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GGOR E N WATERNOOD (5)

Innovatiein het
regionalewaterbeheer
VormenGGORenWaternoodeeninnovatieinhetregionalewaterbeheer?Nee,zullensommigen
zeggen,hetiseenverfijning vanbestaandinstrumentarium o/een/ormaliseringvanmethodendie
tochalgcbraiktworden.Ja,zeggenanderen,je moetGGORenWaternood immerszienindecontext
vanWaterbeheer21eeeuwenopiatfront isweldegelijksprakevaninnovatie.Deelnemersaaneen
netwerkdagovermeervoudig ruimtegebruik enwatervandeCURconstateerdendatregionalewaterbeheerdersdrukzoekennaarnieuwevormenvanwaterbeheer.Alsdezeconstatering klopt,komtde
vraagopofhetwaterbeheerkanprofiteren vantheorieënoverinnovatie.InditartikelverkentE. van
SlobbevanArcadistheorieënoverinnovatieen legthijeenverbinding metdehuidigevernieuwingspraktijk inhetregionalewaterbeheer.
Waterbeheerders ontwikkelen nieuwe
vormenvanwaterbeheer inhetveld,zoals
hetafsluiten vanzogehetenblauwedienstcontracten enhetaanleggenvan multifunctioneleretentiegebieden.Omhet ontstaan
vanditsoortinnovaties tebegrijpen wordt
gebruikgemaakt vantweemodellen.Het
eersteishetlineaireofdiffusie model.Indit
modelisereengoed,waardevrij ontwerp,
datdoordekrachtvanhaareigen kwaliteit
vanzelfgeaccepteerd wordt.Steldatdeinnovatiegeenwortelschier,danwordtdattoegeschreven aanonkundeofgebrekaan
draagvlak.Ditmodelpastinhetoudevoorlichtingsbegrip zoalsdat langinNederland
isgehanteerd.Daarbij gaarmen uitvaneen
zenderdieeenboodschap ofeen pakketje
informatie stuurt naareenontvanger.Een
zender/ontvanger-aanpak veronderstelt echterdatdeontvanger openstaat,niet vooringenomen isendeboodschap begrijpt.
Onderzoekleertdatzoietszekerinvernieuwendeendusturbulente omgevingen niet
hetgevalis.Deboodschap komtdan ookzeldenaanzoalsdiebedoeldwerdendatzal
niet vetanderendoordeboodschapbeter te
verpakkenofandersteformuleren. De diffusiebenaderingvaninnovatiekomt nietovereenmetobservaties indepraktijk enisdus
verouderd.
Het tweedemodelwordt het translatie(ofvertaaljmodelgenoemd.Een innovatie
begint meteenvaagconcepteneenzwakke
oplossing,zondet handen envoeten.Dit
conceptgroeitalsbelangstelling ontstaat.
Eenbelangstellendevertaalthet eigen
belangineenbijdtage aanhetontwerp.De
innovatie,vaagenonschetpinhet begin,
neemt langzaam maarzekerheldere vormen
aan.Naarmate meerbelanghebbenden hun
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bijdragen leveren,ontstaat eenhelder ontwerpenuiteindelijk eentechnischobject of
eenduidelijke beleidslijn. Deinnovatieisin
feite het resultaat vaneenconstructiedoor
eennetwerk van belanghebbenden.

