ACTUALITEIT

VEILIGHEID ÉN RUIMTELIJKE KWALITEIT?

Evaluatie vanaanpak
ZeeuwseZwakke
Schakelprojecten
MetdeZeeuwseZwakkeSchakelprojecten wordtingezetophetintegraalbenaderenvanhetkustgebied.Getrachtwordtzoweldekustveiligheid tegaranderen alsderuimtelijkekwaliteitvanhetkustgebiedteverbeteren.Hoeweleengrootaantal vandesuccesconduicsvoorintegraal beleidbijdeze
projectenaanwezigzijn,moettochwordengeconcludeerddathetopstellenvanbeleidterwaarborgingvandekustveiligheidprevaleert.Ironischgenoeg blijktdeinitiatorvanhetprojectZwakke
Schakels,Rijkswaterstaat, dezeminderintegralebenaderingswijze indehandtewerken.
Hetgaranderen vandekustveiligheid is
aldecennia langeenbelangrijke beleidsdoelstelling.Hoeweldezedoelstellingookin het
huidige beleid prominent aanwezig is,isde
benaderingwijze vandekustverdediging aan
verandering onderhevig.Deengebenaderingswijze vandekustverdediging isvervangendooreenveelbredere benaderingswijze.
Ingezienwordt datdekustverdediging niet
opzichzelfstaat, maaronderdeel uitmaakt
vaneengroter ruimtelijkgeheel.Dezeverandering heeft totgevolgdat beleidgericht
opdekustverdediging nietmeer louter
gericht isophetwaarborgen vandekustveiligheid,maar tevensgericht isophetzogoed
mogelijkcombineren van verschillende
(gebruiks)functies. Eenrecentproject waarin
eenbredebenaderingswijze wordt toegepast,ishet project ZwakkeSchakelsZeeland.
Onderzocht isinhoeverrebijdit project
daadwerkelijksprakeisvanhet integraal
benaderen vanhet kustgebied.
Het project ZwakkeSchakelsZeeland
ma;aktonderdeel uit vanhet nationaleprojectZwakkeSchakels.Opnationaal niveau
zijn
zijr achtprioritairezwakke schakels
benoemd.Ditzijn kustvakken dienaar verwachtingbinnen tweehonderdjaar versterkt
moetenworden omdeveiligheid tegaranderenbijstijging vandezeespiegel,hogere
stormfrequentie enhogeregolven,éénen
ander insamenhang met wensenten aanzien
zi vanverbetering vanderuimtelijke kwaiteit.Dedruk opdekustzonevanuit zee
ordt ophet land vergezeld vaneendruk op
eschaarseruimte. Naast ruimteclaims voor
diversegebruiksfuncties worden verscheidenekustgebieden geconfronteerd met een
verslechterde ruimtelijke kwaliteit.
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DeZeeuwse kustomvat twee prioritaire
zwakkeschakels:deNoordzeekust van
Zeeuws-Vlaanderen endezuidwesthoek van
Walcheren.Voordeaanpak vandezezwakke
plekken indekustlijn worden integrale
planstudies uitgevoerd.Ingezet wordtop het
insamenhangaanpakken vandekustveiligheidenderuimtelijke kwaliteit,zodat uiteindelijk eenkustgebied ontstaat datzich
kenmerkt dooreenduurzame veiligheid en
eengoederuimtelijke kwaliteit.
Het project ZwakkeSchakelsiseeninitiatiefvan hetMinisterie vanVerkeeren
Waterstaat. Dit ministerie stuurt evenwelop
hoofdlijnen. Deregievoordeplanstudie en
planontwikkeling voorde desbetreffende
zwakkeschakelligt bijdeprovincieZeeland.
Zij heeft haarplanontwikkeling voordebeidezwakkeschakelssindsZ004geïntensiveerd.Eenconcreetuitvoeringsplan is
momenteel echter nogniet gerealiseerd.
Hieropkanhet projectZwakkeSchakelsZeeland dan ooknogniet worden beoordeeld.
Welkanworden nagegaan in hoeverrede
voorbeleidsintegratie noodzakelijke conditiesaanwezigzijn bijdeZeeuwse projecten.

