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OnderzOek

Begin september 2008 bracht de Deltacommissie 2, onder leiding van 
oud-minister Veerman, haar advies uit over de bescherming tegen de ge-
volgen van klimaatverandering. De reacties op dit advies waren in eerste 
instantie lovend, maar deze geluiden maakten al snel plaats voor kritiek 
uit allerlei windrichtingen. Waarom gaat de commissie uit van een worst-
case scenario van 130 centimeter zeespiegelstijging per eeuw? Zijn de 
financiën wel goed afgedekt? Is de peilverhoging van 1,5 meter in het 
IJsselmeer niet desastreus voor de dorpen en steden aan het meer? Wat 
is er gebeurd met de overgang naar ‘risico-denken’ in plaats van ‘kans-
denken’? En hoe zit het met het onderhoud van onze dijken? 
Door al deze kritiek kan men zich afvragen of de Deltacommissie haar 
werk wel goed heeft gedaan. Deze uiteenlopende kritieken zijn echter 
inherent aan complexe vraagstukken, omdat elke partij zijn of haar 
eigen perceptie van de waterproblematiek heeft en er onzekerheid be-
staat over onze kennis van het watersysteem, zeker op de lange ter-
mijn. Door het advies van de commissie is een open discussie gestart, 
die nodig is om dit soort complexe waterbeheervraagstukken op te 
kunnen lossen. Dit is althans hoe ik er tegenaan kijk vanuit mijn pro-
motieonderzoek bij de vakgroep Waterbeheer.

lijke formulering van het probleem 
en bijbehorende oplossingen, is de 
inhoudelijke uitkomst van een be-
sluitvormingsproces waarin ver-
schillende kennisbronnen en ac-
toren met divergerende percepties 
bij elkaar gebracht zijn. 
Er bestaan veel verschillende aan-
pakken voor besluitvormingspro-
cessen. Hierin kunnen we twee 
‘extremen’ onderscheiden: de ana-
lytische besluitvormingsaanpak en 
de participatieve besluitvormings-
aanpak. In de analytische aanpak 
wordt besluitvorming gebaseerd 
op rationaliteit en objectiviteit. Dit 
proces is niet interactief, het gaat 
namelijk uit van één centrale, stu-
rende actor. Participatieve besluit-
vorming is echter wel interactief. 
Hierin dragen verschillende ac-
toren bij aan het proces van pro-
bleemstructurering. 
Tijdens mijn promotieonderzoek 
heb ik drie casussen onderzocht, 
twee praktijkcasussen en een ver-
gelijkend experiment. De eerste 
casus richt zich op het besluitvor-
mingsproces voor de uitbreiding 
van de Rotterdamse haven, één 
van de grootste havens ter wereld 
(Afbeelding 1). De overheid wil de 
haven uitbreiden door landaan-
winning in de Noordzee (tweede 
Maasvlakte, zie Afbeelding 2). 
Deze landaanwinning zou effect 
kunnen hebben op de Wadden-
zee, een uniek natuurgebied dat

In de afgelopen eeuw heeft het 
Nederlandse waterbeheer zich 
ontwikkeld van een technische 
aanpak, zoals het bouwen van dij-
ken tegen overstromingen, naar 
integraal en participatief beheer, 
waarbij verschillende waarden en 
actoren nadrukkelijk in beschou-
wing worden genomen. Het ma-
ken van plannen voor menselijke 
ingrepen in watersystemen is dus 
niet langer alleen een technische 
kwestie, maar is ook steeds meer 
een sociale kwestie geworden. 
Voordat een bepaalde ingreep kan 
worden geïmplementeerd moet 
er een afweging gemaakt worden 
tussen verschillende belangen, 
zoals maatschappelijke aspecten, 
economische kosten en baten en 
fysische en ecologische effecten 
van de ingreep. Betrokken besluit-
vormers moeten deze afweging 
maken. Bovendien bevinden zij 
zich in een gecompliceerd web 
van interacties tussen beleid, re-
gelgeving en sociale en politieke 
processen. 

