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Wat isdraagvlak?
V E R K E N N I N G NAAR DRAAGVLAK REGIONALE WATERBERGING

Wonenineenbadkuip
Erismeerruimtenodigvoorwater,datheeftPeterTimo/eejfonsaardig ingepeperd.Wekijkenzelfs
naargebiedendiealeenwoon-, [andbouw-ofnatuurfunctiekennen.Inverschillendedelenvan
Nederlandzijnprojectenvoorregionalewaterbergingopgestart.Inhetstadiumvanuitvoering blijkendezeprojectenvaakopjlinkeweerstandtestuiten,zowelbijdepolitiekalsbijdebevolking. Hoe
kanditprocesbeterwordenbegeleid?Methetoogopdeveleruimtelijkeprojectendienog ingang
wordengezetomhetwaterhuishoudkundig systeeminNederlandweeropordetekrijgen, heeftAlterragekekenhoedraagvlakbinnendergelijkeprocessenverkregenkanworden.
Gezochtisnaarvastepatroneninhet
verloopvandraagvlakvoorregionalewaterberging.Waardoorzijn sommige waterbergingsprojecten succesvol,terwijl andere
vastlopeninprotestenentegenwerkingvan
boerenofgemeenten?
Om hiermeerzichtoptekrijgen, hebbenwegekekenwelkefactoren bepalend
zijngeweestvoorhetsuccesofhetfalen van
projecten.Actorenzijngeïnterviewd indrie
projecten waaraanregionale waterberging
gewerktwerd:deprojecten NoordenZuid
Meene,Dinkeldal(beideinOverijssel]en
LevendeBerging(inNoord-Holland).De
casussenstaanbeschreven indekaders.

Het succes van waterbergingsprojecten
Hoeweldedriebeschreven projecten
groteverschillen latenzien,zijn tochenkele
overeenkomsten zichtbaar inhetprocesdie
uiteindelijk tothetsuccesofhetfalen hebbengeleid.Analysevanhetprojectverloop
geeft aandatverschillendefactoren het
draagvlakproces beïnvloeden.Inafbeelding 1
staatdatweergegeven.Deverschillende
onderdelenvanhetmodellichtenwetoe
met voorbeelden uitdecasussen.
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Onzorgvuldige processen blijken
vaak nog te redden
Het isaannemelijk dateenzorgvuldig
procesnodigisomdergelijke ingrijpende
projecten terealiseren.Tochblijkt uitdeze

Vanhetbegripdraagvlakbestaanveelverschillendedefinities.Hierwordtdevolgendedefinitiegehanteerd:depassieve(houding)ofactieve(gedrag)steunvoorbeleid,
waarbijdraagvlakeenbewustprocesis.
Weerstandisdeafwezigheid vandraagvlak
enkanpassief(weerzin)ofactief(protestof
beleidsïndermijnendgedrag)zijn.

casussendatdekwaliteitvanhetbeleidsprocesvaaknietdoorslaggevend is.Externefactorenentoevalligegebeurtenissenzijn even
belangrijk voorhetuiteindelijke succesvan
hetproject.Eenzorgvuldigproceskanniet
altijd voorkomendatbelangenblijven botsen,terwijleenonzorgvuldigprocessoms
geredkanwojden doordateenaantrekkelijkesubsidiepot langskomt.
IndecasusNootdenZuidMeeneontstonddoorplotselinge hoogwaterdreiging

