OPINIE

Kanttekeningenbij
implementatie
KaderrichtlijnWater
DeKaderrichtlijnWateris'hot'.Symposia,
rapportenenartikelenvragenaandachtvoordit
fenomeen, dateenlegeraanprofessionalsinhet
waterbeheerbezighoudt.Endatisnodig,want
deconsequentiesvandeKRWzullen^rootzijn.
Momenteelwordtjlink^eïnvesteerd inindeling
vanwaterlichamen,deontwikkelingvanmonitoringsmethodenenmeetnettenenindeontwikkelingvanmaatlattenvoorde',goedeecologische
toestand'enhet'maximaal/goedecologisch
potentieel'.VoordeKaderrichtlijnWateriszelfs
aleeneigenjargonontwikkeld.Enumoetgoed
bijblijven, anderssnaptuerweinigmeervan.
Debeleidsinspanning voordeKRW
wordt vanuitdeEuropeseUnieinBrussel
gestuurd.Nederland moetlatenziendat het
erallesaangedaanheeft omaandeeisenvan
deKRWtevoldoen.Opditmoment lijkt het
concreetwerkenaanverbeteringvan watersystemenechter telijden onderdeorganisatorischeaandachtdiedeKRWkrijgt. Daarbij
wordtdeaandacht vooralgericht opengeredeneerd vanuitdeecologischepotenties van
watersystemen.DeKRWfungeert in principealsvliegwielbijdeerkenningvande
intrinsiekewaardevanschone,gezonde
wateren.MaarwerktNederland niet tebraaf
enondoordachtdeopdrachten uitBrussel
uit,diestraksmisschieneen bureaucratische
molensteenzullenblijken?Indit artikel
plaatsenondergetekenden kanttekeningen
bijdehuidigegangvanzakenbijdeimplementatievandeKRWenpleitenzijvooreen
andere aanpak

Een terugblik op waterbeheer

P

Eersteveneenstapteruginde tijd.

A/b.1:

Water isvoordeNederlanders altijd van
groot maatschappelijk belanggeweest.
Transportoverwater,visserij,voldoende
watervoordelandbouwenhet lozenvan
afvalfwater)zijn sindsjaar endagbelangrijkegebruiksvormen enfuncties van het
water.Doormiddelvan functietoekenningen ishetgebruikvanwater gereguleerd.
Metfuncties als'water voorlandbouw'en
'watervoornatuur'zijn keuzesgemaakt op
welkevormenvangebruik het waterbeheer
gericht dient tezijn.Waterbeheergerichtop
specifieke sectorendus.Hetgebruikvan
waterheeft zijngrenzen uit hetoogpunt van
waterkwaliteit.DaaromhebbendewaterbeheerdersmetdeWvoindehandgripopde
omvangvandelozingenopoppervlaktewater.
MetdederdeenvierdeNota waterhuishoudingvondeenkenteringplaatsin het
denkenoverwaterenwaterbeheer,aangeduid met 'integraalwaterbeheer'. Binnen
hetoppervlaktewatersysteem zijn biotische
enabiotischeaspecten een samenhangend
geheel,waarvoorbeleidsdoelstellingen werdengeformuleerd. Vanafdejaren negentig
werden thema's als natuurvriendelijke
oevers,vismigratie,actiefbiologischbeheer
enbeekherstelgemeengoed binnen het
waterbeheer.Hierbij werdhetwater niet
alleenmaargezienalseen'dienend'ofnuttiglandschapselement (waarbijhet beheer
detritsbelang,betaling,zeggenschapgold),
maar ontstonddraagvlakvoordeintrinsieke
waardevanhet(oppervlakte)watersysteem.
Eentweedeaspectvanintegraal waterbeheerisdesamenwerking.De waterdoelen
bereiken kunnen dewaterbeheerders niet
alleen.Eenstuwvoorvispasseerbaar maken
luktwel,maar (bijvoorbeeld) deaanpakvan
diffuse bronnenluktalleensamen met
anderepartijen. Endatiseentaaiproces,zo
blijkt uitdeafgelopen 15jaar.Stapvoorstap
isvooruitganggeboekt,maar noglangniet
alleproblemen(bijvoorbeeld deverdroging)
zijn opgelost.