In mijn promotieonderzoek heb 
ik onderzocht hoe een besluit-
vormingsproces – voor een com-
plex waterbeheervraagstuk – het 
creëren van een kennisbasis, de 
ontwikkeling van actorenpercep-
ties en het formuleren van een 
probleem-oplossing combinatie 
beïnvloedt. Een kennisbasis is een 
verzameling van kennisbronnen 
(onderzoeksrapporten, modellen, 
data, praktijkervaringen, etc.), 
die expliciet gemaakt zijn voor en 
gerelateerd zijn aan een bepaalde 
probleemsituatie. Percepties van 
actoren zijn gebaseerd op denk-
kaders. Deze kaders functioneren 
als een filter of bril waardoor be-
paalde informatie of een bepaalde 
probleemsituatie geïnterpreteerd 
wordt. Het feit dat er veel ver-
schillende actoren betrokken zijn 
bij watervraagstukken resulteert 
in ambiguïteit, omdat actoren di-
vergerende en soms conflicteren-
de percepties van het probleem 
hebben. Een probleem-oplossing 
combinatie, oftewel een gezamen- Afbeelding 1: De huidige Maasvlakte.
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de uit studenten) aan de uitbrei-
ding van Schiphol op een eiland 
in de Noordzee. De projectteams 
waren opgedeeld in twee soorten 
groepen, die beiden een andere 
aanpak volgden: de analytische of 
de participatieve besluitvormings-
aanpak.

Uitonderhandelde kennis
In dit promotieonderzoek hebben 
we gevonden dat een analytische 
besluitvormingsaanpak het ge-
vaar loopt om kennis te produ-
ceren die de vragen van de ver-
schillende betrokken actoren niet 
kan beantwoorden. Vanuit het 
perspectief van besluitvorming is 
deze kennis dus overbodig. Dit 
wordt geïllustreerd in de casus 
over de uitbreiding van de Rotter-
damse haven. In deze casus werd 
veel nieuwe kennis vergaard voor 
de effectbeoordeling. Deze kennis 
was echter niet bruikbaar om het 
probleem van de bezwaarmakers 
op te lossen, doordat het niet over-
een kwam met de belangen en de 
probleemperceptie van deze acto-
ren. Aan de andere kant kunnen 
we concluderen dat een partici-
patief besluitvormingsproces ken-
nis produceert die wel (gedeelte-
lijk) voldoet aan de divergerende
actoren belangen. Dit resulteert 
namelijk in zogenaamde uiton-

sluitvormingsprocessen met el-
kaar vergeleken aan de hand van 
een experimentele opzet. Het 
multidisciplinaire ontwerpproject 
voor Bachelorstudenten Civiele 
Techniek (ontwerpproject B3) is 
als raamwerk gebruikt voor de 
vergelijking van deze besluitvor-
mingsprocessen. In dit project 
werkten de projectteams (bestaan-

beschermd wordt door de Europe-
se vogel- en habitatrichtlijn. Door 
middel van een procedure ge-
naamd ‘Passende Beoordeling’ is 
het effect van de uitbreiding op de 
Waddenzee onderzocht. Dit pro-
ces heeft de karakteristieken van 
een analytisch besluitvormings-
proces. 
De tweede casus heeft als onder-
werp de duurzame ontwikkeling 
van ecologie, economie en maat-
schappij in de Zeeuwse Delta. De 
ecologische kwaliteit in dit gebied 
is sterk achteruitgegaan na de aan-
leg van de Deltawerken. De over-
heid beschouwt het terugbrengen 
van estuariene dynamiek (zoet-
zout overgangen) als de belang-
rijkste oplossing voor dit ecologi-
sche probleem. Het terugbrengen 
van deze estuariene dynamiek 
kan echter gevolgen hebben voor 
andere gebruiksfuncties, zoals de 
landbouw in dit gebied. Dit was 
het onderwerp van een pilot-pro-
ject op Tholen en St. Philipsland 
(Afbeelding 3), dat gebruikt is als 
tweede casus en een typisch voor-
beeld is van een participatief be-
sluitvormingsproces. 
In de derde casus zijn twee be-

Afbeelding 2: Landaanwinning tweede Maasvlakte (oranje deel).

Afbeelding 3: Pilot-project op Tholen en St. Philipsland.
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zijn duurzaamheid, veerkracht en 
ruimtelijke kwaliteit [2].