Noord enZuid Meene
NoordenZuidMeenegrenzenaandeOverijsselseVecht.Depoldershebbensindsdeversmallingvanhetwinterbed in1966deinformele (enbijdebevolkingonbekende)statusvan
overloopgebied.Indeherfstvan1998dreigdendepoldersaccuutingezettewordenalsnoodbergingvoordegrotewateroverlastinhetnoordenvanhetland.Bewonersmoestenrekening
houdenmetevacuatieenhetveewerdverplaatst.
Hetdreigendewatervormdevoorhetwaterschapeenredenomdepoldersinterichtenals
waterbergingsgebied meteendubbelbestemmingvooragrarischgebruik.Hetproject kwamin
aanmerkingvoorEuropeseIRMA-subsidie,waarmeeeenbelangrijkdeel(30procent)vande
kosten(tienmiljoen euro)gefinancierd werd.IRMAsteldealseisdathetprojecteind2001 afgerondmoestzijn.Diedeadlineheeft hetheleproject,datin1999aanving,sterkonderdruk
gezet.Erisminderzorgbesteedaandecommunicatiemetgrondeigenarenenbetrokkenenen
erwasonvoldoendetijdomdewettelijkeplanologischeprocedureszorgvuldiguittevoeren.
Ookbleekhetniethaalbaatomoptijdgrond teverwervenvoornatuurontwikkeling,waardoor
hetintegraleaspectwegviel.Daarmeeverdweeneenbelangrijk provinciaaldoel.
ZuidMeene.

eenklimaatvoormaatregelen.IRMAstelde
subsidiebeschikbaar, maar diemoestwel
binnen kortetijd benut worden.Geprobeerd
isomindebeschikbaretijd hetprocesende
communicatie zogoedmogelijk vormte
geven.Achterafgeeft menaandatdoor tijdgebrektehogeprijzen zijn betaaldvooraanpassingen:denatuurdoelstelling islosgelaten,omdatvoorvrijwillige verwervingmeer
tijd nodigwasendegemeentelijke bestemmingsplanprocedures kwamenzeeronder
druk testaan.

Communicatie als belangrijke
factor
Communicatie speelteenbeslissenderol
in'LevendeBerging'.Inhetbeginvanhet
procesvondonvoldoende communicatie
plaats,met alsdramatisch dieptepunt datde
taxateursvanhetwaterschapopdedijk
stonden zonderdatbewonershiervanopde

hoogtewarengesteld.Datschiepdirect
zoveelweerstanddatdebewonerszichorganiseerden mdewerkgroep'LevendeBerging
Nee!'.Ineenlaterstadiumwerddecommunicatieuitbesteedaaneenexternebemiddelaardiehetgrondigaanpakte,veelweerstand wistwegtenemenenhetprocesweer
opgangkreeg.InhetDinkeldalwerdeveneensveelzorgbesteedaandecommunicatie.
Doorlangdurigopgebouwdcontactwisthet
waterschapveelvertrouwen tewinnen.

Dominante partij heeft sectoraal
belang
Demeesteprocessenhebbeneendominantepartij diehetprocestrekt.Departijen
dieeenrolspelen indediversecasussen,
beogenverschillendedoelen,dienietallemaalcombineerbaar zijn.Dewaterschappen
stekeninopwaterdoelen,deprovincie
streeft natuurdoelen naendeboerengaan

Dinkeldal
DebovenloopvanDeDinkeliseenkronkelendriviertjedatindejarenzestigbewustnietis
rechtgetrokkenomnatuurenlandschapvoorrangtegeven.Metdeongeveer70boerenism
1976eenconvenantgeslotenomdeDinkelalleenuittediepenendusperiodiekoverstromingenteaccepteren.DeboerenkregeneenvergoedinguitdezogehetenBergboerenregehng.
DeDinkelwerduitgediept,maarverzanddeindedecenniadaarna.Daardoorkwamenermeer
overstromingen,waarvandeboerenschadeondervonden.Naveelwateroverlastin1993-1994
trokkendeboerenalsWerkgroepDinkeldalboerenaandebel.Hundoelwasvervangende
grondhogerop,maaraangeziendieonvoldoendevrijkwam,kwamereenvoorlopigeregeling
vooreenhogereschadevergoeding.
Intussenkreeghetgebieddebestemming'wateropvanginincidentelegevallen'enkomthetin
aanmerkingvooragrarischnatuurbeheer inhetkadervanProgrammaBeheer.Uiteindelijk
werdin2000eenconvenantgesloten(deBestuursverklaringDinkeldal),waarindehuidige
inundatiewordtgeaccepteerdendeboerenmeerschadevergoedingkrijgen.Doeloplangetermijn(2018)isaankoopvandegronddoorhetMinisterievanLNVenhetwaterschapomheteen
natuurbestemming tegeven.
DeDinkel.

