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Als overheidsbeleid de gestelde doelen niet haalt, dan is er sprake van een implementatiekloof
(Laurian & Crawford, 2016). Ook het Vlaams overstromingsbeleid lijkt een implementatiekloof
te kennen, want ondanks een palet aan preventieve, effectgerichte en curatieve overstromingsmaatregelen wordt de schade door overstromingen jaarlijks nog op zo een 50 miljoen
euro geschat (Brouwers et al., 2015). Implementatie is in feite gedrag (O'Toole Jr, 2000;
Robichau & Lynn Jr, 2009) en gedrag wordt ingegeven door houdingen (Ajzen, 1991; Fishbein
& Ajzen, 1975). Daarom wil dit onderzoek nagaan of houdingen van betrokken beleidsactoren
een rol spelen bij de implementatie van overstromingsmaatregelen (hoofdstuk 2). Beleidsactoren van 26 organisaties of groepen geven het Vlaams overstromingsbeleid een echt multiactor-, multisector- en multilevelkarakter (hoofdstuk 1). Het onderzoek beantwoordt enkele vragen over houdingen, zoals of ze een rol spelen bij de uitvoering, welke verschillende houdingen
er zijn, hoe die houdingen bepaald worden en wat de dominante evaluatiecriteria zijn. Op
basis van die inzichten worden mechanismen ontwikkeld om de implementatiekloof te dichten. Vervolgens worden perspectieven voor het Vlaams overstromingsbeleid beschreven. De
analyse vond plaats voor 15 overstromingsmaatregelen bij 347 actoren en in 3 casegebieden
in Vlaanderen. Dit gebeurde via verschillende dataverzameling- en data-analysemethoden
om triangulatie op vele fronten te waarborgen (hoofdstuk 3).
De analyse toont dat houdingen een rol spelen, want veel beleidsactoren staan nog
negatief tegenover bepaalde overstromingsmaatregelen met een ruimtelijke impact (hoofdstuk 4). Diverse ‘evaluatiecriteria’ – criteria, gebruikt om houding te bepalen tijdens de evaluatieve afweging – bepalen die houdingen. Ten eerste worden houdingen gevormd door belangen en hebben mensen een positieve houding ten aanzien van maatregelen die hun baten opleveren (Gintis, 2000; Henrich et al., 2001; Jager, Janssen, De Vries, De Greef, & Vlek,
2000; Persky, 1995). Ten tweede worden houdingen bepaald door waarden, wat richtinggevende principes zijn van wat volgens de mens wenselijk en juist is (Kempton, Boster, & Hartley,
1995). Men heeft positieve houding ten aanzien van maatregelen die in lijn liggen met zijn
waarden. Ten derde worden houdingen gevormd door denkkaders en percepties (Bartlett,
1932; Benford & Snow, 2000; Berger & Luckmann, 1966). Dat zijn cognitieve voorstellingen die
gebruikt worden om betekenis te geven aan informatie (Buijs, 2009b; Minsky, 1975). Percepties
spelen altijd een rol bij houdingbepaling, zo blijkt ook uit de analyse (hoofdstuk 5).
De combinatie van evaluatiecriteria vormt een verhaallijn, die toe te kennen is aan
elk van de actoren. Elke overstromingsmaatregel kent verschillende verhaallijnen. Hoe meer
verhaallijnen, hoe meer divers de evaluatiecriteria die elke actor gebruikt. In dit onderzoek is
vooral nagegaan waar spanning optreedt tussen de verhaallijnen en welke evaluatiecriteria
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aan de basis liggen van de negatieve houdingen (hoofdstuk 5). In het Vlaams overstromingsbeleid verklaren vooral percepties en waarden de implementatiekloof. Zelfs over het huidige
beleidsparadigma ‘ruimte voor water’ bestaan er twee verschillende percepties: ‘ruimte maken’ en ‘ruimte vinden’ voor water. Die twee percepties weerspiegelen de bereidheid van
mensen om het huidige ruimtegebruik aan te passen. Die percepties en andere fundamentele
verschillen houden de uitvoering van het overstromingsbeleid in de tang. Het valt op dat binnen één actorgroep veel verschillende verhaallijnen te vinden zijn. Dat leidt tot vragen of het
systeem van sectorale vertegenwoordiging in de CIW en de bekkenraden wel goed genoeg
kan werken.
Er is ook gekeken welk type evaluatiecriteria de actoren vooral gebruiken om houding
te bepalen. De meeste actoren laten zich leiden door hun waarden. Alleen de sector ‘landbouw’ en actoren van het Vlaamse/nationale niveau gebruiken vooral belangengerichte
evaluatiecriteria (hoofdstuk 6).
Wetende dat houdingen een rol spelen bij de implementatiekloof, rest de vraag welke
mechanismen kunnen helpen om de implementatiekloof te dichten? Allereerst is het raadzaam om de actoren die een rol spelen bij de uitvoering, al te betrekken bij het interactieve
beleidsontwikkelingsproces. Door interactie en cocreatie worden nieuwe inzichten ontwikkeld,
kennis uitgewisseld en belangen, waarden en percepties gedeeld (Ter Haar, Aarts, &
Verhoeven, 2016). Als bestaande verhaallijnen beter op elkaar afgestemd geraken of mensen
verschuiven naar één dominante verhaallijn, dan helpt dat om de implementatiekloof te voorkomen (Hajer, 2005). Bij de uitvoering van de maatregelen helpen interactieve beleidsinstrumenten om gezamenlijke actie tot stand te brengen. Dat is iets dat niet snel gebeurd wanneer
beleidsinstrumenten zoals gezag of geld worden ingezet.
Tabel 1: mechanismen om implementatiekloof te dichten
Kleine verschillen

Grote verschillen

Perceptie
Soft power aanpak
via communicatie
van wetenschappelijk bewijs

Waarden
Soft power aanpak
via beleidsverhaal
dat vele waarden integreert

Lerende aanpak via
pilots, serious gaming, participatieve
monitoring en bezoeken en bespreken van praktijken