Gezamenlijk geformuleerde pro-
bleem-oplossing combinatie
Voor een complex, ongestructu-
reerd probleem leidt een analyti-
sche besluitvormingsaanpak niet 
tot een probleem-oplossing combi-
natie waarover overeenstemming 
bestaat bij verschillende actoren. 
Dit wordt geconcludeerd uit de ca-
sus over de effectbeoordeling van 
de Rotterdamse haven en uit het 
vergelijkende experiment. Uit het 
onderzoek blijkt ook dat een parti-
cipatieve besluitvormingsaanpak 
wel leidt tot een gezamenlijk ge-
formuleerde probleem-oplossing 
combinatie, die tot stand komt 
door cognitief en strategisch leren 
(zie Afbeelding 5). Strategisch le-
ren vindt plaats wanneer actoren 
leren over hun positie in het net-
werk en hun afhankelijkheid van 
andere actoren. Dit wordt geïl-
lustreerd door de Delta-casus en 
het vergelijkende experiment. In 
het experiment formuleerden de 
participatieve projectteams een 
groeistrategie voor Schiphol door 
de kennis en percepties van de re-
levante actoren mee te nemen. Dit 
leidde tot overeenstemming, over 
de groeistrategieën, bij de verschil-

uiteen, maar waren niet alle rele-
vante actoren betrokken bij het 
proces. Hierdoor konden de per-
cepties ook niet convergeren. Een 
participatieve besluitvormings-
aanpak, waarin actoren gestimu-
leerd worden om te reflecteren op 
en bij te dragen aan de kennisba-
sis, leidt juist wel tot het conver-
geren van percepties. In de casus 
van de Zeeuwse Delta bestonden 
ook verschillende divergerende 
actorenpercepties. Tijdens deze 
casus hebben we echter gezien dat 
actoren leerden over één of meer-
dere elementen van het probleem 
(afbeelding 4). Dit cognitieve leren 
resulteerde er uiteindelijk in dat 
hoewel de percepties niet identiek 
werden ze wel dichter bij elkaar 
kwamen. 
Ambiguïteit hoeft niet per defini-
tie negatief ervaren te worden, het 
kan ook kansen bieden voor ver-
andering. Belangrijk hierbij is om 
het doel van een project of proces 
op een open manier te formuleren. 
Hierdoor kan dit doel op meer-
dere manieren geïnterpreteerd 
worden en biedt het ruimte voor 
verschillende actoren om samen 
te werken. Het gebruik van zoge-
naamde grensobjecten (‘boundary 
objects’) kan hierbij helpen. Voor-
beelden van deze grensobjecten 

derhandelde kennis. Dit werd 
waargenomen tijdens de discus-
sie over de duurzame ontwikke-
ling van de Zeeuwse Delta. Aan 
het begin van het proces waren de 
verschillende actoren het niet eens 
over wat het probleem en de bij-
behorende oplossing(en) waren. 
Echter, gedurende het proces van 
probleemstructurering kwamen 
hun percepties over het probleem 
en de oplossingen nader tot elkaar 
en dit leidde uiteindelijk zelfs tot 
een overeenkomst tussen actoren, 
hetgeen een voorbeeld van uiton-
derhandelde kennis is.
De ontwikkeling van het waterbe-
heer van een puur technische dis-
cussie naar ook een maatschappe-
lijke discussie, heeft consequenties 
voor de rol van betrokkenen in dit 
soort processen. Dus ook voor in-
genieurs en de technische kennis 
die zij bezitten. Ingenieurs zullen 
in dit soort complexe vraagstuk-
ken een veelzijdige rol moeten 
vervullen. Ingenieurs kunnen 
bruggen slaan tussen natuurwe-
tenschap en sociale wetenschap. 
De producten en processen die zij 
ontwerpen hebben namelijk zo-
wel intrinsieke (fysische, chemi-
sche en biologische) als relationele 
(functionele) eigenschappen [1]. Zij 
moeten zich realiseren dat ze geen 
sluitend bewijs hoeven te leveren, 
maar dat ze de best mogelijke ken-
nis op dat moment leveren. Ook 
zullen ze zich moeten beseffen 
dat zij zelf onderdeel zijn van het 
maatschappelijke debat.