voorhun eigen financiële ofondernemerssituatie.Uiteindelijk isvaakhetwaterschapde
rrekkervanhetproces.Inallegevallen blijkt
datdedominante partij demeestekans heeft
omzijn doelstellingen optimaaltebereiken.
Ditwordtduidelijkgedemonstreerd inde
projecten DinkeldalenNoordenZuidMeene;dewatetschappenzijn hetmeest tevredenoverderesultaten.Maatdeuiteindelijke
uitkomst issomsnietdemeestoptimale.
Vaakkijktdetrekkervooralmeteensectoralebrilendeoverigepartijen kunnendit
onvoldoendeverbreden.Dit leidt totonvredebijdezeanderepartijen, waardooreen
toekomstigprocesbelemmerdkan worden.
Natuurorganisaties enprovincies lijken
alseerstedeslagteverliezenbijeen minder
zorgvuldigproces.Natuurorganisaties,
omdatzezichafwachtend opstellen.Inde
casusDinkeldal participerenzenietenmissenzedaarmeedekansopaankoopvan
gronden.IndecasusLevendeBergingisde
natuurorganisatie aanvankelijk ooksceptischentetughoudend, maartrekt laterbij.
Provinciesverliezendeslag,omdatzetevolgendzijn enwellicht ookomdatzeintern
verdeeldzijn.Bij'LevendeBerging'zegtde
provincieeenbesluit indezomervan2002
toe,maatzekomtditnietna.Haar natuurdoelen krijgt zedaarmeeniet gerealiseerd.
Waterschappen lijken slagvaardiger tezijn
inhun interne besluitvorming.
Intheoriebiedteentrekkermeteen
meerintegralebenaderingandere partijen
meerkansen.Erwordtonderling vertrouwenopgebouwd.Danontstaan mogelijkhedenomcreatieveoplossingen tebedenken
waarallepartijen tevredenoverzijn.Zo'n
proceskandeonderlingeverhoudingen versterken.

Voorgeschiedenis beïnvloedt
proces
Sommigebettokkenendenken bijhet
beginvaneennieuwproject datzijbijnul
beginnen.Nietsisminder waar.Deeerdere
ervaringen vanallebetrokkenen met elkaar
enmetdeonderwerpen speleneenduidelijkerolbinnen hetprocesdatopgestatt wordt
Bovendienkomen tijdens hetprocesoude
wensen weeroptafel.InhetDinkeldal heeft
deprojectleider vanhetwaterschapeenverledenindelandbouw,omdathij lange tijd
werkzaam isgeweestals vertegenwoordiger
vanlandbouwbelangen. Daarmeeheefthij
veelvertrouwen opgebouwd bijdeboeren.
DepoldersNoordenZuidMeenezijn alin
1966voorwaterretentiegeschiktgemaakt
doordeboerderijen opterpen enhoogten te
plaatsen.In1994isdepolderZuidMeenein
hetdraaiboekHoogwateraangewezenals
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noodberging.Dezeaspectenvormden een
stokachterdedeurdiehetwaterschapkon
gebruiken.

