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Conclusies en aanbevelingen
Herhaaldelijk verspreiden van som-ioPAK
klasse2-specie (10mg/kg) leidt volgens modelberekeningen waarschijnlijk niet tot overschrijding ('akkerbouw op zand', 'akkerbouw
op klei')ofeen lichte overschrijding ('grasland
op klei', 'grasland op veen') van de streefwaarden. Deaccumulatie van PAK blijft
beperkt door afbraak.
Het herhaaldelijk verspreiden van klasse
2-specie leidt in vrijwel alle beschouwde
modelsituaties tot overschrijding van de
streefwaarde voor landbodems voor alle zware
metalen. Met name de concentraties
cadmium, koper en zink voor de combinaties
'grasland opklei'en 'grasland opveen' accumuleren tot een niveau variërend van ongeveer drie tot vijfmaal het niveau van de streefwaarden na vier maal verspreiden in 50jaar
tijd. Overschrijding van de streefwaarde is niet
direct te vertalen in (eco)toxicologische en
landbouwkundige risico's.
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Tenslotte wordt aanbevolen om het model
IRIS-soil te valideren.
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Met deze gedachten als uitgangspunt
heeft Tauw in opdracht van de Provincie
Limburg en Waterschap Peelen Maasvallei een
afwegingsmethodiek ontwikkeld, die ontdaan
is van alleonnodige ingewikkeldheid en waar-

bij gestreefd is naar objectieve en subjectieve
stadia in de besluitvorming te scheiden. In
feite gaat het om: doelen (wat willen we?),
maatregelen (hoe willen wedit bereiken?),
realisatie (wat levert dit op?),geld (wat kost
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het?),waardering(hebbenweditgeldervoor
over?)enmacht(hoeliggendepolitiekeen
maatschappelijke verhoudingen?).Techniek
speelthierbij eenrolinhetvernuft vande
maatregelen enbijderealisatie.Deoverige
onderdelen hangen nauwsamenmetfinanciënenemotie.
Inhetwaterbeheer ismenopzoeknaar
eennieuwebalans tussen 'strijd' en'veerkracht'.Dewensleeft omhetwaterweereen
ecologischeenlandschappelijke betekeniste
geven.Inzowelstadsontwikkeling alsinde
inrichtingvanhetlandelijk gebiediserweer
plaatsvoordewaarde'schoonheid'.Redenvoor
optimismedatderuimtelijke inrichtinginde
21eeeuwnietmeeralleendooreconomische
motieven wordtgedreven.Waterbeheerders
heroriënterenzichophetwaterbeheer enom
dit tekunnen doendienenzijgoed geïnformeerdtezijn.Ditvereisteennuchtereen
realistischekijkopdetechnische informatie
diezijnodighebbenendeprocessen waarin
dezetechnischeinformatie wordtgebruiktom
totbesluiten tekomen.
Eengoedvoorbeeld waaréénenander
gestaltekrijgt, ishetstroomgebied vande
Tungelroysebeekinmidden-Limburg.Binnen
ditstroomgebied isin 1597gestart met het
project 'HerstelWatersysteem Tungelroyse

Tabel1:

beek',eenproject waarbijhetbeoogdeherstel
middelseenintegraleaanpakvanwaterretentie,verdrogingsbestrijding, waterkwaliteitsverbeteringenecologischherstel wordtnagestreefd (ziehetvorigenummer, pagina23).
InditkadervoertTauwinopdracht vande
provincieLimburgenhetwaterschapPeelen
Maasvalleieenwatersysreemonderzoek uit.
Geziendekoppelingvanverschillendedoelstellingenbinnen hetproject bestaat hierbij
nietalleendebehoefte aaneentechnische
analysevanwatervraagstukken ende effecten
vanmaatregelen,maarookaaneenmethodiek
omdezetechnischeinformatie intebrengen
inhet(afwegings)proces vandebesluitvorming.
De plancyclus: een samenspel
Eenafwegingsmethodiek kannietlos
gezienwordenvanhetgeheleproceswaarin
dezewordt toegepast.Afweging vormteigenlijkgeenonderdeelvandemethodiekzelf
maarvindtplaatsaandeonderhandelingstafel.Centraalsraandoelformulering, analyse,
effectiviteit, onderhandelen ende uiteindelijke
realisatievaneenwatermanagement-en
ruimtelijk plan.Dedefinitieve versiehiervan
komtveelalpasnaarbuiten alsdebesluitvormingscyclus meerderemalen(deels)doorlopen
is.Ookeendergelijk planvormtslechtseen

VoorbeeldvaneeningevuldeDMEK-tabelendezelfdetabelgesorteerd.
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kosten

doel A(1)

doel B(2)

doel C (-)