Uitvoering op maat is
mogelijk
Expliciet aandacht
geven aan waarden
in workshops, community of practice,
educatie via schoolprojecten

Belangen
Soft power aanpak
via communicatie
van de vele baten
van maatregelen

Onderhandelen
over belangen in termen van compensatie en financiering
Regelgeving past de
voor- en nadelen
aan voor de actoren
Er wordt vastgesteld dat nog maar weinig van die mechanismen ingebouwd werden in het
overstromingsbeleid, aangezien een betekenisvolle proportie actoren zich nog bevindt in de
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verhaallijn die overeenkomt met het ‘oude paradigma’ van ‘strijden tegen water’. Om de verschillen tussen de evaluatiecriteria te kennen, is het aan te raden om de verhaallijnen te verkennen via interviews en analyse van documenten (= mapping van verhaallijnen) (Kolkman,
Veen, & Geurts, 2007).
Wetenschap kan een rol spelen bij het dichten van de implementatiekloof, vooral als
die verklaard wordt door percepties (Leeuwis & Aarts, 2016; Van Bommel, Röling, Aarts, &
Turnhout, 2009), op voorwaarde dat de betrokken actoren de wetenschappelijke kennis beschouwen als gelegitimeerd, geloofwaardig en begrijpelijk (Cash et al., 2003). Anders zal de
kennis in twijfel getrokken of zelfs misbruikt worden om specifieke verhaallijnen te ontkrachten.
Bovendien zijn er ook andere typen van kennis dan louter wetenschappelijke. ‘Boundary organisations’ kunnen wetenschappelijke kennis inbrengen en zo de implementatiekloof dichten
(Guston, 2001). Men moet er wel bewust van zijn dat machtsrelaties het succes van de genoemde mechanismen kunnen beïnvloeden (Van Bommel et al., 2009).
Op basis van deze mechanismen zijn vervolgens perspectieven voor de verdere ontwikkeling van het overstromingsbeleid geformuleerd. Het eerste perspectief richt zich op het
versterken van bestaande overstromingsmaatregelen via beperkte interventies zoals participatieve monitoring en bespreken en communiceren van (wetenschappelijk) bevindingen. Het
tweede perspectief omvat meer ingrijpende interventies, zoals de formele introductie van
meerlaagse veiligheid in het beleid, de versterking van de dialoog tussen verhaallijnen in de
bekkenorganen en maatregelen om te komen tot een passende verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en burger, zoals een meerjarig pilotprogramma. De resultaten van dat
pilotprogramma kunnen dan geformaliseerd worden in beleidsdocumenten.
De algemene conclusie is dat houdingen van betrokken actoren één van de verklaringen kunnen zijn voor een implementatiekloof. Het onderzoek laat zien dat die houdingen kunnen verschillen, maar ook dat houdingen veranderlijk zijn. Daarom is actieve sturing op die
houdingverandering een absolute must voor het beleid om zo de implementatiekloof te dichten en zelfs te voorkomen.

Abstract

Abstract
An implementation gap occurs when policies do not reach the policy objectives (Laurian &
Crawford, 2016). Flemish flood policy seems to experience an implementation gap. Despite all
the preventive, effect-oriented and curative flood measures, annual flood damage is approximately 50 million euros (Brouwers et al., 2015). Implementation is the result of behaviour
(O'Toole Jr, 2000; Robichau & Lynn Jr, 2009) and behaviour is determined by attitudes (Ajzen,
1991; Fishbein & Ajzen, 1975). Therefore, this research aims to understand the role of attitudes
of different policy actors on flood policy implementation (chapter 2). Policy actors from 26 organisations, or groups, are involved in the Flemish flood policy, typically representing a multiactor, multi-sector and multi-level structure (chapter 1). The research questions concern several
aspects: (i) do attitudes play a role in the implementation, (ii) What attitudes exist towards different flood measures, (iii) what evaluation criteria are used towards attitudes, and (iv) what
are the most common evaluation criteria of each of the actor groups? Based on these findings,
mechanisms are developed to close the implementation gap and several perspectives for further development of Flemish flood policy are described. The analysis is based on 15 flood
measures, 347 actor-interviews and 3 case study areas in Flanders. A wide range of data gathering and analytical methods have been applied in order to guarantee the triangulation
(chapter 3).
The analysis indicates that attitudes play a role. The findings suggest many policy actors have a negative attitude towards flood risk measures, in particular flood risk measures with
spatial impact (chapter 4). Various ‘evaluation criteria’ – criteria that are used to determine
the attitude during evaluation of the object – are used to determine the attitude. First, attitudes
are determined by interests. People have a positive attitude when measures result in benefits
(Gintis, 2000; Henrich et al., 2001; Jager et al., 2000; Persky, 1995). Second, attitudes are determined by values. Values are generic and steady principles that guide people in the directions
to what is considered to be desired and acceptable (Kempton et al., 1995). Actors have a
positive attitude towards flood measures when these measures are aligned to their values.
Third, attitudes are determined by frames and perceptions (Bartlett, 1932; Benford & Snow,
2000; Berger & Luckmann, 1966). These are cognitive predispositions that are used to make
sense to information (Buijs, 2009b; Minsky, 1975). Perceptions determine attitudes.
A storyline is the combination of different evaluation criteria. Each actor uses a specific storyline. Different storylines exist of each flood measure. The more storylines, the more
diverse the assessed evaluation criteria of each of the actors. This research analysed the fundamental differences between the storylines that result in tensions as well as the drivers of negative attitudes. In particular, perception and values were found to be the explanations of the
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implementation gap (chapter 5). The current policy paradigm ‘space for water’ is perceived
in two different ways: ‘making space’ and ‘finding space’ for water. These two different perceptions affect the willingness of people to change current land use. The perceptions and
other fundamental differences hamper the implementation of flood policy. It is observed that
within each actor group, different storylines exist. The question is whether the model of sectoral
representation in the CIW and the basin board fits with this practice.
Furthermore, most actors use values to determine attitude, except for the ‘agricultural
sector’ and actors from Flemish/national level who mainly use interests (chapter 6).
By acknowledging the role of attitudes in the implementation gap, what mechanisms
are useful to close the implementation gap? First, it is advised to involve the actors that will play
a role in the implementation, in the very beginning of policy planning process. By interaction
and co-creation, they will develop a shared understanding, while interests and values and perceptions are exchanged (Ter Haar et al., 2016). Existing storylines are aligned, or one dominant
storyline will emerge, resulting in closing the implementation gap (Hajer, 2005). Second, it is
recommended to use interactive policy instruments in the policy implementation.
Table 2: mechanisms to close the implementation gap

