfasen (links)
enstappen (rechts). Tussen de stappen zijn de belangrijkste verbindingen aangegeven. Hetiteratieve karakter
van hetproces maakt daterveelmeerverbindingen
denkbaarzijn, ookbinnen stappen entussen niet opeenvolgende stappen. Omreden vanpresentatie zijnde
optionele verbindingen enterugkoppelingen achterwege
gelaten.

welke besluiten moeten worden genomen,
rekening houdend met onzekerheden en
onverwachte ontwikkelingen [13,17]. De
uniciteit van processen is een gegeven en
de structurering van processen is een zaak
van afspraken of juist het ontbreken
daarvan. In het tweede artikel in deze
reeks is aangegeven dat adequaat omgaan
met watersystemen vraagt om nauwe
samenwerking tussen de bij integraal
waterbeheer betrokken organisaties [41].
Afspraken over structurering van het
proces kunnen leiden tot vereenvoudiging
en verbetering van communicatie en
samenwerking tussen organisaties en
daarmee tot een meer passende inzet van
de beschikbare middelen en intellectuele
capaciteit. In plaats van tijdrovende
analyses van eikaars besluitvormingsproces kan dan sneller een constructieve
bijdrage worden geleverd. In het waterbeleid en -beheer ontbreken vooralsnog
algemene afspraken over structurering van
planvorming. De recent verschenen
waterhuishoudings- en waterbeheersplannen [14,45] zeggen iets over het
achterliggende proces. De structurering
ervan lijkt ontleend aan de PAWNaanpak [36],de ruimtelijke ordening, het
milieubeheer, de organisaties zelf, tradities
of combinaties van genoemde opties. Met
het oog op oplossing of verkleining van de
institutionele en communicatieknelpunten
is hierna een opzet gegeven voor structurering van plancycli. De opzet is bedoeld
als een wetenschappelijk onderbouwde
gids en uitdrukkelijk niet als énige gids,
noch als blauwdruk voor alle toekomst-

gerichte activiteiten, noch als recept voor
iets geheel nieuws. Er is aansluiting
gezocht bij bestaande benaderingen
binnen de drie facetbeleidsvelden water,
ruimtelijke ordening en milieu. Dit enerzijds om zoveel mogelijk gebruik te
kunnen maken van beschikbare, relevante
en in de praktijk getoetste kennis en
anderzijds om afstemming tussen de drie
facetbeleidsvelden zo eenvoudig mogelijk
te maken. De structurering is toepasbaar
op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.
Structurering van een plancyclus
In de moderne literatuur is een plancyclus
vanuit verschillende invalshoeken
beschreven als een proces, waarbinnen in
grote lijnen vier fasen te onderscheiden
zijn: oriëntatie, analyse, divergentie en
convergentie [7,17,20,27,36,37,46]. Deze
fasen geven richting aan een planproces,
maar zijn voor een deel te grof om tot de
beoogde structurering te kunnen komen.
Om die reden zijn hierna de fasen vertaald
naar een of meer stappen, die de weg door
het planproces meer gespecificeerd
aanduiden (zie afb. 2).
De oriëntatie refereert aan de taakstelling
van de planvormende organisatie. De
beschrijving hiervan vormt de eerste stap.
De analyse betreft een verzameling activiteiten die alle verband houden met het
onderzoeken van de situatie. De diversiteit
van de activiteiten vraagt om een vertaling
van deze fase naar meer stappen. Met het
oog hierop is een beroep gedaan op de
klassieke literatuur over planvorming.
Hierin krijgen drie opvattingen bijzondere
aandacht: 'rational, disjointed and
advocacy planning' [13,47], Volgens de
eerste opvatting is planvorming een rationele, systematische en veelzijdige activiteit
en is de analyse gericht op het in beeld
brengen van de actuele situatie, de doelstellingen, de aandachtspunten als zijnde
de verschillen tussen beide en de maatregelen die de verschillen kunnen overbruggen. Volgens de tweede opvatting is
planvorming vooral een pragmatische
activiteit. De analyse is hier gericht op de
zich aandienende aandachtspunten en de
mogelijke maatregelen, waarmee de
aandachtspunten kunnen worden teruggebracht tot oplosbare proporties. Volgens
de derde opvatting is planvorming het
omgaan met botsingen tussen ideeën van
verschillende belangengroepen. De planvormende overheid staat hier tussen
belangengroepen en stelt op grond van
analyses van belangen en wensen prioriteiten. In de praktijk komen deze drie
opvattingen naast en door elkaar voor.