Succescondities voor
beleidsintegratie
Devoorbeleidsintegratie noodzakelijk
conditieswaaraan debeideZeeuwseprojecten zijn getoetst,zijn ontleend aan wetenschappelijke literatuur enmeerspecifiek aan
literatuur waarin hetconcept integraal kustzonebeleid wordtgeoperationaliseerd. Integraal kustzonebeleid iseenspecifieke vorm
van beleidsintegratiegericht ophet kustgebied.Het concept isonderanderedoorde
EuropeseUnieendeRaadvan Europa nader
geconcretiseerd.Om tekomen toteenoor-

deeloverhet aldan nietaanwezigzijn van
deindeliteratuur genoemde condities zijn
diversebeleidsdocumenten die betrekking
hebben opdeZeeuwseZwakkeSchakelprojecten bestudeerd. Inaanvullinghierop zijn
debelangrijkste bijdeptojecten betrokken
sleutelfiguren geïnterviewd.
Detabelgeeft aan in hoeverredesuccesconditiesvoorbeleidsintegratie bijdebeide
ptojecten aanwezig zijn.
Adequateinstitutionelestructuur
Deinstitutionelestructuur vanbeide
ZeeuwseZwakkeSchakelprojecten isopprovinciaalniveaugecreëerd.Dezestructuur is
neergelegd inhet'Projectplan ZwakkeSchakelsZeeland'enkanwordenaangemerktals
adequaat.Allebelangrijke bijhetproject
betrokkenactoren(Rijk,provincie,gemeenten,waterschap,delandbouwsector,derecreatiesector,natuurorganisaties en buurtbewoners)wordenbetrokken bijdebesluitvorming
enkunnen hierdoorinvloeduitoefenen op
beleidsformulering. Deoverhedenparticiperenindeprojectgroep endestuurgroep,de
overigepartijen ineenadviesgroep.Hetdoor
deProvincieZeelandgeïnstalleerde ProjectbureauZwakkeSchakelsZeeland treedt binnen
deorganisatiestructuur opalscoördinerend
orgaan.Ditprojectbureau speelteensignalerenderolbijconflicten,zorgtvooreenvertalingvanwetenschappelijke inzichten in
beleidsrelevantetermenenvoorzietindevoor
beleidsintegratienoodzakelijke mogelijkheid
tothetvoetenvaneencontinuedialoogtussendebijhetprojectbetrokkenactoren.
Inzichtinentoespitsingopbetrokkengebied
Bijbeideprojecten isdootmiddelvan
quickscansenexpertjudgement inzicht
gecreëerd indekenmerken van hetgebied
waarvoor beleid wordt opgesteld,deactiviteitendieinditgebied plaatsvinden,deproblemen waarmeehetgebied wordt geconfronteerd enderelaties krachten en
impulsen binnen het gebied.
Gedurendedeplanvorming ishetgebied
flexibel begrensd,waarbij indien relevant
hetachterland indeplanvorming ismeegenomen.Zoisbijvoorbeeld inWestZeeuwsch-Vlaanderenhetvetsterken vande
kustverdediging insamenhang met natuutontwikkeling uitgewerkt.Duinaanleg dient
beide belangen.
Adequaatbeleidsproces
Deonderdezecategorievallendeconditieszijn bijbeideZeeuwseZwakkeSchakelprojecten aanwezig.Naeen netwerkanalyse
zijn debelangrijkste actorenbij hetproces

betrokken.Dezehebben eengemeenschappelijkgehanteerde terminologieeneen
gemeenschappelijk geformuleerde definitie
vanproblemen enoplossingsrichtingen op
papiergezet.Door belangenorganisaties
integraaldeeluit telaten maken vandeprojectorganisatie kunnen belanghebbenden
direct invloed uitoefenen opde beleidsformulering.Demogelijkheid om het proces
indirect tebeïnvloeden viahet indienen van
tnspraakreactiesopdeopgesteldebeleidsdocumenten iseveneensaanwezig.
Voldoendepolitiekewilendraagvlak
Denoodzaak van hetcreërenenhet vasthouden vanzowelpolitiekewilalsdraagvlak
Wordtopprovinciaal niveauerkend. In het
Projectplan ZwakkeSchakelsZeeland' wordt
hetcreëren vandraagvlak voorhet project
onderbetrokken overheden, belangenorganisatiesen bevolkingaangedragen alseen
belangrijk communicatiedoel. Met hetoog
hieropiseenexpliciete communicatiestrategieuitgewerkt waarin het benutten vanverschillendecommunicatiemiddelen wordt
bepleit.Volgens betrokken wordendeze
middelen naarbehoren ingezet.