Small differences

Perceptions

Values

Interests

Soft power approach

Soft power approach

Soft power approach

via communication of

via policy storyline that

via communication of

the evidence base

integrated the various

various benefits

(science)

values
Tailored implementation

Large differences

Learning approach via

Making the different

Negotiation about in-

pilots, serious gaming,

values explicit during

terests in terms of com-

participative monitor-

workshops, community

pensation and finance

ing; field visits and dis-

or practice, education

cussion about ongoing

via school projects

practices

Regulation to create
negative or positive incentives

Only few mechanisms are part of current flood policy. The lack of these mechanisms is clear
since a significant proportion of the respondents still use storylines that were connected to the
previous policy paradigm ‘fighting against water’. To integrate appropriate mechanisms in the
policy processes, it is recommended to explore existing storylines via interviews and document
analysis (= mapping of storylines) (Kolkman et al., 2007).
Science can play a role in closing the implementation gap, particularly if the implementation gap is the result of different perceptions (Leeuwis & Aarts, 2016; Van Bommel et al.,
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2009). One condition is that science should be considered legitimate, salient and credible
(Cash et al., 2003). When this condition is not met, science will be questioned or even abused.
But there are also other sources of knowledge besides science. ‘Boundary organisations’ can
play a role to translate knowledge into practice and to close the implementation gap (Guston,
2001). One has to take into account that power is one aspect that affects the success of these
mechanisms to close the implementation gap (Van Bommel et al., 2009).
Based on these mechanisms, several perspectives have been developed for further
flood policy. The first perspective is to strengthen implementation of existing flood measures via
specific interventions like participatory monitoring, discussion and communication, or scientific
findings. The second perspective includes more profound interventions like formal introduction
of multi-layered safety in policy and the stronger organisation of the dialogue between sectors
in the water boards. New flood measures can be introduced to encourage citizens to take
actions themselves and to create shared responsibility between government and private actors like a multi-annual pilot programme. The results of this pilot programme can be formalised
in policy documents.
The main conclusion of this research is that implementation gaps in flood policy can be
explained by different attitudes between the policy actors. The research demonstrates that
although different attitudes exist, many attitudes can be changed. Therefore, policy makers
should actively and strategically work on changing attitudes in order to close or even prevent
the implementation gap.
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Overstromingen
Vlaanderen werd de afgelopen decennia verschillende keren geconfronteerd met overstromingen. Dat gebeurde onder meer in 1925-1926, 1953, 1976, 1993, 1995, 1998, 2000, 2001, 2002,
2007, 2010, 2011, 2012 en 2013 (KMI, s.d.; Pletinckx, 2013). Bij een overstroming is er sprake van
‘een overvloeien of falen van de normale grenzen van een rivier, een beek, een meer, een
zee (Douben & Ratnayake, 2005). Vlaanderen kent drie typen van overstromingen. Ten eerste,
rivieroverstromingen, pluviale overstromingen en kustoverstromingen (Price, 2006). Bij rivieroverstromingen zorgt langdurige of intense regenval ervoor dat de afvoercapaciteit van rivieren
overschreden wordt. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Dender-overstroming in november
2010 (Waterbouwkundig Laboratorium (HIC), 2010). Ten tweede, pluviale overstromingen. Bij
pluviale overstromingen wordt de afvoercapaciteit van de riolering of de infiltratiecapaciteit
van de bodem overschreden door intense regenval. Een voorbeeld van een pluviale overstroming is de overstroming van 28 juli 2014 in Pittem, Lichtervelde en Ardooie (Baert, 2014) of de
recente pluviale overstromingen eind mei 2016 in onder meer Riemst, Roeselare en Stekene
(VMM, 2016). Ten derde, kustoverstromingen. Bij kustoverstromingen zorgen storm en hoge waterstanden ervoor dat water over dijken stroomt, of dat een dijk doorbreekt, of kustbescherming instabiel wordt en dat de binnenwateren niet meer naar de zee kunnen worden afgevoerd. De meest memorabele kustoverstroming in Vlaanderen is de ramp van 1953 die de dijk
nabij Oostende, Heist en Knokke vernielde over een afstand van 4 kilometer (Laruelle, 1955).
In dit onderzoek staan specifiek de rivieroverstromingen centraal. Vlaanderen telt heel
wat gebieden die gevoelig zijn aan rivieroverstromingen. Zoals de regio’s rond de IJzer (Diksmuide, Ieper), tussen de Leie en de Schelde (in de buurt van Gent, Deinze, Waregem en Oudenaarde), tussen de Dender en de Schelde (van Geraardsbergen tot Antwerpen) en het volledige gebied rondom de Maas. Ook de gebieden bij de Nete, het Zennekanaal en de Demer
werden in het verleden getroffen door rivieroverstromingen (zie Figuur 1) (Geopunt
Vlaanderen, 2006; Hassel & van Lindt, 1998; KMI, s.d.; Waterinfo.be, 2014).
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Figuur 1: zones in Vlaanderen met risico op rivieroverstroming

