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Waterbeheerders makenintoenemendemategebruikvaninteractieve,gebiedsgerichteprojectenom
waterkwaliteits-ojkwantiteitsproblemenoptelossen.Desamenwerkingmetdeverschillende
belanghebbendenineengebiedstaatcentraal indezeprojecten. Naast hetverzamelen vangegevens
overhetwatersysteem ineengebied, moetookaandacht besteedwordenaandemethodevanbesluitvormingenaan hetinkaart brengenvanpartijen enhunbelangen. Bijdevoorbereiding hoortook
eenafweging ojeeninteractie/project zinvol kanzijn.Inditartikel wordteenmethodeaangereikt
omdezeajweging temakenvoorgebiedsgerichte waterbeheersprojecten. Dejbrmulering en afbakening vanhetprobleemzijn daarbij vangroot belang.
Inhetwaterbeheer worden methoden
voorinteractieve besluitvorming metsucces
toegepast bijgroteprojecten,zoalsbijvoorbeelddevoorbereiding vandeVierdeNota
waterhuishouding enhet Waterhuishoudingsplan vandeProvincie Noord-Holland.
Voorkleine,gebiedsgerichte projecten kaneen
interactiefproject ookgeschiktzijn, met name
alsdewaterbeheerder samenwerkingvan
anderepartijen nodigheeft voorhet uitoefenenvanhaartaak.Voorbeelden zijn overleg
overafwatering bijstedelijke uitbreidingof
hetoplossen vanlokaleproblemen metwaterkwaliteit,verdrogingofveiligheid.
Interactievebesluitvorming iseenbewuste
maniervanwerken.Individuen,groepenen
organisatiesdiebelanghebbenbijdetenemen
beslissing,wordenbetrokkenbijhetbesluitvormingsproces.Dedeelnemende partijen
hebbenvaakverschillendeopvattingenover
problemenenoplossingen,watverrijkend kan
werken.Allepartijen diebelanghebbenbijde
oplossingvanhetptobleem(ofbijhetvoortbestaanervan)moetenineenvroegstadium bij
hetproject betrokken worden.Zezullendan
eerderbereidzijn meetehelpen bijde
uitvoeringvanoplossingen.Ookontstaatdan
meergoodwillvoordewaterbeheerder.Omdat
meer(creatieve)kennisoverhetprobleemgegenereerdwordt,neemtdekanstoedat het
probleemzo opgelostwordtdatallepattijen
tevreden zijn.
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Erzijn verschillende benaderingen voor
interactievebesluitvorming,zoalsIPEA(van
Rooy,1997), Infralab en het 'Openplan'-proces.
Eenvergelijkende beschrijving vandeze
methoden isvorigjaargepubliceerd doorVan
derMost,Koppenjan en Bots.Interactieve
besluitvorming isechtergeen wondermiddel.
Eeninteractiefproject brengt in vergelijking
meteentraditioneel opgezetproject onder
andereveeloverlegeneengoedenazorgmet
zichmee.Eendergelijk project kostdaardoor
relatiefveeltijd enstelt hogeeisenaande
organisatorische middelen envaardigheden
vandeprojectleider endeelnemende partijen.
Dit heeft consequenties voordeinhoud van
hetproject:departicipanten moetenzich
kunnen herkennen indeproblematiek enbaat
hebben bijdeoplossing.Bijdeverschillende
hiervoorgenoemde methoden ontbteekteen
methodeomvasttestellenofdeinteractieve
methodeweldegeëigende vorm isvooreen
specifiek project.
Voorwaarden voor succes
Eeninteractiefproject in het regionaal
waterbeheer heeft eenkansopslagenalsaan
eenaantal voorwaarden isvoldaan.De
volgendevoorwaarden zijn essentieel:
Ermoetgekozen kunnen worden uit meer
alternatievemaatregelen ofoplossingen;
- Betrokkenen moeteneenbijdrage aan het
project kunnen leveren,bijvoorbeeld inde
vormvangeld,samenwerking,commentaarofinformatie;

Tegengesteldebelangen moeten overbrugbaar zijn;
Politiekestandpunten mogen nietvastliggen;
Deorganisator van het project moetde
benodigde bevoegdheden bezitten
(bijvoorbeeld om knopendoor tehakken).