Tezamen maken zij dat de fase van de
analyse onder te verdelen is in vijf
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stappen binnen een plancyclus. Het gaat
achtereenvolgens om het aangeven van de
actuele situatie, de doelstellingen, de
aandachtspunten, de mogelijke maatregelen en de prioriteitsstelling.
De divergentie is geconcentreerd binnen
één stap en houdt verband met het
opstellen van verschillende scenario's.
De convergentie is te vertalen naar twee
stappen: het plan als uitwerking van het
gekozen scenario en de implementatie van
het plan. Samengevat zijn de vier fasen te
verdelen in negen stappen (zie afb.2).
Het doorlopen van de achtereenvolgende
stappen leidt tot een logische structurering
van zowel rationele, intuïtieve, wetenschappelijke als pragmatische overwegingen. De structurering als zodanig is
vergelijkbaar met een taal en de invulling
met de keuze en volgorde van woorden.
Hierna zijn de eerder genoemde stappen
nader uitgewerkt.
Stap 1 Taakstelling
De primaire, veelal wettelijk vastgelegde
taakstelling van een planvormende organisatie vormt het fundament van het proces
[41]. De invulling van deze stap voorziet
in aanduiding van de aard van het plan,
het plangebied, de planperiode, de relaties
met andere plannen (verticaal en horizontaal) en de 'breedte' van de kijk op het
object. Vooral in verband met de kans op
'grijze' taakvelden of juist overlapping met
andere organisaties is een heldere formulering hier op zijn plaats [10,42]. Aldus
kan worden voorkomen dat samenwerking in een later stadium onbedoeld
wordt gefrustreerd en dat de oorzaak
ervan moeilijk te traceren is. De secundaire taakstelling van een organisatie heeft
betrekking op de vermogens van de organisatie zelf: menskracht, kennis, financiën.
Het zijn middelen om invulling te kunnen
geven aan de primaire taakstelling. Bij de
behandeling van stap 7 wordt hier nader
op ingegaan.
Stap 2Actuele situatie
Vanuit de primaire taakstelling kan de
actuele situatie in beeld worden gebracht,
toegesneden op de betreffende plancyclus.
De actuele situatie heeft betrekking op de
watersystemen, de eraan gekoppelde
belangen en het beleid [38]. Voor de
watersystemen is de actuele situatie de
resultante van gebiedseigen karakteristieken en het gevoerde beheer. Meetgegevens alsook de interpretatie ervan
vormen de basis voor de beschrijving van
de status van de elementen van watersystemen: het water, de waterbodem, de
oevers en de eraan gerelateerde biota.
Meetgegevens hebben betrekking op
vooraf geselecteerde toestandsvariabelen.

De actuele situatie van de belangen betreft
een overzicht van het gebruik van watersystemen en het landgebruik datvan
invloed kan zijn op het water. De actuele
situatie van het beleid betreft een beeld
van het vigerende en in ontwikkeling
zijnde beleid voor de facetten water, ruimtelijke ordening en milieu en zonodig ook
beleid voor sectoren zoals natuur, landbouw en recreatie. Inzicht in de actuele
situatie als geheel komt voort uit analyse
van relaties tussen (elementen van) watersystemen, belangen en beleid alsook
informatie over het verleden, bijvoorbeeld
de achterliggende planperiode. Laatstgenoemde informatie kan worden verkregen uit de evaluatie van het gevoerde
beleid en/of beheer (zie stap 9). Hierbij
gaat het om een vergelijking tussen de
actuele situatie en de tijdens de achterliggende planperiode gehanteerde doelstellingen [18,30,31]. Hen analyse van
eventuele verschillen kan wijzen op de
noodzaak om de perceptie van de situatie
bij te stellen, zodat de actuele situatie meer
conform de realiteit kan worden beschreven. Verder is een dergelijke analyse
zeer van belang voor het stellen van
passende ambities bij het formuleren van
streefbeelden en doelstellingen (stap 3).