Bron: waterinfo.be
Beperkte overstromingen van bijvoorbeeld grasland vormen zelden een echt probleem. Maar
als woningen, bedrijventerreinen, winkelcentra en akkergronden getroffen worden, is er vaak
sprake van materiële schade en sociale chaos. De overstroming van november 2010 bijvoorbeeld veroorzaakte naar schatting een schade van 180 miljoen euro (Redactie, 2010). Volgens
de Vlaamse Milieumaatschappij veroorzaken overstromingen in de context van klimaatverandering in Vlaanderen jaarlijks gemiddeld ruim 50 miljoen euro aan schade (Brouwers et al.,
2015). Een overstroming met een herhalingsperiode van één keer om de 1000 jaar zou zelfs
resulteren in 2,4 miljard euro aan schade. Zowat 220.000 mensen wonen momenteel in gebieden met een kleine, middelgrote of grote kans op overstromingen vanuit zee en rivieren
(Brouwers et al., 2015). Naast de materiële schade is er ook vaak immateriële schade, zoals
gezondheidsproblemen, stress, angst, ongenoegen ten aanzien van overheid en verloedering
van de buurt (Coninx & Bachus, 2009; Giron et al., 2010; Grinwis & Duyck, 2001; Tapsell, PenningRowsell, Tunstall, & Wilson, 2002; Werrity, Houston, Ball., & Black, 2007). Die immateriële schade
is moeilijk uit te drukken in euro’s en wordt nooit financieel gecompenseerd (Meyer & Messner,
2005, 2006). Met andere woorden, de impact van overstromingen voor de samenleving is
enorm en zal naar verwachting nog evolueren.
Want door klimaatverandering zullen neerslagpatronen verder veranderen, wat tot resultaat heeft dat het aantal en de grootte van overstromingen toeneemt (Brouwers et al.,
2015). Om de impact van klimaatverandering op overstromingen te kunnen voorspellen,
maakt Vlaanderen gebruik van drie klimaatscenario’s (Brouwers et al., 2015; CCI-Hydr project,
2008): een laag (optimistisch) scenario, een midden en een hoog (pessimistisch) klimaatsce-
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nario. De scenario’s geven uiteenlopende resultaten. Volgens het lage (optimistische) klimaatscenario zal de neerslag in de winter amper toenemen. In de zomer zal de neerslag afnemen
met 52% tegen 2100. Dat zou betekenen dat er minder rivieroverstromingen zullen plaatsvinden. Volgens het hoge (pessimistische) klimaatscenario kan er evenwel een neerslagtoename
van 38% verwacht worden in de winter, terwijl er in de zomer zowat 18% minder neerslag zal
zijn tegen 2100 (Van Lipzig & Willems, 2014). Hydrologische doorrekening van die klimaatscenario’s naar de verschillende riviersystemen in Vlaanderen leidt tot de conclusie dat piekafvoeren in de winter kunnen toenemen met 30-35% voor de periode tot 2100 bij het hoge klimaatscenario. In de zomer zouden de piekafvoeren kunnen dalen met 10% tot 70% tegen 2100
(Van Lipzig & Willems, 2014). De klimaatverandering zal dus zorgen voor een toename van
rivieroverstromingen in de winter, maar zal zeer waarschijnlijk ook voor meer droogte zorgen,
vooral in de zomerperiode.
Naast klimaatverandering spelen ook bevolkingsgroei en landgebruik mee bij het ontstaan van overstromingsproblemen. De verwachting is dat er tegen 2060 meer dan zeven miljoen mensen in Vlaanderen zullen wonen (FOD Economie KMO Middenstand en Energie,
2014a) en dat tegen 2050 tot 51% van Vlaanderen bebouwd zal zijn in het meest extreme stedelijke uitbreidingsscenario (Poelmans, Van Rompaey, & Batelaan, 2010). Met die groeicijfers
is het realistisch om te verwachten dat de overstromingsproblemen in de toekomst zullen verergeren: als er meer mensen in Vlaanderen wonen en als er meer oppervlakte bebouwd
wordt, dan kan er minder water in de bodem infiltreren, wordt meer water sneller naar de rivieren afgevoerd en kunnen meer mensen te maken krijgen met overstromingen. Dat is wat er
kan gebeuren, als er geen beleid is om die trends te keren.

Overstromingsbeleid
Er wordt naar gestreefd om de impact van overstromingen op de samenleving zoveel mogelijk
te verkleinen. Want overstromingen kunnen een hele samenleving ontwrichten. Het overstromingsbeleid speelt een belangrijke rol, want via dat beleid worden maatregelen uitgevoerd
om die impact te verminderen. Dat overstromingsbeleid heeft de afgelopen decennia een
grote verandering doorgemaakt. Voor de jaren ’90 waren maatregelen vooral van technische
en waterbouwkundige aard met de bedoeling om water snel naar de zee af te voeren
(Terrens, 2001). Die maatregelenstrategie wordt in de wetenschap ‘de bestrijdingsstrategie’
genoemd (Pahl-Wostl, 2006). Maar na de overstromingen in de jaren ’90 vond een omslag
plaats in die aanpak, omdat het duidelijk werd dat veiligheid niet tegen elke prijs gegarandeerd kon worden (Europese Gemeenschappen, 23/10/2000). De aanpak is veranderd van
‘strijden tegen water’ naar ‘meer ruimte geven aan water’ (Pahl-Wostl, 2006). Die nieuwe strategie ging gepaard met andere overstromingsmaatregelen onder het motto ‘vasthouden,
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bergen en afvoeren’ (Terrens, 2001; Vlaamse Overheid, 18/07/2003). Overstromingsmaatregelen kunnen dus preventieve maatregelen zijn, zoals groendaken en wachtbekkens; effectgerichte maatregelen, zoals dijken en private beschermingsmaatregelen; of curatieve maatregelen, zoals rampenfonds en psychologische ondersteuning (European Environment Agency,
2007; Lamothe, Neveu, Görlach, & Interwies, 2005; Smeets & Weterings, 1999).
Maar ondanks het palet aan overstromingsmaatregelen dat vanuit het beleid beschikbaar is om met overstromingen om te gaan, is de overstromingsbestendige samenleving nog
geen realiteit. Wat is er nodig om de jaarlijkse geschatte overstromingsschade van 50 miljoen
euro te reduceren (Brouwers et al., 2015)? De CIW heeft naar oplossingen en verklaringen gezocht en kwam tot de conclusie dat er in Vlaanderen te weinig ruimte voor water is (Knack,
2011).