De inconsequente opstelling van
Rijkswaterstaat
Methet projectZwakkeSchakelszet
Rijkswaterstaat inophetbreder benaderen
vandekustverdediging.Kustveiligheid moet
insamenhang met ruimtelijke kwaliteit
worden aangepakt.Het hanteren vandeze
brede,integrale,benaderingswijze wordt
echter ingevaargebracht doorde feitelijke
handelswijze vanRijkswaterstaat. Uitde
interviewsmetdiversesleutelfiguren blijkt
datRijkswaterstaat binnen hetprojectZwakkeSchakelWestZeeuwsch-Vlaanderen,bij
hetopstellen vanbeleidgerichtophet kustgebied,eensectoraleinsteekblijft houden.
Nietdedoelstelling'duurzaam veiligmet
ruimtelijke kwaliteit',maar voornamelijk
hetveiligheidsaspect blijkt richtinggevend.
Ditblijkt nietalleenuitdeconcrete inbreng
vanRijkswaterstaat bijdeplanvorming,
maar met nameookuitdeopstellingvande
dienst bijdefinanciering vanhet project.
Rijkswaterstaat heeft alleen duidelijkheid
geschapen overhetbeschikbare bedragvoor
kustversterkingmaatregelen. Overdewijze
waaropdeverbeteringvande ruimtelijke
kwaliteit wordtgefinancierd endehoogte

vanhet bedragisnoggeen duidelijkheid
gegeven.Vaneengelijkwaardig uitgangspunt voordeuitvoeringvanbeidedoelenvan
hetproject, waarborgen vandekustveiligheidénverbeteren vanderuimtelijke kwaliteit,ishierdoordanookgeensprake.

Geld
Geziendeaanwezigheid vaneengroot
aantal succescondities voor beleidsintegratie
kunnen debeideZeeuwseZwakkeSchakelprojecten worden beschouwd alsvoorbeeldenvaneenintegraleaanpak.Oppapier
komt hetruimtelijke kwaliteitsaspectgoed
uitdeverf Ofdit indepraktijk ookgaat
gebeuren isafhankelijk vandebeschikbare
financiën. Voorhetrealiserenvanmeer
ruimtelijke kwaliteit lijkt aanvullende financieringnoodzakelijk. Rijkswaterstaat blijft
sterk inzetten ophetveiligheidsaspect, f
'ZwakkeSchakelsZeeland'isde afstudeerscriptie
vanMarjonVoskampaan deUniversiteit van
Urrecht.
Marjon Voskamp en C. Dieperink
(Universiteit van Utrecht)

Aanwezigheid van decondities voor beleidsintegratie.

West-Zeeuwsch- ZuidwcstVlaanderen Walcheren
adequate institutionele structuur
hggrdinerendorgaanisaangesteld.
SjgKturenofvoorzieningenvoorhetvoerenvan een dialoogtussenbetrokkenenzijnaanwezig.
"nflictoplossingmechanisme isaanwezig
Sj^jctuurdie interactietussenwetenschapperenbeleidsmakermogelijk maaktisaanwezig.
Structuur waarmeeterugkoppelingendemogelijkheid totaanpassingtijdens hetgehelebeleidsproceswordt
gewaarborgd isaanwezig.
•nzichtinen toespitsing op betrokken kustgebied
beleidsbeslissingenwordengemaaktopbasisvaneengoedinzichtindespecifieke situatievanhetgebied
vv a
J £Zgglbeleidwordtopgesteld.
Het
gebiedwaarvoorbeleidwordtopgesteldisflexibelbegrensd,metinbegripvandespecifieke situatie

y^tgebkd^
ebruikwordtgemaaktvansolideinformatie.
adequaat beleidsproces
Ee
ngemeenschappelijke terminologieeneengemeenschappelijkeprobleem-en oplossingsdefinitie
wordtgehanteerd.
Alleendeactorendievoorhetslagenvanhetinteractieprocesnoodzakelijk zijn,makendeeluitvan
hetbeleidsproces.
et
beleidsformuleringsproces isopenen transparant.
voldoende politieke wil en draagvlak
Zowelpolitiekewilalsdraagvlakvooreenintegraleaanpak isvroegtijdig inhetbeleidsprocesaanwezig.
'ndien noodzakelijk wordtzowelpolitiekewilalsdraagvlakgecreëerdenvastgehouden.
tenvoorbeleidsintegratieadequatefinanciering isaanwezig.
+Dezeconditieisaanwezig. -Dezeconditieisnietaanwezig.
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