SchematischeweergavevandebelandenendeaspectenvanieimplementatievandeKaderrichtlijnWater.
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Leidt de wegwelnaar Rome?
DeKRWrichtzichopschoneengezonde
watersystemen.Dedoelendieworden
gesteldzijnzowelfysich-chemisch alsbiologisch.NogmeerdandederdeenvierdeNota
zetdeKRWinopdeintrinsiekewaarden van
oppervlaktewateren;dezekomenzelfs centraaltestaan.
Ditklinkt heelnobelendaarkunjeals
waterbeheerder tochnietstegen hebben?
Naderbeschouwd makenweechtermetde
huidigewerkwijze bijdeKRW-impIementatieeenstapterugnaareenmeer sectorale
insteek,waarbij afweging metanderebelangen totophedenweiniginbeeld komt.
Enkelesignalendieinditkaderzorgen
baren,hebbenwedeafgelopen tijd indepers
kunnen zien.Berief tenals 'Kaderrichtlijn
Waterblijft speelbalpolitiek' (Waterforum)
en'BouwnietalertopKaderrichtlijn Water'
(Cobouw)latenziendathetprocesvan
implementatie nognietbepaaldsoepelverloopt.Erisooknogniemanddieietskan
en/ofdurft tezeggenoverde werkelijke
maatschappelijke lastdieopons afkomt.
ZelfshetCentraalPlanbureaugeeft aanzich
(nog)nietaaneenmaatschappelijke kostenbatenanalyse tekunnen wagen.
Decentralevraagis:Zijn wenu wel
maatschappelijk verantwoordbezig?Zitten
weniet teveelopeeneilandenhoudenwe
onszelfnietvoordegek?Krijgen wemetde
bestaandewerkwijze trageenstroperigeprocessenrondgrondverwerving(voorecologischeverbindingszones,hermeanderingof
bufferzones) endiffuse bronnen ineen
stroomversnelling alsweonszelfzo afsluiten
vandebuitenwereld?ErzijnechtermeerderewegendienaarRomeleidenenzoook
meerderemogelijkheden omhetprocesvan
KRW-implementatieintesteken.Inditprocesspelendebegrippen haalbaarheid en
aanvaardbaarheid vanKRW-doelstellingen
enhetmaatschappelijkdraagvlakeen
belangrijke rol(zieafbeelding 1).

Haalbaarheid en aanvaardbaarheid
Invroegertijden washet waterbeheer
zoalsgezegdsterkgericht opmaatschappelijkewaarden.Hetmenselijk gebruik stond
centraal.Ditomschrijven weals'antropocentrisme'.Hetwaterbeheer waszogeorganiseerddatsprakewasvan maatschappelijke
aanvaardbaarheid, waarbij veiligheideneconomische belangendebelangrijkste zaken
vormden.

(Foto:HermanWanningen).