Implementatie en implementatiekloof
In dit onderzoek wordt naar die overstromingsproblematiek gekeken vanuit de invalshoek van
beleidsimplementatie. Aangezien er een palet aan overstromingsmaatregelen beschikbaar is
enerzijds, maar anderzijds er nog jaarlijks grote schade wordt verwacht, is er mogelijk sprake
van een implementatiekloof. Die ontstaat als het beleid niet de gestelde doelen bereikt
(Laurian & Crawford, 2016). Implementatie van beleid, hierna ook uitvoering genoemd, wordt
in de wetenschappelijke literatuur aangeduid met ‘implementation’ en wordt omschreven als
‘beleid dat in daden wordt omgezet’ (O'Toole Jr, 2000; Robichau & Lynn Jr, 2009). Bij het omzetten van beleid in daden worden beleidsinstrumenten gebruikt, die in te delen zijn in vier
typen: informatieve instrumenten, gezaginstrumenten, financiële instrumenten en organisatieinstrumenten (Hood, 1983; Howlett, 2009). Meestal wordt er bij de uitvoering gebruikgemaakt
van een mix van beleidsinstrumenten (Howlett, 2000, 2005). Wetenschap en beleidspraktijk
spreken over een implementatiekloof wanneer er een kloof is tussen beleidsplan en beleidsuitvoering, waardoor het beleid niet tot de uitvoering komt, zoals het bedoeld is (Laurian &
Crawford, 2016). Er zijn tal van mogelijke verklaringen voor een implementatiekloof, zoals te
weinig capaciteit, complexe organisationele structuur of politieke druk (Laurian & Crawford,
2016),
Uitvoering gaat om daden en dus om het gedrag van betrokken actoren (O'Toole Jr,
2000; Robichau & Lynn Jr, 2009). Daarom is het relevant om dat gedrag beter te bestuderen.
Wetende uit onderzoek dat gedrag bepaald wordt door bereidheid tot gedrag en door houdingen (Ajzen, 1991; Fishbein & Ajzen, 1975; Hunter & Leyden, 1995; Kashima, Siegal, Tanaka, &
Kashima, 1992; Kim & Hunter, 1993) loont het de moeite om die houdingen diepgaand te onderzoeken. Wanneer die houdingen, die leiden tot medewerking of weerstand bij implementatie, beter begrepen worden, dan zouden mechanismen ingezet kunnen worden om een
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implementatiekloof te dichten en de jaarlijks ingeschatte overstromingsschade significant te
verminderen. Zou de houding van betrokken actoren een rol spelen bij de uitvoering van het
beleid? Hoe wordt de houding bepaald? En op welke manier verschillen die houdingen? Met
die inzichten kunnen dan mechanismen ontworpen worden die de implementatiekloof helpen
dichten, om zo de jaarlijkse schade van gemiddeld 50 miljoen euro te verminderen.
Dat houdingen en voorkeuren van ambtenaren en andere actoren in het beleid een
rol spelen bij de uitvoering, wordt onder meer gesteld door klimaatadaptatiebeleidswetenschappers. Uit de analyse van belemmeringen in het adaptatiebeleid tegen zeespiegelstijging
in de San Francisco Bay Area stellen Ekstrom en Moser (2013) vast dat houdingen, waarden en
motieven één van de belangrijkste belemmeringen voor succesvolle klimaatadaptatie zijn.
Volgens hen zijn houdingen, waarden en motieven een cruciale dimensie bij beleidsuitvoering
en bij beleidsverandering. Waarden en motieven beïnvloeden hoe mensen denken over overstromingsmaatregelen. Ze bepalen wat ze als waardevol en geschikt beschouwen en op die
manier ook welke houdingen ze aannemen tegenover die maatregelen, hoe ze beslissingen
nemen (Ekstrom & Moser, 2013; Moser & Ekstrom, 2012) en ook de mate waarin ze willen meewerken om de maatregelen te implementeren. Met andere woorden: de houding bepaalt
mee het gedrag en bijgevolg ook de medewerking om beleid te implementeren. Moser en
Ekstrom (2012) erkennen, net zoals Kahan (2006, 2010) dat waarden, overtuigingen en waarden als een lens functioneren om te oordelen welke houding men aanneemt over de maatregelen en dat heeft een invloed op hun gedrag en dus de uitvoering van de maatregelen.
Wanneer houdingen, waarden en motivaties van betrokken actoren niet met elkaar overeenkomen, wordt samenwerking bij de uitvoering moeilijker en kan uitvoering zelfs gedwarsboomd
worden. Op die manier kan er een implementatiekloof ontstaan.