Convergentie van percepties
We kunnen concluderen dat een 
analytisch besluitvormingspro-
ces de convergentie van actoren-
percepties niet stimuleert. Deze 
aanpak neemt de verschillende 
divergerende actorenpercepties 
niet voldoende mee, waardoor 
kennisconflicten ontstaan en ac-
toren langs elkaar heen praten. 
Dit hebben we gezien in de casus 
van de effectbeoordeling voor de 
Rotterdamse haven. In deze ca-
sus liepen actorenpercepties sterk Afbeelding 4: Deelnemers tijdens één van de workshop voor de pilot 

Tholen & St. Philipsland.
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is gebaseerd op de volgende idee- 
ën: 1) interactie en communicatie 
tussen actoren met verschillende 
percepties tot stand brengen; 2) 
verschillende percepties verbin-
den met de onzekere kennisbasis. 
Onze bevindingen vormen een 
argument voor praktijkmensen in 
het waterbeheer om een lerende 
aanpak voor probleemstructu-
rering te kiezen. Wij zijn er van 
overtuigd dat leerprocessen het 
structureren en oplossen van wa-
terbeheervraagstukken ten goede 
komen.

Tot slot
Op 12 december 2008 verdedigt S. 
Hommes haar proefschrift getiteld 
“Conquering complexity – Dealing 
with uncertainty and ambiguity in 
water management”. Mocht je in-
teresse hebben in dit proefschrift 
en een (digitaal) exemplaar willen 
ontvangen, dan kun je contact op-
nemen via: s.hommes@utwente.
nl. 

oplossing combinatie. In dit on-
derzoek hebben we geconstateerd 
dat het belangrijk is om diverse 
actoren te betrekken in het proces 
van probleemstructurering en hen 
te stimuleren om te reflecteren op 
het probleem en hun eigen pro-
bleemperceptie. Verder is het cru-
ciaal om actoren hun (impliciete) 
praktische of expert kennis bij te 
laten dragen aan de (expliciete) 
kennisbasis en om hen in contact 
te laten komen met andere acto-
ren. Wanneer elke actor zijn/haar 
kennis bijdraagt aan de kennisba-
sis en er op reflecteert, neemt zijn/
haar kennis van de kenmerken 
van een probleem toe. Dit komt 
door cognitief leren. Verder zul-
len actoren, doordat ze in contact 
komen met elkaar en leren over 
hun onderlinge afhankelijkhe-
den, gaan onderhandelen over de 
doelen en oplossingen voor hun 
probleem. Dit wordt veroorzaakt 
door strategisch leren. Dus, een 
proces van probleemstructurering 

lende actoren. Bij het proces over 
de duurzame ontwikkeling van de 
Zeeuwse Delta formuleerden de 
betrokken actoren, ondanks dat 
hun percepties niet gelijk waren, 
een oplossing waar overeenstem-
ming over bestond. Dit wordt toe-
geschreven aan strategisch leren.
Mijn aanbeveling voor de water-
praktijk is om op zoek te gaan naar 
zogenaamde ‘mutual gains’[3]. 
‘Mutual gains’ gaat uit van het 
principe dat oprechte interesse in 
de belangen van actoren, gecom-
bineerd met transparantie en be-
trouwbaarheid resulteert in een 
duurzame relatie, gebaseerd op 
vertrouwen. Dat vergroot de kans 
dat partijen tot een oplossing ko-
men die alle betrokkenen als winst 
ervaren. Dit concept kan worden 
toegelicht aan de hand van het vol-
gende voorbeeld: “…Stel dat er ne-
gen sinaasappels zijn, hoe verdeel 
je die? Wint de sterkste, dan zijn 
de sinaasappels die over zijn voor 
de verliezer – wat de verliezer niet 
snel zal vergeten. Of […] deel je 
de laatste sinaasappel? Dan heeft 
ieder vierenhalve sinaasappel. Je 
kunt echter ook vragen waarvoor 
de ander de sinaasappels nodig 
heeft. Dan komen de belangen aan 
het licht en kan blijken dat de één 
het sap nodig heeft en de ander 
de schil om marmelade te maken. 
Beiden zijn negen sinaasappels rij-
ker. Dat is Mutual Gains. Zo’n po-
sitieve ervaring onthouden beide 
partijen en het is een goede basis 
voor een duurzame relatie…[4]”.

Conclusies
De hoofdconclusie van dit onder-
zoek is dat om bij complexe water-
beheervraagstukken om te kunnen 
gaan met onzekerheid in kennis 
en ambiguïteit door divergerende 
actorenpercepties, het essentieel is 
om een leerproces te creëren en te 
doorlopen met verschillende acto-
ren. We maken onderscheid tus-
sen cognitief en strategisch leren, 
welke beide van belang zijn voor 
het verwezenlijken van een geza-
menlijk geformuleerde probleem-

Afbeelding 5 - Participatieve besluitvormingsaanpak
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