Noord en Zuid Meene
Hetvoorbeeld vanNoordenZuidMeene
maaktduidelijk hoeeengeslaagd innovatief
project,inditgevaleenretentiegebied, niet
zozeerhetresultaat isvaneengoedtechnischontwerp,datmetdtaagvlak inde
streekisgeland,maareerder hetgevolgvan
eenmoeizaamprocesvanvertalingenvan
belangenvanactoren.Het retentiegebied
NoordenZuidMeenepalaandeDuitse
grenslangsdeOverijsselse Vechtheeft iets
vaneenouderwetse cultuurtechnische
ingreep.Hetgaatomeenretentiegebied van
400hameteenagrarischefunctie, datdient
omafvoertoppen vanhoogwatergolven afte
vlakken.Zodoendewotdt dekansopwateroverlastinbenedenstroomsgelegen steden
alsOmmen,Dalfsen enZwolleverminderd.
Maardeschijn vaneensimpele technische
ingreepbedriegt.Heteerstetechnische ontwerpvanhet waterschapwasgoeduitgewetktenvolgenshetwatetschapverdedigbaar.De boeren inhergebied schrokken
zichechterrot.Indeeersteplaatshaddenze
moeitemet hetfeitdathungebied onder
waterkwam.Tijdens interviewsverteldenze
overdeoudereninhetgebied diezichde
overstromingenvanvroegernog herinnerden,overdeonzekerheid dieleiddetotslaapproblemen enspanningen inentussende
families enoverdezeermoeilijke keuzedie
zeuiteindelijk maakten omondanksdeals
kilentechnisch opgevattebenaderingvan
hetwaterschaptochconstructieftegaan

meepraten.Het watetschap stond,vanwege
financiële deadlinesondetdruk enbesloot
omsamen metdeboereneennieuwontwerptemaken.Devertalingvanhet boerenbelangleiddetoteenradicale verandering
vanheteerdere technischeontwerp.
Hetresultaat isdathetlandbouw- en
retentiegebied alséénvandeeerstein
Nederland gereed is.Hetisinmiddelseen
geliefd excursiedoelvoorwaterbeheerders en
hoogwaardigheidsbekleders. Eénvandeboerenheeft, alsgrapmeteenknipoognaarde
aanvankelijk moeilijkerelatie,zijn nieuwe
huisopeenterp 'Waterschapsheuvel'
genoemd.Heteindontwerp vanNoorden
ZuidMeenelijktechterheelweinigopde
beginontwerpen.Tussenbegineneind heeft
eenprocesvantranslatievan belangen
plaatsgevonden.Eenproceswaarinbelanghebbenden steedsietsaanhetontwerp hebbenveranderd,zodanigdatzijzichkonden
vindeninheteindresulraat.Waarombestedenwaterbeheerders zoveeltijd enenergie
inhet"eerstdeboelzelfopordehebbenvoor
wedeboeropgaan".Deneigingbestaatom
eerstzelfallewaterbeheersproblemen re
analyseren,voordatdeverhalen vanandere
belangenwordt toegelaten.Aanhet ontwerp
vanNoordenZuidMeenewasveeltijd en
geldbesteed,eeninvesteringdienietnodig
bleek,want het beginontwerp isimmers
doordeboerenvantafelgeveegd.
Watisnu derelevantievandetwee
innovatiemodellen voorGGORenWaternood?Vrijveelwaterbeheerders lijken
GGORenWaternood herliefst optewillen
vattenvolgenshetdiffusiemodel. Vooral
GGORwordtgezienalseen waardevrije
methodeombelangentegenelkaarafte
wegen.Hetideeisdatwaterschapofprovincie-democratisch gelegitimeetd -demeest
eerlijke waterbeheersingsmixvindt tussen
functies engrondgebruiksvormen.Vervolgenswordtmetbehulpvandecommunicatieafdeling draagvlakverkregenvoordeuitvoering.
Dewaterbeheerder heeft steedsvakerte
maken metnetwerken vanactoren,die hun
belangvertaaldwillenzienineennieuwen
liefst vernieuwend peilbesluit of herinrichtingsontwerp.Hetregionale waterbeheer
staataanhetbeginvaneenproceswaarin
hetverhaalvanbelanghebbenden verweven
moetworden metdatvandewaterbeheerder.GGORenWaternood (entrouwensook
dedeelstroomgebiedsvisies endewatertoets]
moetengezienwordenalshetresultaat van
eentranslatieproces vandewaterbeheerders

alleen.Ditvertalingsproces is noodzakelijk
envernieuwend,denkaandeinbrengvande
ruimtelijke ordening.Maar bedacht moet
wordendathet nogmaardevertaalslagis
vaneenbeperkt aantalactorendiedeeluitmaken vaneenuitgebreid netwerk.Hetzou
daaromeenvergissingzijn omGGORen
Waternood alseeneindpunt optevatten.
EenGGOR-analyseofWaternood-ontwerp is
vergelijkbaar met heteersteontwerp van
NoordenZuidMeene.Pasalsandere actoren
bijdragen doorhun belanginhetontwerp te
vertalen,ontstaateen betekenisvolleen
levensvatbare innovatie.