Stap 3 Doelstellingen
Vanuit de primaire taakstelling en een
beschrijving van de actuele situatie, met
inbegrip van een evaluatie, kunnen streefbeelden en doelstellingen worden geformuleerd. Streefbeelden geven voor de
lange termijn de ontplooiingsmogelijkheden weer voor watersystemen met de
eraan gekoppelde belangen. Streefbeelden
appelleren aan economische, ecologische
en sociologische ontwikkelingen en
vormen voor het waterbeleid en -beheer
richtlijnen met realiteitswaarde. Doelstellingen zijn concrete vertalingen van
streefbeelden, toegesneden op vooraf
geselecteerde doelvariabelen en meestal
gericht op het einde van de planperiode
[3,30]. Met het oog op evaluatie van beleid
en/of beheer worden doelstellingen gedefinieerd in meetbare termen [3].Meetbaar
is niet slechts te verstaan als natuurwetenschappelijk kwantificeerbaar maar ookals
zintuiglijk waarneembaar. Zo kan het
algemeen ecologisch functioneren van een
beek op basis van 'expert judgement'
worden uitgedrukt in relatieve termen in
tijd en/of ruimte [26].Doelstellingen die
alleen in zintuiglijk waarneembare termen
zijn uit te drukken kunnen complementair
zijn aan (natuurwetenschappelijk) kwantificeerbare doelvariabelen. De eerste
categorie appelleert immers vooral aan het
gevoel en de ervaring, terwijl de tweede
categorie vooral appelleert aan de ratio en

het moment [5,9,41].Zowel streefbeelden
als doelstellingen hebben betrekking op
een bepaald deel van de ruimte. Het
gebruik van de ruimte is veelal bepalend
voor de realiseerbaarheid van doelstellingen voor watersystemen. Met het
bestemmen van watersystemen wordt
beleidsmatig uitdrukking gegeven aan
deze relatie. Binnen het beleidsveld water
wordt gesproken over het toekennen van
functies aan watersystemen en gaat het om
het gebiedsspecifiek aangeven van
gebruiksvormen. Het toekennen van
functies aan rijkswateren en regionale
wateren is een zaak van het Rijk respectievelijk de provincies [31]. De waterhuishoudkundige relatie tussen watersystemen
en het land vraagt om een goede afstemming tussen de beleidsvelden water, ruimtelijke ordening en milieu [14] alsook
tussen deze facetbeleidsvelden en een
aantal sectorbeleidsvelden zoals natuur,
landbouw en recreatie [22].
Stap 4 Aandachtspunten
De legitimatie van een plancyclus ligt in
het bestaan van verschillen tussen de
actuele situatie en de doelstellingen. Die
verschillen vragen aandacht gedurende de
planperiode. De aandachtspunten kunnen
betrekking hebben op (delen van) de
elementen van watersystemen, de eraan
gekoppelde belangen of gebruiksvormen
en de bestuurlijke organisatie met inbegrip
van financiën en instrumenten. Voor een
goed begrip van de aandachtspunten is
naast een heldere formulering een aanduiding nodig van de ernst en de omvang.
Met ernst als intensiteitsgrootheid kan
uitdrukking worden gegeven aan de
afstand tussen de actuele situatie en de
gestelde doelen. Met omvang als capaciteitsgrootheid kan de ruimtelijke dimensie
worden aangegeven waarop een aandachtspunt betrekking heeft.
Stap 5Mogelijkemaatregelen
De uitvoering van een plan is erop gericht
om de ernst en/of omvang van de aandachtspunten te verkleinen. Dit vraagt om
het ontwerpen van adequate, (gebieds)specifieke maatregelen, waarmee zoveel
mogelijk passende effecten worden
bewerkstelligd. Vanwege de complexiteit
van watersystemen alsook de eraan gerelateerde gebruiksvormen en bestuurlijke
organisatie [41] zal het ontwerpen niet in
alle gevallen leiden tot enkelvoudige en
gesloten relaties tussen aandachtspunten
en maatregelen. Zo kunnen meer maatregelen nodig zijn voor de (gedeeltelijke)
oplossing van één aandachtspunt en kan
één maatregel bijdragen aan de oplossing
van meer aandachtspunten. Bijhet
ontwerpen van maatregelen is vertegen-
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woordiging van zoveel mogelijk relevante
kennisvelden van eminent belang [17,49],
Voor de voorspelling van effecten van
maatregelen kan een beroep worden
gedaan op modelberekeningen, empirische relaties en/of 'expert judgement'.
Modelberekeningen zijn vooral geschikt
om effecten te voorspellen van maatregelen die betrekking hebben op de
hydrologie en/of stofstromen. Het afleiden
en toepassen van empirische relaties en/of
'expert judgement' is vooralsnog het meest
geschikt om voorspellingen te kunnen
doen over effecten van maatregelen die
direct ingrijpen in ecosystemen [1].Bij een
vergelijking tussen de voorspelde effecten
en de effecten, nodig om de aandachtspunten te kunnen oplossen, kunnen
hiaten aan het licht treden. Dit kan nopen
tot aanpassing van de ontwerpen [17].