Bifurcatiepunten en deKRW
Bijdeontwikkelingvancomplexeprocessenmanifesteren zichbifurcatiepunten. Dezepunten
staanvoorfundamentele keuzesenonomkeerbaarheid.Alseenbepaaldewegisingeslagen,is
ersomsgeenwegterug.
Stel,iemandzaktvanuitDuitslandmeteenvlotdeRijnaf InNederlandontmoetdezepersoon
desplitsingvandeRijninhetPannerdenschKanaalendeWaal:eenbifurcatiepunt. Depersoon
ophetvlotmaaktgeenbewustekeuzeendrijft doorinderichtingvanArnhem,naardeIJssel.
HijvindthetdaarechternietzomooienkrijgtspijtdathijnietdeWaalisgevolgd.Hijhad
achterafnaarNijmegengewild!Hijmoetdanterugpeddelcn naarhetbifurcatiepunt, tegende
stroomin.Omzijnvergissingteherstellenkanhijnietdehelft vandewegterugpeddelcn.Hij
moetterugnaarhetbifurcatiepunt. Datkostveelmoeite.Enalsereenafvoergolfkomtende
stromingtehardis,lukthetnieteens.Vóórdesplitsingvanderivierwashetmogelijkgeweest
ommetveelmindermoeitedeWaaloptevaren.
InditvoorbeeldzijnArnhemenNijmegenzogehetenattractoren.DerivierbrengtnaarArnhemofNijmegen.BijdeimplementatievandeKRWzijnerconform ditartikelooktwee
attractoren:eenhaalbareeneenaanvaardbareaanpak.OphetsluimerendeprocesvanImplementatiedobberenwegeleidelijk richtinghethaalbaretoekomstbeeld.Wezijnechternogniet
zoveropwegenkunnennogterugpeddelen.Watdoenwe?

HetprocesbijdeKRW-implementatie
richtzichvooralopdehaalbaarheid van
doelstellingen tenaanzienvandeintrinsieke,ecologischewaardenvanwater.Wenoemenditvoordegelegenheid 'ecocentrisme'.
Deimplementatie vandeKRWisechtergeen
ecocentrischeaangelegenheid waarbijspecialistenmetveelkennisvanzakendedoelenaandehandvannatuurlijke (endaarvan
afgeleide) referentiebeelden kunnen bepalen.Dewaterbeheerder speeltnamelijk verschillenderollen.Hij komtopvoorde
intrinsieke waardevanhetwatersysteem, hij
dientdemaatschappelijke belangen-die
nogsteedsbetalenvoorhetwater-enmoet
indemaatschappelijke atena samenwerken
omwaterdoelen tevetwezenlijken.
Doordesterkenadrukopdeintrinsieke
waardevanwatersystemen inhetKRW-proceswordthetvervullenvandezerollenvoor
dewaterbeheerder zekernietgemakkelijker.
Aandiversegebruikers vanhetwater zullen
beperkingen wordenopgelegd.Ofdit wordt
geaccepteerd iseentweede.Metnamehet
draagvlakvoormaatregelen ensamenwerkingwordthiermeeopdeproefgesteld.Dit
maatschappelijke draagvlakvoorhetimplementatieproces istotophedenvertezoeken.
Dithangtsamenmethetfeitdatdewaterbeheerdersnauwelijks communiceren met
debuitenwereld overde(belangrijke)keuzes
enrandvoorwaarden voordeKRW-implementatie.Inmiddelsishetheleprocesook
nauwelijks meeruitteleggenaandeburger
enkijken belangenorganisaties argwanend
toe.
Naaronzemeningdientdeaanvaardbaarheid vandeKRWeenveelgrotererolte
krijgen.InfeitezegtookdeKRWzelfhierovergenoeg.DitbegintmethetgebiedsperineVinbeeldbrengenvanderandvoorwaar-