Wetenschappelijke blik op implementatie
Wetenschappers kijken op verschillende manieren naar het proces van implementatie. Die
verscheidenheid van benaderingen wordt hier beschreven om de betekenis van de analyseresultaten te duiden. De zogenaamde top-downgeneratie beschouwt uitvoering als één van
de fases in de beleidscyclus (Brewer & DeLeon, 1983; Lasswell, 1951) Het is de fase die volgt op
de beleidsontwikkeling en de beleidsbeslissing. De top-downgeneratie neemt aan dat centrale beleidsmakers een besluit nemen over de doelen van het beleid en dat ambtenaren dat
vervolgens uitvoeren. Implementatie gaat over het vestigen van bureaucratische procedures
waarmee beleid zo accuraat mogelijk kan worden uitgevoerd (Pressman & Wildavsky, 1984).
Die top-downgeneratie hield zich vooral bezig met de analyse van beleidsprestaties. Dat betekende dat de analyse van de mate waarin de uitkomsten van de uitvoering overeenkwamen met de gestelde beleidsdoelen (Pülzl & Treib, 2006).
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De bottom-upgeneratie (opkomst in de late jaren ’70 en begin jaren ’80) verwerpt de
aannames van de top-downgeneratie. Die bottom-upgeneratie beschouwt beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering niet als twee afzonderlijke fases van een proces van planning naar
uitvoering. Volgens hen is het geen lineair proces dat causaal verband houdt met elkaar. De
bottom-upgeneratie beschouwt een beleidsbeslissing als een punt voor verdere onderhandelingen en neemt daarom aan dat beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering als één proces
moeten worden beschouwd (Pülzl & Treib, 2006). Volgens die generatie is uitvoering een onderhandelingsproces tussen netwerken van uitvoerende actoren (Pülzl & Treib, 2006). Die vorm
van uitvoeringsonderzoek begint bij de identificatie van de netwerken van actoren die betrokken zijn bij de uitvoering en is vooral op zoek naar de oorzaken van gedragsveranderingen ‘on
the ground’ (Hjern, 1982; Hjern & Hull, 1982; Hjern & Porter, 1981; McDermott, Fitzgerald, &
Buchanan, 2013).
Ondertussen ontwikkelde zich ook een derde generatie. Dat zijn onderzoekers die probeerden om de top-down- en de bottom-upgeneratie met elkaar te verzoenen en probeerden om de gang van zaken van uitvoering te verklaren door ook te kijken naar de ‘incentives’
van uitvoerders en doelgroepen (Elmore, 1985; Pülzl & Treib, 2006). Het is die manier van kijken
die ook centraal staat in dit onderzoek. Daarvoor werd gekozen, omdat die benadering er
rekening mee houdt dat ambtenaren en andere relevante actoren voorkeuren kunnen hebben, die ze kunnen inzetten bij de uitvoering, wat de effectiviteit kan beïnvloeden. Er wordt
rekening mee gehouden dat er bij de uitvoering een veelheid van actoren betrokken is en dat
de mensfactor een rol speelt bij effectieve toepassing. Die mensfactor en de diversiteit zien
veel uitvoeringsonderzoeken - en dan vooral bij de top-downgeneratie - over het hoofd (Goel,
2014).

Onderzoeksonderwerp en onderzoeksvragen
Dit onderzoek wil bijdragen aan oplossingen voor minder overstromingsschade. Daarom wordt
er gekeken of houdingen een rol spelen bij de implementatiekloof die er in het overstromingsbeleid lijkt te zijn. Dit onderzoek erkent de diversiteit van actoren bij het implementatieproces
en gaat op zoek naar waarom die houdingen verschillen. De analyseresultaten zullen inzichten
creëren. Ten eerste om mechanismen te ontwikkelen om de implementatiekloof te dichten.
Ten tweede om perspectieven te ontwikkelen voor het overstromingsbeleid om zo die overstromingsschade, die jaarlijks op 50 miljoen euro wordt geschat, te verminderen. De leidende
onderzoeksvragen zijn:
1

Welke houdingen hebben de diverse actoren met een rol bij de uitvoering van overstromingsmaatregelen ten aanzien van de overstromingsmaatregelen?
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2

Bij welke overstromingsmaatregelen verschillen de houdingen tussen actoren zodanig
dat het moeilijkheden kan opleveren bij de uitvoering?

3

Welke evaluatiecriteria bepalen die houdingen?

4

Wat zijn de meest voorkomende evaluatiecriteria die elke actorgroep gebruikt om haar
houding te vormen?

Die onderzoeksvragen worden behandeld in de hoofdstukken 4 tot 6.

Maatschappelijke relevantie
Zoals hierboven is aangegeven, is de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek groot. De
bedoeling is om de overstromingsschade te verminderen, die jaarlijks ingeschat wordt op gemiddeld 50 miljoen euro, en om ook de grote sociale chaos te verminderen of zelfs te voorkomen (Brouwers et al., 2015; Coninx & Bachus, 2009). Door te kijken naar houdingen en bijbehorende kenmerken van betrokken actoren zouden verklaringen en oplossingen gevonden worden om het overstromingsbeleid te versterken en te verbeteren.
Bovendien zal dit onderzoek ambtenaren ondersteunen bij effectievere uitvoering van
het beleid. Falingen van beleid komen nog steeds regelmatig voor en er is een drang vanuit
het beleid om beter te begrijpen hoe zulke falingen voorkomen kunnen worden. Wat zijn de
verklaringen van de implementatiekloof? Ambtenaren hebben er baat bij dat beleid effectief
en succesvol wordt uitgevoerd (O'Toole Jr, 2000). De inzichten zullen gebruikt kunnen worden
om beleidsprocessen anders te organiseren met meer zicht op succes.
Ambtenaren hebben ook steeds vaker te maken met collega’s van andere beleidssectoren en andere typen actoren bij hun beleidsactiviteiten (O'Toole Jr, 2000), zodat het alleen maar handig wordt om ‘die andere’ beter te begrijpen en te weten hoe die actoren
staan tegenover het beleid, in dit geval de overstromingsmaatregelen. Het onderzoekt helpt
bij de uitvoering van het overstromingsbeleid, maar de inzichten en mechanismen die uit dit
onderzoek naar voor komen, zullen ook te vertalen zijn naar andere complexe beleidsdomeinen waarbij veel actoren betrokken zijn.