Alsnietaandezevoorwaarden wordt
voldaan,moetdeinitiatiefnemer bekijkenof
hetmogelijk isom het projectvoorstel zote
veranderen dateralsnogeen interactief
project opgezet kanworden, het huiswetkvan
dewaterbeheerder (VanSchendden, 1998). De
definitie van het probleem moet wellicht
aangepast worden,ofandere partijen moeten
bijhet project betrokken,ofhet projectleiderschapmoet bijeenandereorganisatie komen
liggen.Belangrijke partijen zullen nietgeïnteresseerd zijn om middelen beschikbaar testellenalszijgeen baat hebben bij hetoplossen
vandeproblematiek.Onoverbrugbaar lijkende
belangentegenstellingen tussen partijen
kunnen somsweggenomen wordendoorextra
onderwerpen inhet project optenemen,zodat
allepartijen mogelijkheden zien voorverbetering van hun eigensituatie Uitbreidingvan
deonderhandelingsruimte vraagtwellichtom
uitsluiting vanbelanghebbenden ofjuist
uitnodiging vanandetepartijen. Het kanook
blijken datdewatetbeheerderniet voldoende
bevoegdheden heeft om het project teorganiseren.Deinteractieve methode kan het
bijvoorbeeld noodzakelijk makendat het
projectvoorstel uitgebreid wordt met problemendienietonderde verantwoordelijkheid
vandeinitiatiefnemer vallen,ofom bevoegdheden vraagtdiedeinitiatiefnemer niet heeft.
Alsblijkt dateeninteractiefproject niet
haalbaar is, kandewaterbeheerder besluiten
hetproject alleen uit tevoerenofhelemaal
niet.Eventueel kan hetproject ondergebracht
worden bijeen interactiefproject vanandere
partijen. Bijdezeafweging moetdewaterbeheerder,evenalsdeanderepartijen, heteigen
belangkennen enbewaken.Ditbelangis
tweeledig.Aandeenekant moeteenwaterbeheerder bepalenofermiddelen geïnvesteerd
zullen worden ineeninteractief,endusrelatiefveelomvattend, project.Aandeandere
kant moeteenwaterbeheerder bepalen welke
doelstellingen bereikt moeten wordenen
welkeeventueel uitgeruild kunnen worden
metandetepartijen omwin-win situatieste
verkrijgen.Ookalsaangesloten wotdt bijeen
(interactief) project vaneenandereorganisatie
moet heteigen belangomdezereden helder
zijn.
Projectvoorstel
Driezaken hebben invloedopde
complexiteit vaneen projectvoorstel:het

probleemzelfzoalszichdat voordoet inhet
fysiekesysteem(oorzaken,gevolgenenoplossingen),heteigenbelang vande waterbeheerderendepartijen diebetrokken zijn bij het
probleemen hun belangen bij waterbeheer.
Erisaltijd eenaanleiding voorhet opstartenvaneenproject:eenactueel probleem,
bedreiging ofkansvoorhet waterbeheer,
bijvoorbeeld dewaterkwaliteit ineenpolder
dieallangetijd niet meeraandeeisen
voldoet.Demogelijke oorzaken wordenop
een rijtje gezet, bijvoorbeeld riooloverstorten,
lozingen van huishoudelijk afvalwater en
afspoeling van landbouwgronden. Men geeft
aan hoedezeoorzaken weggenomen kunnen
worden:sanering van riooloverstorten.
aansluiting oprioleringen handhavingvan
spuitvrije zones.Vervolgens wordt heteigen
belang vandewaterbeheerder duidelijker
gemaakt.Despecifieke wensen in hetgebied
worden in kaartgebracht. Dewaterbeheerder
heeft meer belangbijhet saneren vanoverstorten dan bijmaatregelen dieafspoeling van
delandbouw tegengaan.Deze belangenafweging moetduidelijk zijn voorde waterbeheerder(enbestuurlijk draagvlak hebben)omdat
tijdens deonderhandelingen in het interactievebesluitvormingsproces maatregelen of
middelen uitgeruild moeten kunnen worden.
Dewaterbeheerder zegt bijvoorbeeld maatregelen voorpeilbeheer toeom samenwerking
voormaatregelen terverbetering vande
waterkwaliteit tebewerkstelligen.Opdeze
manier kandewaterbeheerder win-win situatieshelpencreërenènvoorkomendat het
processtokt omdat de belangentegenstellingen tussendepartijen alsnog onoverbrugbaar
blijken (zielijst met voorwaarden).Tenslotte
wordt bekeken welk belangde verschillende
betrokkenen hebben bijdeuitvoeringvan
maatregelen. In hoeverre willenzij meewerkenaan mogelijke oplossingen? Bijhet
formuleren vaneenprojectvoorstel wordt
gestreefd naareenzovolledig mogelijk beeld
vandezepartijen, vaakoverheden, belangenorganisatiesofbedrijven.Partijen kunnen
tijdens het project aansluiten ofafhaken en
afwisselend meerofminder intensiefbij het
project betrokken zijn.