denvandediversefuncties, bijvoorbeeld hoe
delandbouwzichineengebied ontwikkelt
enwaaruitbreiding vanstedelijkgebieden
bedrijventetreinen plaatsvindtén watdit
betekentvoordewaterkwaliteit.
Metanderewoorden:zorgervoordat
(ontwikkelingen in)ruimtegebruik, groei
vanbevolkingeneconomieworden vertaald
inrandvoorwaarden voorhet waterbeheer.
Metdezeaanpakissprakevanpro-actief
integraal watetbeheer,waarbij demaatschappelijke belangenvooropsiaan.Dit i'jkr
eenlastigeopgave,maaruitervaringen inde
provincieFlevoland blijkt datmeteenrelatiefgeringeinspanning aleengoed,gebiedsspecifiek beeldverkregen kanworden vande
mogelijkheden enbedreigingen voor waterkwaliteitsdoelstellingoi.Dekosten vandeze
inspanningen vallen in hetnietbijdeinvesteringendieanderslaterzullen moeten wordengedaanomhetprocesvlottetrekken.
Eendergelijke aanpakiszinvol,omdat
hetverleden leertdateconomische aspecten
(endaarmeeruimtegebruik) 'rijwel altijd
leidendzijn voorhetwaterbeheet.Depraktijk laatbijvoorbeeld ooknu nogziendat
we,ondankswaterhuishoudkundige perikelen,vrolijk verderbouwen in uiterwaarden
en laaggelegenpolders.
MeteenaanpakzoalsinFlevolandistoegepast,v/otdthetmogelijk gedifferentieerde
doelstellingeiI ceformuleren, afgestemd op
maatschappelijke aanvaardbaarheid. Binnen
derandvoorwaarden vanhet aanvaardbare
kunnen dan haalbaredoelenworden gesteld
enkomterzichtopdebelangrijkste gebiedsspecifieke 'pijnpunten'. Ookiseen dergelijke
aanpaknoodzakelijk omdekostenvan
implementatie beter inbeeldtebrengen.
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'Wicked problems'
Voorhetoplossenvanveelvraagstukkenenproblemenwordteenhandelswijze gehanteerd
waarbijeerstgegevenswordenverzameldengeanalyseerdenwaarbijvervolgensmaatregelen
wordenbedachtenuitgevoerd.Dezemaniervanwerkengaatgoedopvooreenvoudigevraagstukken,waarbijcomplexiteitgeenrolspeelt('tameproblems').DeKRWisechtereencomplex
vraagstuk,waarbijveelactiviteitendoorvee!verschillendepartijen (moeten)wordenuitgevoerd.ErspelenverschillendebelangenendeKRWbeïnvloedtnaarverwachtingveelandere
beleidsveldenenontwikkelingen.Dergelijkevraagstukkenzijnzogeheten'wickedproblems'.
Enkelekenmerkendaarvanzijn:
- Jebegrijpt hetprobleem niettotdatjeeenoplossinghebtbedacht;
- Zekennengeeneenduidige,hardegedefinieerde problemenenoplossingen;
- Oplossingenzijnnietgoedof fout;
- Elkeoplossingvoorhetprobleemiseenstapjevoorwaarts,maarkanooknieuwe'wickedproblems'aanhetlichtbrengen.
Hetwerkenaan'wickedproblems'vereisteenanderehandelswijzedanhetoplossenvan'tame
problems'(zieafbeelding2).
•tame'problem
- 'wicked'problem

Probleem
Gegevens verzamelen

Afb.2.

Bijhetwerkenaan'wickedproblems'issprakenvanwerkenmetvallenenopstaan:'learning
bydoing'.Oplossingenkunnenalsnelinbeeldkomen,maardooronverwachtetegenslagen
wordennieuweproblemenzichtbaar.Doortelerenvaneerdereervaringwordtstapsgewijstoegewerktnaarheteinddoel:voordeKRWduseenecologischenchemischgezondwatersysteem.

watookdoordeTweedeKameralsspeerpunt wordtgezien.
Infeite isditeenommekeer ten opzichte
vandehuidigegangvanzaken bijdeimplementatie.Hetvoordemaatschappij aanvaardbare(antropocentrisch) bepaalt in
belangrijke matedespeelruimte voor het
werken aandeintrinsiekewaarden van het
water.Uiteraard moet hierbij naardemaximalespeelruimte wordengezocht.Naar
onzemening isditbeter uit teleggenaande
burger dandehuidigeecocentrische benadering,waarbij hetzichtopdemaatschappelijkespeelruimte nogveeltevaagis.Wantdaar
doenwehetinfeitevoor:onze belastingbetalerseenleefomgeving metduurzaam en
bruikbaar water garanderen.