Voor de beoordeling van maatregelen zijn
niet alleen effecten, maar ook kosten van
belang. De verhouding tussen effecten en
kosten van een maatregel geeft de rentabiliteit ervan aan. Het resultaat van deze
stap is een planspecifieke set van mogelijke maatregelen. De mate en wijze van
uitwerking van de mogelijke maatregelen
is afhankelijk van het karakter van
het planproces: strategisch, tactisch of
operationeel. Naast de nieuw te ontwerpen mogelijke maatregelen zal in de
meeste gevallen ook sprake zijn van continuering van lopende activiteiten, die ook
als maatregelen kunnen worden aangemerkt. Dergelijke maatregelen zijn er
veelal op gericht om de actuele situatie in
elk geval niet te doen verslechteren en
kunnen worden beschouwd als uitgangspunten. Het zijn geen mogelijke maatregelen maar maatregelen die per definitie
een plaats verdienen in het plan.
Stap 6 Prioriteitsstelling
De mogelijke maatregelen hebben betrekking op een planperiode van vier jaar of
- in geval van verlenging - acht jaar. Met
de introductie van integraal waterbeheer is
het aantal mogelijke maatregelen sterk
toegenomen ten opzichte van sectoraal
waterbeheer. De kans dat niet alle voorgestelde maatregelen kunnen worden
uitgevoerd is daardoor ook toegenomen
[39], Beperkende factoren kunnen liggen
in de sfeer van menskracht, kennis of
financiën alsook in communicatie,
verschillen in organisatiecultuur, etc.
Dezelfde factoren maken vrijwel zonder
uitzondering dat niet alle maatregelen bij
aanvang van de planperiode tegelijkertijd
kunnen worden uitgevoerd. Zowel absolute als temporele beperkingen vragen om
een prioriteitsstelling van de mogelijke
maatregelen. Om tot prioriteitsstelling te
kunnen komen is minimaal één criterium
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nodig, waaraan de mogelijke maatregelen
kunnen worden getoetst. Een zeer voor de
hand liggend criterium is rentabiliteit. Het
drukt de verhouding uit tussen de zo
nauwkeurig mogelijk berekende of
bepaalde effecten en de kosten van afzonderlijke maatregelen. Met rentabiliteit
wordt uitdrukking gegeven aan een
verwachte feitelijke toestand in de nabije
toekomst. De filosoof Cornelis wijst er
echter op dat de mens zich niet laat leiden
door alleen feitelijkheden maar leeft in
een spanningsveld tussen feiten en mogelijkheden [5].Bij het stellen van prioriteiten speelt ook het gevoel een rol [4].
Een realistische prioriteitsstelling van
mogelijke maatregelen is dan ook bij voorkeur geënt op twee criteria: rentabiliteit als
voornamelijk rationeel-technische waardering en draagvlak als uitdrukking van
appreciatie.
Stap 7Scenario's
Prioriteitsstelling van maatregelen is geen
doel op zich maar maakt het eenvoudiger
om een realiseerbaar plan op te stellen.