gecontroleerd hoede
aangepaste probleemdefinitiezich
verhoudt totdedoelstellingen en het
belangvandewaterbeheerder.
Afbeelding 1 visualiseert deconstructie
vanhet projectvoorstelmet betrekking
totdepolder Eijcrland
opTexel.Alleswat
staatafgebeeld, refereertaandebestaande
Constructievanhetprojectvoorstelvoorinteractieveplanvormingvolgorde
situatie.Dewaterkwaaangegevenmetnummers).
liteitsbeheerder indit
gebied ishetHoogheemraadschap vanUitwatcrcndeSluizenin
creërenen win-losesituaties tevoorkomen.
Hollands Noorderkwartier. Deafbeelding is
Communicatie tussen ambtenaren en
ingevuld uit hetperspectiefvandezewaterbebestuurders overdenoodzaak vaneen project,
heerder.Hetproject isnogsteeds indevoorbeendeverschillendeafwegingen dieeraan ten
reidingsfase. Erwarenverschillende iteraties
grondslagliggen,moetdusdedrieaspecten
nodigomeenproject zoteformuleren dat het
van het project belichten zoalsookaangegegeschikt isvoordeinteractieveaanpak.In
veninafbeelding 1.
eersteinstantiegingmenervan uit dat brongerichtemaatregelen nodigzijn,zoalshet
Voorbereiding
tegengaan vanuit-enafspoeling vanstikstof
Demeerwaardevaneeninteractieve
en fosfaat van landbouwpercelen en hetverbemethodemoetbepaaldwordenvoordatmeteen
teren vandekwaliteit van heteffluent vande
project wordtbegonnen.Hethuiswerkvooreen
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Laterwerd
waterbeheerder -alsinitiatiefnemer ofalspartigeconstateerd dat ookwatertekorten inde
cipant-bestaat uithetopstellenofevalueren
zomer moeten worden meegenomen om
vaneenprojectvoorstel opbasisvandesamenbijvoorbeeld agrariërs meerin het project te
hangtusseneigenbelang,mogelijkeoplosinteresseren. Dit isookin het belangvande
singen,debetrokkenheid vananderepartijen,
waterbeheerderomdateenvispassageslecht
debevoegdhedenvandeprojectleiderende
functioneert tengevolgevan watertekorten
politiekecontextAlleparticipanten moeten
(zieook:Meyer1998).
zichinhetprojectvoorstel kunnenvindenende
Hetproject uitafbeelding 1 kandoorde
waterbeheerder zelfgeorganiseerd worden.Er
isreden voorinteractieen samenwerking
tussendebetrokken partijen;dewaterbeheerderheeft voldoendebevoegdheden omhet
project teleidenenvoldoendebelangomde
benodigdemiddelen teinvesteren;endeessentiëlepartijen dienodigzijn voordesamenwerkingkunnen inhetproject geïnteresseerd
worden.Alseenvandezeconclusiesgeen
opgeldzoudoen,isnietvoldaanaanallevoorwaardenvooreensuccesvolinteractiefproject

benodigdebijdrage kunnen leverenaande
uitvoeringdaarvan.Pasalsdithetgevaliskan
eeninteractievemethodewaardevolzijn. f
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Alstijdens h « overlegomtoteen project
tekomen blijktdat benodigdepartijen niet in
deproblematiek zijn geïnteresseerd, worden
allehierboven beschreven stappen herhaald.
Dewaterbeheerder onderzoekteerstofer
problemen in hetzelfde gebied zijn waarindie
partijen welgeïnteresseerd zijn zodat zij
willen meewerken aan hetproject Zokan
bijvoorbeeld hetoeverbeheerbijhet waterkwaliteitsproject worden betrokken omagrariërsmeer inhet project te interesseren.
Vervolgensmoet natuurlijk welworden

Bestuurlijke rol
Bestuurlijk draagvlakvoordeuitkomsten
van het project ontstaat doordebesturenal
bij het schrijven vanhet projectvoorstel te
betrekken (Kalk,1998).Het bestuur vande
initiatiefnemer moet namelijk beslissenof
een flexibele probleemdefiniëring wenselijk
is.Eenverruiming vande probleemdefinitie
kan immers situaties opleveren waarinde
sectorale taak wordt overschreden. Debesturen beslissenookwelkemiddelen ingezet
kunnen worden om win-wm situaties te

Bestuurskunde Delft
Most. H. van der. | Koppenianen P-Bots 199& . Informancf
interacterendoor interactief informeren: Verkennende
studie naareisen aan informatievoorziening bil tnreract besluitvormingsprocessen. TU Delft en U7LDelft
Hydraulics :
Roov. P. van iv-

:crbeheer

dissertatie TU Delft'. Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer. Utrecht
Schendden . M van 1998. Huiswerk als succesfactor van interactieve beleidsvoering, in: Bestuurswetenschappen, nr 4 5.
okt nov 100». pp 196-209

H j O . 11 1999

33