MR4
MR8
MR7
MR5
MR 10
MR2
MR9
MR6
MRi
MR3

MR 10
MR7
MR5
MR8
MR4
MRi
MR6
MR3
MR 2
MR9

MR4
MR5
MR7

MR7
MR4
MR8

MR 10
MR8
MR2
MRi
MR9
MR6
MR3

MR5
MR2
MR6
MR3
MR9
MRi

mijlpaal indevoortdurend evaluerendeplancyclus.Inafbeelding 1 representerengeelen
blauwhettechnisch advieswerk.Rooden
oranje gevendaarentegen deonderdelen in
herbeleids-enbesluitvormingsproces weer,
waarinplaatsisvoorwaarderingenemotie.
Overlegenonderhandelen vormen hierbijde
belangrijkste schakels.
Dezekernvande afwegingsmethodiek
bestaatuithetkwantificeerbaar makenvan
doelen(doelrealisatie),hetopstellen vaneen
tabelwaarinmaatregelen,kostenendoelrealisatieoverzichtelijk bijeenzijngebracht,een
bepaalderangschikkingvandezetabelen
waarnodigeenpresentatievandeeffecten van
maatregelen inruimtelijke beelden.Deafwegingsmethodiek moetdeinhoudelijke argumenten,opbasiswaarvan politiek/bestuurlijke keuzesgemaakt worden,blootleggen.De
opzetvandemethodiekisbewusteenvoudig
gehouden.Besluitvorming blijft mensenwerk,
waarbij ineendemocratische samenleving
onderhandelen centraalstaat.Het onderhandelingsproces isechtergebaatbijeengoede
informaricvoorzieningenordening van informatie.Deinformatievoorziening kanweliswaargeschieden metbehulpvaningewikkeldetechnieken,zoalswatersysteemmodellenendata-analyse,maarbijdeordeningvan
informatie moerdeeenvouden overzichtelijkheidweer terugkeren.
Hetmakenvanplannen voorderuimtelijke inrichting iseencontinu proces,met
regelmatig terugkerende mijlpalen. Voorbeeldenzijnontwikkeling van waterhuishoudingsplannen ofgebiedsgericht beleid.Op
dergelijke momenten vindteen herbezinning
opdedoelstellingen vooreenbepaaldgebied
plaats.Eenbreukdoetzichvoorbijeeningrijpendewijziging vandebestemmingvaneen
gebied,bijvoorbeeld bijdeontwikkelingvan
nieuwstedelijkgebied.Hierbij komt het
gebied ineennieuwtraject van planontwikkelingterecht.

8

MR 10

Bijdeaanvangvandeontwikkelingvan
nieuweplannen moeten,tegendeachtergrond vanhethuidigeruimtegebruik ende
potenties vanenopvattingen overhetgebied,
nieuwedoelen wordenvastgesteld ofmoeten
bestaandedoelenwordenbijgesteld. Bepaalde
doelenzullen inhouden datzakenmoeten
veranderen,anderenzullenjuist impliceren
datbepaaldezakenbehouden moeten blijven.
Omineenlaterstadium afwegingen te
kunnen maken,resulrerend inkeuzen,ishet
noodzakelijk eenhiërarchieindedoelenaan
tebrengen.Welkdoelmoeteventueel wijken
vooreenanderdoel?Zijneronvoorwaardelijkedoelen?Zijn erdoelenvanondergeschikt
belang?
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Waterbeheerzie eeuw. weerplaatsvoorschoonheid.
Doelen moeten kwantificeerbaar gemaakt
worden om de realisatie te kunnen bepalen.
Focus op de realisatie isbinnen de huidige
beleidsafweging erg belangrijk. Bij realisatie
zijn twee niveaus te onderscheiden: een toetsing op richting en een toetsing aan een maatlat. Deeerste is het minst ambitieus en enigszins riskant. Er wordt alleengekeken ofeen
ontwikkeling degoede kant opgaat. Door het
ontbreken van een duidelijk eindpunt
verkrijgt men geen inzicht in het rendement
van maatregelen. De 'goede kant op' kan evengoed een grote alseen minutieuze verbetering
betekenen. Dit bemoeilijkt een onderlinge
vergelijking van (soms tegenstrijdige) doelen,
waardoor een verspilling van middelen op de
loer ligr. Bij toetsing aan een maatlat isde
effectiviteit van maatregelen beter zichtbaar
te maken, hetgeen voor het afwegingsproces
van groot belang is.Daar komt bij,dat de
doel-maatlat koppeling dwingt tot beter
nadenken over de formulering van de doelstelling en de daarbij behorende parameters.
Met andere woorden: het draagt bij aan het
bewustwordingsproces in de planvorming.
Maatlatten zijn doorgaans maar beperkt
ruimtelijk gedifferentieerd en daardoor
abstract. De implicaties van maatregelen en
effecten komen pas tot leven wanneer de
ruimtelijke impact ervan zichtbaar wordt.
Door effecten van maatregelen ruimtelijk te
visualiseren, kan hieraan wellicht tegemoet
gekomen worden.
Ter realisatie van dedoelstelling moeten
activiteiten uitgevoerd worden. Hierbij
worden de doelparameters in relatie gebracht
met ingrepen in het watersysteem (bijvoorbeeld vergroting van de berging). Vervolgens
worden maatregelen bedacht om de ingrepen
in het watersysteem terealiseren (verhoging
van stuwpeilen, vergroting van overstromingsvlakten, verdieping van waterlopen en
verlaging van de grondwaterstand).Voor het
afwegingsproces is het noodzakelijk direct een
28
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schatting van de kosten aan de voorgestelde
maatregelen re koppelen.