Zoals eerder vermeld bestaat een plan in
toenemende mate uit een selectie van de
ontworpen maatregelen. Met de te selecteren maatregelen moet de taakstelling
kunnen worden ingevuld, moeten de
doelstellingen haalbaar zijn en moeten de
beschikbare vermogens (menskracht,
kennis, financiën) niet worden overvraagd. Selectie kan plaatsvinden via een
mechanistische benadering: het trekken
van een streep in de lijst met geprioriteerde maatregelen. Alle maatregelen
boven de streep worden dan vervat in het
plan en maatregelen onder de streep
vallen af of worden vooruitgeschoven in
de tijd. Toetsing aan taakstelling, doelstellingen en vermogens kan uitwijzen of de
selectie geslaagd is. Deze benadering is
echter niet in alle gevallen toereikend of
gewenst. Een andere benadering is het
formuleren van enkele scenario's. In het
licht van het onderhavige planproces is
een scenario te definiëren als de wijze
waarop en waarmee de stap wordt gedaan
van actuele situatie naar doelstellingen [8],
alsook welke consequenties en/of risico's
er aan zijn verbonden [12,27].Als invalshoek kan worden gedacht aan intensieve
samenwerking met partners, uitsluitend
samenwerking op afstand of accenten op
maatregelen die vooral op één of enkele
functies zijn gericht. Bij het selecteren van
maatregelen per scenario geldt in alle
gevallen in beginsel een voorkeur voor
maatregelen met een hoge prioriteit. Elk
scenario moet worden getoetst aan de
taakstelling, de doelstellingen en de
vermogens van de (gezamenlijke) planvormende organisatie(s). Bij het niet

invullen van de taakstelling voldoet het
scenario niet. Het niet beantwoorden aan
de doelstellingen vraagt om aanpassing
van het scenario of bijstelling van het
ambitieniveau van de doelstellingen. In
het laatste geval volgt iteratie van de planvorming [17].Toetsing aan de vermogens
kan eveneens vragen om bijstelling van
ambities, om werving van aanvullende
financiering en/of om samenwerking met
partners. Met afronding van stap 7 wordt
ook de planvorming afgerond. Het resultaat bestaat uit een of enkele pakketten
met planspecifieke en realiseerbare maatregelen. Het proces dat er aan voorafgaat,
is traceerbaar en kan ook voor nietingewijden inzichtelijk worden gemaakt.
Stap 8 Plan
Vanuit de planvorming worden scenario's
aangereikt, die alle voldoen aan de eisen
maar verschillen qua ambities, accenten
en/of interacties met derden. Met de
keuze van één scenario zijn alle bouwstenen voor het plan gereed. Wat rest is
plaatsing van de maatregelen in tijd en
ruimte en organisatie van de noodzakelijke vermogens. Binnen de huidige
bestuurlijke realiteit wordt het plan daarna
ter inspraak voorgelegd, zonodig aangepast, vastgesteld en gepresenteerd. Het
plan heeft dan een wettelijke status en
bezet een formele plaats in de planfiguur,
geldig voor de duur van de planperiode
en voor het betreffende plangebied
[18,25]. Het plan geldt als statisch draaiboek of'blueprint' voor de aankomende
planperiode. Om reden van snelle maatschappelijke veranderingen, toenemende
complexiteit van problemen en aanwezigheid van structurele onzekerheden voldoet
een dergelijke opvatting van een plan niet
meer [11,46]. Een meer dynamische
opvatting gaat uit van het plan als hulpmiddel om beleid kenbaar te maken, als
bron van inspiratie en als prikkeling om
tot samenwerking en besluitvorming te
komen [19]. Binnen de meeste organisaties worden strategische en/of tactische
plannen vertaald naar operationele
plannen of programma's voor één of meer
jaren. Door in de strategische en/of
tactische plannen enige ruimte te laten
voor reacties op niet te voorziene ontwikkelingen kunnen de voordelen van de
statische en dynamische opvatting worden
gecombineerd [4].Een strategisch of
tactisch plan kan zo duidelijk richting
geven aan handelingen in de toekomst,
zonder dat een organisatie geblinddoekt
wordt tijdens de implementatie van het
plan. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat
afhankelijke derden worden betrokken bij
het formuleren van niet eerder te voorziene of aangekondigde maatregelen.
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Stap 9 Implementatie
Na vaststelling van het plan worden maatregelen uitgevoerd op strategisch, tactisch
of operationeel niveau. Aanvullend op het
plan vraagt dit om communicatie, coördinatie en monitoring. Communicatie om te
zorgen dat uitvoering van maatregelen
door onbekendheid niet op bezwaren stuit
van andere organisaties of het publiek
maar bijdraagt aan positieve bekendheid.
Coördinatie om plaatsing van maatregelen
in tijd en ruimte op detailniveau te kunnen
realiseren, rekening houdend met procedures en voorbereidingen. Monitoring om
ook tijdens de planperiode in dialoog te
kunnen blijven met de omgeving. Op
grond van de resultaten van monitoring
kan zonodig tijdig worden bijgestuurd,
bijvoorbeeld als blijkt dat effecten van
technische maatregelen niet goed zijn
voorspeld, dat afspraken tussen betrokken
organisaties onvoldoende worden nagekomen of dat het instrumentarium niet
adequaat wordt toegepast. Noodzakelijke
aanpassingen kunnen worden opgenomen
in een operationeel plan en zo nodig
daarna worden vervat in een volgend
strategisch en/of tactisch plan. Monitoring
is ook noodzakelijk om het plan te kunnen
evalueren [6,17]. Evaluatie kan tijdens de
implementatie plaatsvinden en leiden tot
bijstellingen - zoals in het geval van de
Evaluatienota Water [32] - of aan het
einde van de implementatie. In dit artikel
is als algemene richtlijn gekozen voor de
laatste optie met het oog op een directe
inpassing van resultaten van evaluatie in
de nieuwe plancyclus. Hiermee vormt de
evaluatie een basis voor verantwoording
van de gepasseerde plancyclus, gericht op
een adequate beschrijving van de actuele
situatie en op het stellen van passende
ambities bij het formuleren van streefbeelden en doelstellingen.