Leren innoveren
Dekunstvanhetinnovereninhetregionalewaterbeheer isdusnietzozeer het
komenmetbriljante envernieuwende ontwerpen.Hetgaateerderomeenzorgvuldige
constructievaneenproject,waarbij zowel
technischeaspecten alsdevertalingvande
meningen vanbelanghebbenden uithet netwerkvanactoreneenevenbelangrijkerol
spelen.Technischeexpertiseblijft onmisbaar,maardeinzetdaarvanaanhetbegin
vaneeninnovatieproject isinefficiënt en
somszelfsgewoonnutteloos.Waterspecialistenzullenhun bijdragen levereninsamenspelmetactorengedurendehetproject.Een
voorbeeldvaneenprojectwaarbewust technischeingrepengezamenlijk metbelangheb-

bendenwordenuitgevoerd ishetBenelux
MiddenProject.Hetproject isontstaan inde
contextvanhetanti-verdrogingsbeleidvan
deBrabantsepolitiek.Ditprobleem isenige
jaren terugdoordeprovincie'vertaald'ineen
beregeningsverbod. Boeren,geschrokkenvan
degevolgenvanhetberegeningsverbod, zijn
toenopinitiatiefvandeZLTOinactiegekomendoorzelfstuwenophungrondente
plaatsen.Dooidezemaatregelkrijgen zeontheffing ophetberegeningsverbod. Hetverdrogingsprobleem -doordeprovincialepolitiek-vertaald naareen beregeningsverbod
wordtnuophaarbeurt weet-doordeboeren-vertaald naarconserveringvangrondwaterdoormiddelvanstuwen.Het bijzondereisdatdeZLTO,deplaatsingvan stuwen
bewustalseeninnovatieofalsen leerproject
heeft ingericht.Studiegroepen kwamen bijeen,vanboerenonderling,tussen boetenen
overheidsorganisaties envan onderzoekers
metbelanghebbenden. Geïnterviewdedeelnemersaandezestudiegroepengavenaan
dat hetwederzijds begripistoegenomen.
Hierdoorontstaateensituatiewaarinactoreneikaarsverhalen horenendusookeffectiefkunnen zoekennaarnieuwe manieren
omgrondwater teconserveren.Destuwen
dragen infysiekopzichtbij aangrondwaterbeheer,maarwellichtbelangrijker isdatze
eensoortvanscharnierpunt vormenwaaromheen overnieuwemanieren vanwaterbe-

heerwordtnagedacht.Waterschappen faciliterendeinstallatievanstuwenopagrarische
bedrijven opverzoekvandeboerenzelf Een
ontwerp ofuitgewerkt planbestaat niet;de
gedachteisdatdoor hetplaatsen vanstuwen
indehaarvatenvanhet watersysteem het
grondwaterzalstijgen.Depraktijk moet uitwijzen ofditdaadwerkelijk zalgeschieden.

Conclusie
GGORenWaternood maken deeluitvan
eeninnovatiegolfinhetregionalewaterbeheer.Uitdeinnovatietheorie blijktdatde
kunst vanhetuitvoeren van innovatieve
projecten isomnaasthetbijeen brengen van
technische analysesenvoorstellen tegelijkertijd debelangenvanactoreninhetprojectontwerp tevertalen.Ineenaantalsuccesvolleinnovatieveprojecten uitde praktijk
vanhet huidige regionalewaterbeheer ziet
menditsoortingewikkelde Vertaalslagen'
plaatsvinden.
Eenandereoptie iserfeitelijk ook
gewoonniet,wantoude innovatiemodellen,
zoalsdelineairezender/ontvanger- benaderingleidenmeestal totonuitgevoerd beleid.
Deuitdaging isnu omde innovatielessen
vananderesectorenoptepakkenendeze
voorhet regionalewaterbeheer tegaantoepassen, f
dr.ir.E.vanSlobbe (Arcadis)
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