Allebovengenoemde factoren zijn van
invloedophetbeleidsproces.Zo'nbeleidsprocesleidtalshetgoedistot concrete
beleidsopties:hoekunnendegesignaleerde
problemen opgelostworden?Decreativiteit
enhaalbaarheid vandebeleidsopties wordt
sterkbepaalddoordebeschikbaarheid van
kennisengeld.

gen.DeIRMA-subsidiespeelt inNoord en
ZuidMeeneeenbelangrijke rolinhetproces.Geldfunctioneert hierals smeermiddel
indeonderhandeling tussenbewoners en
waterschap,waardoor eenminder zorgvuldigcommunicatieproces tochnoggered kon
worden.Ookin hetDinkeldalspeeltgeldeen
rol:hetwaterschap isvoorheteerstin haar
geschiedenis bereidgelduit tetrekken om
juist nie:in tegrijpen inhet watersysteem.
Hiermeebetalenzedegetroffen boeren.De
EuropeseBergboerenregelingmaakt het
gemakkelijker omzaken inbewegingtezetten.Dankzij ditgeldzijn ookandere partijen
bereidomteinvesteren.
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Gerealiseerde oplossingen

wateroverlast leiddetotdraagvlakbij het
waterschap endeverwachtingdatde
natuurdoelen vandeprovinciesneller
gerealiseerdzullen worden.

Crisis creëert mogelijkheden
InNoordenZuidMeeneishetprocesop
ganggekomen naeenduidelijkecrisis.De
poldersdreigden voltelopen,waardoorde
dierenuithetgebiedzelfsenigedagen zijn
geëvacueerd.Dezeervaringen leidden tot
eengelijke probleemperceptie bij demeeste
betrokkenen,uitgezonderd grondeigenaren
dieniet indepolderswoonden.InhetDinkeldalvormdedefrequente wateroverlast de
reden voorboerenomdeafvoerregeling te
willenaanpakken.Decrisisheeft samen met
devoorgeschiedenishetprocesingang
gezet.Bij'LevendeBerging'speeldegeencrisis.ErwasalleendedreigingdatdeSchermerboezem volzou lopen.Dat isweinig
overtuigendgeweestvoorvrijwel alleactoren;alleenhetHoogheemraadschap UitwaterendeSluizen heeft hetalseencrisiservaren.

Resultaat afhankelijk van
beleidscontext
Het\VB21-beleidblijkt een eensgezinde
probleemperceptie tebevorderen.Datgeldt
voorzowelhetproject LevendeBergingals
hetprojectNoord enZuidMeene.Indelaatstecasuswashetaanvankelijke doelnatuurrealisatieinhetkadervanIntegraalGebiedsgericht beleid.Datzorgdevoordraagvlak bij
deprovincie.Hetnatuurdoel isingehaald
doordewateroverlast,IRMAenWB21.De

Factoren die van invloed zijn op
de beleidsopties

beschikbarekennis
Dematewaarin kennisen technieken
beschikbaarzijn, speelteenrolbij het ontstaanvandraagvlak.Wanneer gepionierd
moetworden,leidtdit totonzekerheid bijde
partijen, zoalshetgevalwasin'LevendeBerging'.Waterbergingwasdestijds nogvolledignieuw.InhetDinkeldalwashetfeit dat
menbekendwasmetschaderegelingen een
positievefactor. InNoordenZuid Meene
zorgdededubbelbestemming waterberging
enlandbouw inhetbestemmingsplan voor
onzekerheid bijdegemeente.Diehad hiermeenoggeenervaring.Erwarenookgeen
voorbeelden;
• beschikbaarheid
Geldkaneenbelangrijke stimulerende
ofremmende factor zijn ophet projectverloop.In'LevendeBerging'isgeenvandepartijen bereidom4,5miljoen eurooptebren-