Bijdrage aan de wetenschap
Ook zal dit onderzoek een bijdrage leveren aan de wetenschap. Ten eerste door tot resultaten
te komen die een verklarend en voorschrijvend karakter hebben. Tot nog toe blijken de meeste
onderzoeken zelden diep analytisch in te gaan op het onderwerp van beleidsuitvoering, zo
stelde O'Toole Jr (2000) enige tijd geleden en dat het onderzoek over implementatie vooral via
beschrijvende cases wordt gedaan, als het wel gebeurt (Pülzl & Treib, 2006).
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Ten tweede draagt dit onderzoek bij aan de wetenschap door actoren die betrokken
zijn bij de uitvoering te beschouwen als individuen met voorkeuren. In plaats van te veronderstellen dat ambtenaren vanzelfsprekend het beleid uitvoeren, bekijkt dit onderzoek of de
mensfactor een rol speelt bij de uitvoering van het overstromingsbeleid (Goel, 2014). Door deze
mensfactor nader te bestuderen zullen wetenschappelijke inzichten tot stand komen of herbevestigd worden. Houdingen, waarden en motivaties van actoren blijven immers vaak onbesproken in het beleid en Ekstrom en Moser (2013) geven ook aan dat er nog niet echt institutionele of informele mechanismen ontwikkeld zijn om dat type van uitvoeringsbelemmering
aan te pakken. Dit onderzoek zal daar een antwoord op geven.
Ten derde maakt dit onderzoek gebruik van de interpretatieve aanpak (Pülzl & Treib,
2006). De interpretatieve aanpak beschouwt waarden en percepties als een set van betekenisgevingen en beschouwt menselijk gedrag als het resultaat van die betekenisgevingen. Via
de interpretatieve aanpak wordt geanalyseerd hoe verschillende actoren betekenis geven
aan het beleid en wordt nagegaan wat dat kan betekenen voor de uitvoering van het overstromingsbeleid. De interpretatieve aanpak verschilt van de positivistische aanpak die vaak
gehanteerd wordt bij uitvoeringsonderzoek, waarbij enkel feiten aan de basis liggen van de
analyses (Pülzl & Treib, 2006).
Ten vierde draagt dit onderzoek bij aan de wetenschap, omdat het probeert tot
nieuwe inzichten te komen door meerdere theorieën te combineren. Dat wordt door Termeer
en Dewulf (2012) geadviseerd bij de analyse van complexe problemen.. Om een antwoord te
formuleren op de onderzoeksvragen wordt gebruikgemaakt van de rationele keuzetheorie, de
sociaalpsychologische theorie over waarden en de constructivistische sociologische theorie
over percepties.
En ten slotte is in dit onderzoek een methodologische aanpak ontwikkeld die eenvoudig toegepast kan worden om dezelfde onderzoeksvragen te beantwoorden voor andere beleidsdomeinen en onderzoeksthema’s.

Opbouw van het onderzoeksrapport
Zoals dat vaak gebeurt bij aanvang van bottom-up- en derdegeneratie uitvoeringsonderzoek,
zal ook in het eerste hoofdstuk een beeld gevormd worden van het volledige palet aan overstromingsmaatregelen en de actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van het overstromingsbeleid. Aan de hand van de typologie van overstromingsmaatregelen wordt geanalyseerd
welke rol de actoren hebben en met welke beleidsinstrumenten de overstromingsmaatregelen
uitgevoerd worden. Die analyse maakt het mogelijk om de voornaamste karakteristieken van
het Vlaams overstromingsbeleid te identificeren.
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Het tweede hoofdstuk beschrijft de concepten die centraal staan in dit onderzoek en
zet de onderliggende theorieën uiteen. Die zijn vervolgens gebruikt om het analysekader voor
dit onderzoek op te stellen. In het derde hoofdstuk worden de methoden beschreven die geschikt zijn om de onderzoeksvragen te beantwoorden, om vervolgens aan te geven op welke
manier data verzameld en geanalyseerd worden. Ook worden de casegebieden beschreven.
De hoofdstukken vier, vijf en zes beschrijven de resultaten voor de onderzoeksvragen en geven
inzicht in houdingen als een mogelijke verklaring voor de implementatiekloof. Die resultaten
zullen in de laatste reflecterende en concluderende hoofdstukken gebruikt worden om aanbevelingen te formuleren voor de versterking van het overstromingsbeleid, zodat de gemiddelde overstromingsschade sterk vermindert.
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Figuur 2: opbouw van het onderzoeksrapport
Maatschappelijke ambitie
Verminderen of zelfs voorkomen van overstromingsschade van gemiddeld 50 miljoen euro
per jaar.
Doelstelling onderzoek
Vanuit de invalshoek van houdingen naar de implementatiekloof kijken om mechanismen
te ontwikkelen om die te dichten.

Palet van overstromingsmaatregelen en relevante actoren bij de uitvoering
Hoofdstuk 1: Uitvoering van het overstromingsbeleid
Concepten, theorieën, analysekader en methoden
Hoofdstuk 2: Van concepten en theorie

Hoofdstuk 3: Methoden

naar analysekader

Resultaten
Hoofdstuk 4: De implemen-

Hoofdstuk 5: Verklaringen

Hoofdstuk 6: De actoren ont-

tatiekloof: Spelen houdingen

voor de diversiteit aan hou-
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Hoofdstuk 7: Reflectie op de bevindingen
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1. Uitvoering van het overstromingsbeleid

1

Uitvoering van het overstromingsbeleid *

Overstromingsbeleid is beleid waarmee maatregelen worden uitgevoerd om de impact van
overstromingen te voorkomen of te verminderen. Die maatregelen verkleinen de kans op overstromingen en beperken de gevolgen ervan. Dit hoofdstuk analyseert de maatregelen die
centraal staan in het Vlaams overstromingsbeleid aan de hand van ‘de beleidsinstrumenten
classificatie’ van Hood (1983); Howlett (2009). Vervolgens worden de meest relevante ontwikkelingen in het overstromingsbeleid kort samengevat.

1.1

Typologie van overstromingsmaatregelen

Het overstromingsbeleid bevat verschillende maatregelen die de impact van overstromingen
willen voorkomen of verminderen. Die maatregelen worden ingedeeld volgens een maatregelentypologie (European Environment Agency, 2007; Lamothe et al., 2005; Smeets &
Weterings, 1999):
-

Preventieve maatregelen

-

Effectgerichte maatregelen

-

Curatieve maatregelen

Die typologie komt overeen met de typologie die de Europese overstromingsrichtlijn
2007/60/EG hanteert: preventie, bescherming en paraatheid. Dit is inmiddels vertaald in het
Vlaamse beleid met het concept meerlaagse veiligheid (CIW, 2016).
Het eerste type, de preventieve maatregel, pakt de oorzaken van overstromingen aan en wil
zo de kans op overstromingen voorkomen. Dat kan door:
-

Water vast te houden: de maatregelen zorgen ervoor dat water wordt vastgehouden
waar het valt of verbeteren de infiltratiecapaciteit van de bodem. Voorbeelden van
zulke maatregelen zijn aangepaste landbouwpraktijken, groendaken, hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen, herwaardering van het grachtenstelsel;

-

Water te bergen: dit zijn maatregelen die water tijdelijk stockeren op een specifieke
locatie. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn wachtbekkens, gecontroleerde overstromingsgebieden, herstel van natuurlijke overstromingsgebieden, hermeandering, inrichten van waterrijke natuurgebieden;

-

Water af te voeren: deze maatregelen verbeteren de afvoercapaciteit van de waterlopen, zoals baggeren, slibruimingen en kruidruimingen, waterpeilbeheer.