Planvorming als middel voor synergie
In het eerste en tweede artikel uit deze
reeks zijn de belangrijkste bij integraal
waterbeheer betrokken organisaties in
beeld gebracht [40,41]. Zij richten zich op
hetzelfde object, namelijk complexe watersystemen, maar vanuit verschillende
invalshoeken. Een goed beheer en
ontwikkeling van het object vraagt om
goede afstemming en open samenwerking.
Binnen de huidige praktijk vindt afstemming tussen de organisaties voornamelijk
plaats op wettelijke basis. Te denken valt
aan waterakkoorden en vastgestelde
plannen als uitgangspunten voor andere
organisaties [18]. Samenwerking tussen de
organisaties vindt voornamelijk op ad hoc
basis plaats, veelal in projectverband. Uit
diverse recente onderzoeken blijkt dat
zowel afstemming als samenwerking
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AJb. 3 - Planvorming, hetplan en de implementatie
ervan maken deel uit van een cyclisch, continu en
iteratie] proces. Het resultaat van de ene plancyclus
vormt liet uitgangspunt voor een nieuwe cyclus.
Ondanks gelijke structurering van een plancyclus zorgen
ontwikkelingen in tijd en ruimte, zowel binnen als
buiten liet waterbeheer, telkens voor een nieuwe invulling van een cyclus. Ter vergelijking: de seizoenen en de
volgorde ervan liggen vast maar elkjaar geeft er weer
een andere kleur aan.

tussen de betrokken organisaties verbetering behoeft en kan bijdragen aan het
oplossen van bestaande knelpunten
[2,14,41,45,49].
In algemene zin zijn (delen van) organisaties actoren, die doelen kunnen
nastreven en kunnen handelen zoals
mensen dat doen. Als tussen organisaties
sprake is van multilaterale afhankelijkheden ontwikkelen zich interactiestelsels.
Die stelsels worden vaak aangeduid als

netwerken of beleidsnetwerken [15].
Godfroij omschrijft een beleidsnetwerk als
een netwerk waarin organisaties een
beleidsveld besturen vanuit uiteenlopende
probleemdefinities en belangen, met
uiteenlopende visies en doelstellingen en
met uiteenlopende beïnvloedingsmogelijkheden, in samenspel en tegenspel, dus
niet altijd consistent en in harmonie [16].
Analyse van deze omschrijving, geplaatst
in de context van dit artikel, leert dat de
bij integraal waterbeheer betrokken organisaties - meer dan nu het geval - als een
netwerk moeten opereren. Zij beschikken
immers over unieke bevoegdheden,
hebben uiteenlopende doelen en kunnen
niet om elkaar heen als het gaat om het
daadwerkelijk in praktijk brengen van
integraal waterbeheer. De omschrijving
laat binnen een beleidsnetwerk ook ruimte
voor organisaties uit andere velden, zoals
projectontwikkelaars, natuurverenigingen,
watersportfederaties, etc. Steeds meer
beleidsvelden nemen de structuur aan van
een netwerk. Dit omdat enerzijds de
besluitvorming complexer wordt en
anderzijds sprake is van toenemende
specialisatie van (delen van) organisaties.
Besluitvorming over het gezamenlijke
object is niet meer een zaak van één
organisatie maar is een gezamenlijk proces
dat door interactie tot stand komt [44].
Een netwerk heeft als voordeel dat (delen
van) organisaties flexibel met elkaar
kunnen omgaan, waar en wanneer dat
nodig is. Verder vereist een netwerk als
zodanig geen reorganisaties noch ingrijpende aanpassingen van de huidige
bestuurlijke realiteit. Een netwerk is voortdurend in beweging, doordat steeds
nieuwe invulling wordt gegeven aan
relaties tussen organisaties. De relaties zijn
echter niet vrijblijvend en vluchtig [44].