Analyse
Deanalyse iser opgericht om aan de hand
van de doelparameters de doelrealisatie, voor
zover mogelijk, teobjectiveren door het genereren en rangschikken van relevante informatie. Ditgeschiedt via een Doelen-MaatregelenEffecten-Kosten (DMEK)-tabel, waarin de
gegenereerde informatie bijeen wordt
gebrachr. De rangschikking houdt in dat elke
kolom in de tabel afzonderlijk wordt gesorteerd op degrootte van de betreffende doelparameter. De identificatie van meest kansrijke
maatregelen geschiedt op basis van het aantal
keren dat een maatregel hoog in de gesorreerde DMEK-tabel voorkomt. In het voorbeeld zijn dit de maatregelenclusters MR7en
MR10.MR3,MR6en MR9scoren daarentegen
juist laag.

A/b.2:

Voorde doelparameters met een ruimtelijke component zijn tevens kaarten gepresenteerd waarop deeffecten van maatregelen op
de waarde van dedoelparameters ruimtelijk
zijn weergegeven. In feite vormt de ruimtelijke visualisatie van effecten een klassiek
onderdeel van ruimtelijke analyses,maar door
dir onderdeel expliciet aan te geven wordt het
belang ervan nog eens onderstreept. Door de
(effecten)kaarten te combineren met kadastrale kaarten kan nagegaan worden welke
grondeigenaren de maatregelen aangaat. De
DMEK-tabel en bijbehorende kaarten vormen
het product van de analyseen het basismareriaal voor onderhandelingen.
Het voorbeeld in de rabel is gerelateerd
aan een beperkte set doelparameters. De tabel
isechter eenvoudig uit te breiden met doelparameters die betrekking hebben op andere
milieu- en sociale factoren zoals bijvoorbeeld

Ruimtelijkeordening:aandachtvoorojferzijde isookbelangrijk.
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plannen naarbuiten treedt.Inditgevalkan
eeneersteplancyclusmeteenbeperktaantal
actorendoorlopenwordeneneenvolgende
metallebetrokkenen.Voorzover mogelijk
moetmenechterzientevoorkomenalmet
blauwdrukken naarbuiten tetreden,
aangezienditdeacceptatievanplannen sterk
kanbelemmeren.Terechtverlangen degenen
diehetdirectaangaat,waarmogelijk betrokkentewordenbijdeplanvorming.Ookde
zwaartevandeinzetvantechnischemiddelen
kanpercyclusvariëren.Menkanzichvoortstellendateenaantalplancyclidoorlopen
wordt,waarbij hetaantalactorenen/ofde
inzetvantechnischemiddelen toeneemt met
hetvolgnummervandecyclus.

'maatschappelijke waardering'.Deessentie
blijft datrelevanteinformatie ineeneenvoudigeenoverzichtelijke tabelwordtsamengevoegdenwaarnodigondersteund metruimtelijkebeelden.
Onderhandelen
Opbasisvandekennisdietot uitdrukking
isgebracht indeDMEK-tabelenderuimtelijkeinvloedskaarten, vinden indestuur-of
begeleidingsgroep onderhandelingen tussen
partijen plaats.Nieuweinzichten kunnen dan
ontstaanomtrent doelenenkansrijke maatregelen.Ditkanleiden toteen herformulering
vandoelenofmaatregelen.Hetbeleids-en
besluitvormingsproces krijgt hiermeeeen
iteratiefkarakter.Uiteindelijk moetende
onderhandelingen resulteren ineenplanvoor
ruimtelijke ordeningenwaterbeheer,meteen
zobreedmogelijk maatschappelijk draagvlak.
Eenbelangrijk aspecthierbij isdemaximalisatievandewinst(intermen vangeldenwaarden)enminimaliseringvande'restpijn'.Aan
dehandvanderuimtelijke visualiseringvan
deeffecten endekwantificering ervankanook
deuitruilpotentie inbeeldwordengebracht.
Ditkanzijn eenuitruil indevormvaneen
financiële schaderegelingdanweleen uitruil
vangronden.Duidelijk wordtwiehierdirect
bijbetrokken zijn.
Deinstellingwaarmeementegen kansen
enbedreigingen aankijkt, kanhet planproces
makenofbreken.Menmoetbereid zijn
kansentewillenzien.Daarnaastkomeninelk
gebiedzakenenwaardenvoordiereedsgoed
zijn endiemenwilbehouden.Inonderhandelingenkanblijken dathetpotentieelaan
gemeenschappelijkbelanggroter isdanmen
aanvankelijk voormogelijk hadgehouden.
Maarhetiswelbelangrijk hierbij teonderkennendatruimtelijke ordening,waarmeehet