De rol vanpublieke participatie
DoorhetLandelijkBestuurlijk Overleg
Water(LBOW)isdenotitie 'Communicatie24
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strategieKaderrichtlijn Water' vastgesteld.
Indezenotitiewordtgesteld hoedeoverheid
indeperiode2005-2009wil communiceren
overdeKRW-implementatie.Devraagdie
naar bovenkomtbij hetlezenvandeLBOWnotitie,isofcommunicatie welvoldoende
zalzijnvoorhetontstaanvan maatschappelijk draagvlak.DeKRWsteltalseisdat
'publiekeparticipatie'plaatsvindt bijde totstandkomingvan stroomgebiedbeheersplannen.Participatieisechterwatanders
dancommunicatie!Participatie betekent
kortgezegd'meedoen'. Indaarligt volgens
onsdegroteuitdaging eneengrote kans
voordeKRW-implementatie.Inhetverlengdevaneenaanvaardbareaanpakligt namelijkdraagvlak vandemaatschappij voorher
waterbeheer! Hetdaadwerkelijk betrekken
vanderden bijdeKRW-implementatie -in
plaatsvaneralleenovertecommuniceren!leidttot breedgedragen keuzesendoelen.
Departijen dieeenvoudigwegnodigzijn

voorhetbehalenvandoelstellingen zullen
indatgevalookeerderbereidzijn bij tedragenaande(forse)investeringendiedaarvoor
nodigzullenzijn.Endaardoor isdekans
groterdatweaanonzeverplichtingen volgensdeKRWkunnen voldoenennietdoor
Brusselopdevingers wordengetikt.Deeerdergepresenteerde werkwijze,waarbij aanvaardbaarheid vooropstaat,biedt hiervoor
goede handvatten.

Het uurU?
Metdehuidigegangvanzaken hangter
eenmolensteen omdenekvan waterbeherendNederland. Het'ecocentrisme'leidtals
wenietoppassen totgrote(re) maatschappelijkeweerstand engroteproblemen bij het
realiserenvandeKRW-doelstellingen.Ditis
geenopzichzelfstaindeuitspraak. DekritiekvanonderandereVNO-NCWenLTOop
hetprocesstaaft ditengeeft voedingaaneen
groeiende weerstand.
Detijd lijkt rijp omhetroerom tegooien.Vangepolder indemargenaareenbrede
maatschappelijkediscussie.Enditallesop
basisvanruimtelijke,maatschappelijke en
economische ontwikkelingen.Zoeken naar
demaatschappelijke speelruimte omde
intrinsiekewaardevanwaterentevergroten.
Dus:aanvaardbaarheid voor haalbaarheidennietandersom.Dankan waterbeherendNederland zichzelfindekijker vande
maatschappij spelenenkandeKRWinderdaadeenvliegwielzijn voorverbetering van
dewaterkwaliteit inNederland. Hier ligt
naaronzemeningeenbelangrijke opgave
voordebestuurders van waterschappen,
provinciesenderijksoverheid. Eenhandelingswijze overhoeditisvorm tegevenisde
benaderingvandeKRWalseen'wickedproblem'(ziekader).
Metanderewoorden:beternuopkleine
schaalalaandeslaggaan enleren,dan opde
traditionelemanier tewillenkomentotde
doelstellingen vandeKRW. Wekunnengeen
heelsnelwegennet aanleggen omtezienof
dithetfileprobleem oplost.Dat brengt allerleiproblemenmetzichmee.Elkeke«-'een
kleintracéaanleggen en lerenvanervaringengaatmakkelijker enzalmeerdraagvlak
krijgen.
Opdeinditamkel beschreven wijze
worden concrete resultatengeboekt,worden
gevolgenenkostenvandeKRW-implementatieduidelijker enkanbovendien werk
wordengemaakt vanpublieke participatie.
Kortom:hetwordt vooriedereen duidelijker
en leuker! f
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