Dit omdat organisaties elkaar regelmatig
tegenkomen rondom clusters van (unieke)
bevoegdheden en/of vermogens. Kenmerkend voor netwerken is een spanningsveld tussen coördinatiebehoefte op
netwerkniveau en autonomiebehoefte van
de afzonderlijke organisaties. Dit vraagt
om effectieve structuren [16].Bij voorkeur
gaat het om een zodanige structurering
van processen, dat zowel het gemeenschappelijke belang wordt gediend als de
afzonderlijke belangen herkenbaar blijven.
Uitgedrukt als metafoor gaat het erom dat
organisaties dezelfde taal spreken, maar
verschillende boeken blijven schrijven.
Samengevat vragen de complexiteit van
watersystemen alsook de sterker
wordende dialoog tussen waterbeheer en
economische, ecologische en sociologische
ontwikkelingen om goede afstemming en
samenwerking tussen organisaties. Bij
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integraal waterbeheer betrokken organisaties beschikken samen over potenties
om daadwerkelijk als netwerk het beleidsveld 'water' te besturen. Een netwerk is
geschikt om via afstemming en samenwerking tot complexe besluitvorming te
komen. Structurering van processen kan
ertoe leiden dat zowel het gemeenschappelijke als de afzonderlijke belangen in
beeld zijn. Deze samenvatting ontlokt
twee vragen. Hoe ver willen de bij integraal waterbeheer betrokken organisaties
gaan in afstemming en samenwerking? Is
structurering van processen mogelijk met
inachtneming van de vigerende bestuurlijk-organisatorische realiteit?
Achter de eerste vraag gaat een meer
fundamentele vraag vooraf. Het was de
hamvraag tijdens de conferentie 'Living
with water', gesteld door Somlyódy. 'Are
we really prepared to realize the wished
integration in theory and practice' [43]?
Uitgaande van een bevestigend antwoord
zijn er diverse opties voor samenwerking.
Teisman ziet interactie tussen organisaties
als cruciale procesvariabele en maakt
onderscheid tussen drie interactietypen.
Het eerste type is 'wederzijdse aanpassing'. Het is de lichtste vorm van interactie. De nadruk ligt op communicatie en
kennis nemen van eikaars standpunten.
Dit type ligt voor de hand bij organisaties
in afhankelijke autonome posities en bij
parallelle afhankelijkheid. Het tweede
type is 'gezamenlijke besluitvorming'.
Organisaties leggen vast waar zij zich aan
zullen houden. Dit type ligt voor de hand
als de output van de een dient als input
voor de ander. Beleidsontwikkeling vindt
plaats in een gecombineerd stelsel, waarin
organisatiedoelen blijven bestaan naast
gemeenschappelijke doelen. Het derde
type is 'gedelegeerde besluitvorming'. Het
is de meest intensieve vorm van interactie.
De interacterende organisaties richten een
gezamenlijk nieuw orgaan op [44]. Hoewel
vanuit de praktijk van het waterbeheer
voorbeelden zijn aan te geven van de drie
interactietypen, ligt de nadruk vooral op
het eerste type. Daarnaast vindt in een
aantal gevallen geen interactie plaats maar
bijvoorbeeld beïnvloeding via prikkels. Op
grond van bestaande institutionele
verhoudingen en voorgaande typering is
'gezamenlijke besluitvorming' voor de bij
integraal waterbeheer betrokken organisaties het meest geschikt. Als voorwaarde
voor omarming van het tweede interactietype geldt een bewustzijn bij alle betrokkenen dat afstemming en samenwerking
onlosmakelijk zijn verbonden aan
integraal waterbeheer. Geen enkele
reorganisatie of schaalvergroting kan de

geluk in het werk. Planvorming is dan ook
een middel om tot meer interactie te
komen en het plan kan zich zo ontwikkelen tot een bron van inspiratie voor de
voorliggende planperiode. Afspraken over
structurering zijn nodig om elkaar te
kunnen verstaan, om ervoor te zorgen dat
de beschikbare intellectuele capaciteit
wordt geïnvesteerd in de inhoud en niet
verloren gaat in het doorlopen van eikaars
doolhoven. Binnen de vigerende planfiguur zijn plannen, en daarmee ook de
planprocessen, zowel horizontaal als
verticaal ten opzichte van elkaar gepositioneerd (zie afb. 1). Elk proces kan
'output' genereren voor één of meer
stappen in een ander proces en zo ook
'input' accepteren. Via interactieve planvorming kan een dynamisch en tegelijkertijd overzichtelijk interactiestelsel worden
ontwikkeld (zie afb. 4), waarbij uitwisseling, afstemming en samenwerking

noodzaak van interactie uitbannen. Hoe
groter de organisaties, hoe meer interactie
immers nodig is tussen delen van organisaties. Als stelling bij zijn dissertatie
noemt Teisman het zelfs naïef te veronderstellen dat centralisatie of decentralisatie instrumenten zijn om complexe
besluitvorming te verbeteren [44].