waterbeheer indemeestegevallenonlosmakelijkverbonden is,eenzaakblijft van'scheppen'en'offeren' (afbeelding 2). Offers kunnen
indeeersteplaatsfinancieelvanaardzijn.Het
isdaarom noodzakelijk alvroegtijdens het
afwegingsproces inzicht tehebben inde
kostenvanmaatregelen endebedragendie
gemoeidzijn meteventueleaankoopvan
gronden.Daarnaast heeft mentemakenmet
emotioneleoffers. Ditisvooralhetgevalbijde
lokalebevolkingdievaakeenhechterelatie
metdestreekheeft. Voorsommigen zaldeze
emotioneleschadetecompenserenzijn inde
vormvanschaderegelingenofuitruil van
gronden.Vooranderen kandeemotionele
schadetotonverzettelijkheid lijden. Inzichtin
deaardenhoeveelheid vandeze'restpijn' is
noodzakelijk ombijdebesluitvormingeen
goedeafweging tekunnen maken tussenhet
individueelengemeenschappelijk belang.
Deafwegingsmethodiek moetertoe
bijdragen datdezepijn tijdigboven tafel
komt,omtevoorkomendatdezeindeimplementatiefase vanplannen totstagnatie leidt.
Inzicht inkostenenbatenendematevan
restpijn istevensnoodzakelijk omde effectiviteitvanmaatregelen (deverhouding tussen
doelrealisatieenkostenplusrestpijn) inte
kunnenschatten.Pasdanwordtzichtbaar
welkemaatregelen daadwerkelijk kansrijk zijn
enkanvoorkomen wordendatreedsgedane
maatschappelijke investeringen onverantwoordwordenafgeschreven, danweldat
onverantwoorde investeringen worden
gedaan.

Hethiervoorbeschreven afwegingsproces
ismetnamebedoeldvoordegrotere,
complexegebiedsgerichteprojecten.Deruimtelijke visualisatievaneffecten eneenheldere
koppelingtussendoelen,maatregelen, effectiviteitenkostenzijn onsinziensessentiële
elementen inbeleid-enbesluitvormingsprocessen.Doorzakenteobjectiveren enruimtelijkeweertegevenwordendeconsequenties
vanhethandelen zichtbaargemaakt.Juist
dezehelderheid komtdebetrokkenen inhet
(onderhandelings)proces tengoede.Zij krijgen
duidelijk tezienwaarmetrelatiefgeringe
inspanningen zakengerealiseerd kunnen
wordenenwaardepijnpunten liggen.
Voortsishetbelangrijk omvoldoende tijd
tereserverenvoorhetformuleren vandoelen
enstreefbeelden, enonderhandelen.Deactorenuitdeomgevingzullenimmerswillen
reagerenopdeafwegingen diegemaakt zijn.
Doorreedsvanafhetbeginbetrokkenheid te
creërenenaandacht tegevenaanemoties,
kunnenopeengoedewijzeafgewogen beslissingen wordengenomen.Uiteindelijk zalmen
erechternietaanontkomen beslissingente
moetennemenenknopendoortehakkenen
zalmen,ondanksalleinformatie, inveel
gevallentocheenzekerrestpijn moeten
(durven)nemen.Maardaarstaat uiteindelijk
eenverdienste invormvaneenecologisch
waardevoller,mooierenveerkrachtiger landschaptegenover.*
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Flexibiliteit
Deintensiteit waarmeeeenplancyclus
wordtdoorlopen,hangtafvanhet stadium
vandebeleidsvorming.Hetisvoorstelbaardat
meneersteensoorthaalbaarheidsstudie wenst
uit tevoeren,voordatmenmeteventuele

LuijendijkJ. [1999).Hydrologisch onderzoek Tungelroyse beek,
beoordeling maatregelen.
Hoogendoorn] cnj. Luijendijk {1999).Hydrologisch onderzoek
Tungelroyse beek, een samenvatting van eenzoektocht
naar kansrijke maatregelen voor hoogwaterbestrijdtng en
natuur- en bcekhcrsrel.

H20

14/15-2000