LevendeBerging
In1994zetwateroverlastdoorlangdurigeregeneenprocesingangvannadenkenoverhet
waterbeheer inhetHollandsNoorderkwartier.Debewoondeboezemlandenwordeninde
jarendaarnaomkaad.In 1997publiceertdestuurgroepEvaluatie Waterhuishoudkundige
Infrastructuur eenrapport:deSchermerboezem iskwetsbaarenaanbevolenwordtdepoldergemaalcapaciteitflinkuittebreiden.HetHoogheemraadschapUitwaterendeSluizen heeft
echtereenvoorkeurvoorhetvergrotenvandebergingscapaciteit,incombinatiemetnatuuren
recreatie.Hettweedeonderzoekvandestuurgroepover'LevendeBerging'in 1998werktideeën
uitvoor200hectareaaninlaatpolders.Eind1998staanineenstaxateursvanUitwaterendeSluizenopdedijkinenkelebeoogdepoldersvandegemeenteZeevang.Hetleidttotgroteonrust
bijdebewonersentotoprichtingvandewerkgroep'LevendeBergingNee!'.
Innovember 1999neemtdeprovincieNoord-Holland detrekkersrolovervanhetwaterschap
enstartgesprekken.Indezomervan2000rekenteenexternedeskundigevoordeprovincieuit
datvoordeberging40hectaregenoegisinplaatsvan200hectare.Hierdoorblijft alleende
onbebouwdepolderSchardammerkoog(47hectare)noginbeeld.Intussenkrijgt Uitwaterende
SluizensteedsmeerzinomtochgewooneengrootgemaalinSchardamtebouwen.Deprovincievraagthethoogheemraadschapdituit testellenenbelooft hetschapuiterlijk zomer2002
uitsluitseltegeven.In2001zetdeprovincieeenproject uitbijeenexternepartijdiemetbewoners,boeren,StaatsbosbeheerengemeenteZeevangoverlegtoverbergingsmogelijkhedenin
Schardammerkoog,incombinatiemetanderefuncties (natuurenagrarischgebruik).Injuni
2002kunnenGedeputeerdeStatengeenbesluitnemen;zewillendeStroomgebiedsvisieNoorderkwartierafwachten. Schardammerkoogkomtwelalszoekgebiedvoorwaterbergingvoorin
destreek-enbestemmingsplannen.Degeïnterviewdevandeprovincieverwachtdatdebergingeruiteindelijk nietdoorkomt.
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Afhankelijk vandebeschreven factoren
zaleenbepaaldeoplossinguit hetprocesrollen.Dewaterproblematiekisimmerseen
realiteit waarmeepartijen vroegoflaat
geconfronteerd worden.Afhankelijk van het
verloopvanhetprocesenhetdraagvlakinde
diversestadia,zullendezeoplossingen lang
opzichlatenwachtenofsnelgerealiseerd
kunnen worden.Hetdraagvlak bijdeverschillendepartijen bepaaltookofoplossingendebelangen vanslechtseen ofjuist
meerderepartijen dienen.

Conclusies
Alhoewelhetonderzoekgebaseerdisop
slechtsdriecasussen,kunnen tochenkele
voorzichtigeconclusiesgetrokken worden.
Hetschemalaatzienwelkeaspecteneenrol
spelenbijdraagvlakvoorwaterberging.Dit
kanprojectleiders enandere betrokkenen
helpenbij hetplannen,sturen en beïnvloedenvanzo'nbeleidsproces.Een projectleider
moetzichbijvoorbeeld realiserendatanalyse
vanhethistorischeaspectinteressant kan
zijn:hij ofzij kankijken naareerdere interactiesvandeactorenomgericht te kunnen
investeren inverhoudingen encontacten.
Uitditonderzoekblijktverderdateen
zorgvuldigprocessterkaan teradenis.
Betrokkenpartijen moetenoptijd geïnformeerdworden(datwilmeestalzeggen:zo
vroegmogelijk)enzowelhetstadium van
debesluitvorming alsdegeplande proceduresmoetensteedsvooriedereenhelder zijn.
Eenzorgvuldigproceslostechter nietalles
op.Aaneengebrekaandraagvlak liggen
vaakflinke belangentegenstellingen ten
grondslag.Helaasishetdan wachtenop
eendaadwerkelijkecrisisvoordatdeperceptiesvanhetprobleembij iedereengelijk
worden. €
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