De vraag of structurering van processen
binnen de bestuurlijke realiteit mogelijk is
lijkt bevestigend te kunnen worden beantwoord. Een optie ligt in een open planproces en in afspraken over structurering
ervan. Een open planproces staat voor het
uitwisselen van kennis, kunde en vraagstellingen en het met elkaar doorlopen en
inhoud geven aan de verschillende
stappen. Dat kan enthousiasmeren,
aanzetten tot creativiteit, via vervlechting
van besluitvorming leiden tot synergie en
daarmee mogelijk bijdragen aan meer

Afb. 4 - Voorbeeld van interactieve planvorming op tactisch niveau. De betrokken organisaties vormen tezamen een
netwerk rondom een gemeenschappelijk object. De onderlinge in- en output van informatie heeft vooral betrekking
op de stappen 2, 3, 5 en 7.De diverse plannen komen tot stand via eengezamenlijk proces. Als ook andere watersystemen onder het beheer vallen isde kans groot dat een organisatie deel uitmaakt van meer netwerken. Een plan is
dan het resultaat van enkele parallelle processen.
Verklaring afkortingen:
BPRW beheersplan rijkswateren
NLP
natuur- en landschapsplan
GRP
gemeentelijk rioleringsplan
RP
recreatieplan
IWBP integraal waterbeheersplan
WHP
waterhuishoudingsplan (waarin beheer van grondwater)
DWP
drinkwaterplan
Rijkswaterstaat
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vanzelfsprekend zijn. Het waterbeheer
kan hiermee aan kracht winnen en de
positie verstevigen in de steeds sterker
wordende dialoog tussen het waterbeheer
en economische, ecologische en sociologische ontwikkelingen [35,40].
Tot slot
In dit artikel is planvorming vanuit
verschillende invalshoeken belicht. Als
rode draad geldt de potentie van planvorming in het bijdragen aan de oplossing
van knelpunten, zoals aangegeven in het
tweede artikel in de onderhavige reeks.
Het moge duidelijk zijn dat een open
planproces en de implementatie van een
herkenbare en heldere structuur als
zodanig niet toereikend zijn voor verdere
ontwikkeling van het waterbeheer. Daarvoor is meer nodig. Hoefsloot omschrijft
dat 'meer' als volgt: 'Het gewild verlaten
van vertrouwde zekerheden, het zoeken
naar nieuwe wegen, het verleggen van
grenzen, het scheppen van betere structuren, het aanvaarden van een andere
cultuur en vooral het herwaarderen van de
eigen plaats in het grotere geheel, vereist
moed, geduld en tact' [21]. Eeuwen daarvoor duidde een Amsterdams kunstgenootschap dat 'meer' aan met de
zinspreuk 'Nil Volentibus Arduum': voor
hen die echt willen is niets te moeilijk.
Voor hen die willen worden in het vierde,
vijfde en zesde artikel in deze reeks
methodieken belicht, waarmee de potenties van planvorming kunnen worden
benut. In het zevende artikel wordt
toepassing van de methodieken
geëvalueerd. Publikatie van de reeks als
geheel is gedacht vóór 1998.
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Studiemiddagen Rioleringsberekeningen
De Stichting Rioned organiseert studiemiddagen 'Rioleringsberekeningen.
Hydraulisch functioneren'. De studiemiddagen vinden plaats op 7 december
(Drachten), 8 december (Leiden),
11 december (Nijmegen) en 12 december
(Roosendaal).
Berekeningen zijn noodzakelijk om de
juiste strategische beslissingen voor onze
kostbare rioolstelsels mogelijk te maken.
Alle riolerings- en waterbeheerders
kunnen aan de hand van deze berekeningen het werkelijke gedrag van
rioolstelsels in beeld brengen en in onderling overleg gewenste maatregelen daarop
afstemmen.
Nadere inlichtingen: Stichting Rioned,
Postbus 133, 6710 BC Ede, telefoon
0318-6311 11.