*

Dit hoofdstuk geeft de beleidssituatie anno juli 2016 weer. Recente instrumenten en plannen zoals beleidsplan

ruimte Vlaanderen zijn niet meer opgenomen in de analyse.
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Die driedeling – vasthouden, bergen, afvoeren – staat ook centraal in de eerste en tweede
Waterbeleidsnota die uitvoering geeft aan het Decreet Integraal Waterbeleid (Vlaamse
Overheid, 2005, 2013).
Het tweede type is de effectgerichte maatregel die gebieden beschermt tegen overstromingsimpact:
-

Kwetsbare objecten af te schermen van water

-

Kwetsbare objecten te verwijderen

Sommige effectgerichte maatregelen worden lange tijd vóór een overstroming gerealiseerd.
Voorbeelden zijn dijken en wallen, overstromingsbestendig bouwen, onteigening, risicokaarten, bouwcodes en de watertoets. Andere maatregelen worden slechts enkele dagen tot uren
voor een overstroming genomen. Voorbeelden zijn mobiele dijken, pompinstallaties, private
beschermingsmaatregelen, zoals zandzakken en beschermplaten, overstromingswaarschuwing, noodplanning en crisisbeheer.
Het derde type is de curatieve maatregel die de gevolgen na een overstroming verzacht. We kunnen daarbij denken aan private verzekeringen, rampenfonds, evacuatie, psychosociale ondersteuning, medische hulp, hulp bij het opruimen, de schoonmaak en de heropbouw.
Naast die typologie van maatregelen bestaan er nog andere typologieën. Tijdens de
Europese samenwerking in het project ‘FloodResiliencity’ hanteerde de Vlaamse Milieumaatschappij (hierna VMM) de typologie van de 4 A’s: Alleviation, Avoidance, Awareness and Assistance (Arcadis Belgium, 2012).

1.2

Het overstromingsbeleid: maatregelen en beleidsinstrumen-

ten
In dit hoofdstuk wordt bekeken hoe overstromingsmaatregelen uitvoering krijgen om te begrijpen welke actoren een belangrijke rol spelen bij de realisatie van overstromingsmaatregelen.
De beschreven overstromingsmaatregelen zijn de voornaamste maatregelen die genoemd
worden in het huidige beleid. Welk wettelijk kader introduceert de overstromingsmaatregel?
Wie is bevoegd voor de uitvoering van de maatregel? Wie moet een actieve rol vervullen bij
de uitvoering van de maatregelen? Hoe worden die actoren gestuurd om hun actieve rol te
vervullen en door wie? De analyse is gestructureerd aan de hand van de beleidsinstrumentenclassificatie van Hood (1983); Howlett (2009) die aangeeft dat doelgroepen via 4 typen van
beleidsinstrumenten gestuurd kunnen worden:
-

Sturen via informatie, zoals studies, commissies, trainingen, ...

-

Sturen via gezag, zoals wetten en verbodsbepalingen, vergunningen, adviesraden, ...
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-

Sturen via geld, zoals subsidies, belastingen, projectfinanciering, ...

-

Sturen via organisatie, zoals overheidsbedrijven, institutionele hervormingen, directe
overheidsvoorzieningen, ...

Verder zijn de overstromingsmaatregelen gecategoriseerd volgens de indeling van de maatregelentypologie (zie 1.1): preventieve, effectgerichte en curatieve maatregelen. Naast die
indeling wordt er ook gekeken naar regionale ontwikkelingsprocessen. Dit zijn processen waarbij een combinatie van preventieve en effectgerichte overstromingsmaatregelen ingezet
wordt in een specifiek gebied.

1.2.1

Overstromingsbeleid als onderdeel van het waterbeleid

Overstromingsbeleid maakt deel uit van het waterbeleid. Het Vlaams Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003 (Vlaamse Overheid, 18/07/2003) vormt de basis van het waterbeleid
in Vlaanderen. Dat decreet zet de verplichtingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water
2000/60/EG (Europese Gemeenschappen, 23/10/2000) om in Vlaamse regelgeving. Wat betreft overstromingen, introduceert dit Vlaams Decreet en de daarbij horende Waterbeleidsnota’s de drietrapsstrategie - vasthouden, bergen, afvoeren (Vlaamse Overheid, 2005, 2013).
Op 16 juli 2010 is het decreet uitgebreid met de bepalingen uit de Europese overstromingsrichtlijn (European Commission DG Environment, 2014a; Europees Parlement en de Raad,
23/10/2007; Europese Commissie, 23/10/2007). Resultaat was onder meer de opmaak van risicokaarten, de uitvoering van een risicobeoordeling en het solidariteitsbeginsel. Daardoor worden maatregelen onmogelijk, die stroomopwaarts of stroomafwaarts een groter overstromingsrisico creëren.
Waterbeheerders zijn de meest vanzelfsprekende actoren die een rol spelen bij de uitvoering van het water-en overstromingsbeleid. Ze beheren waterlopen, stellen plannen op en
voeren die uit. De bevoegdheidsverdeling tussen de waterbeheerders volgt uit de indeling van
het riviersysteem (Belgische Overheid, 28/12/1967). Enerzijds zijn er bevaarbare waterlopen met
een economische functie of van groot territoriaal belang. Daarvoor is het Vlaams Departement voor Openbare Werken bevoegd, meer bepaald nv De Scheepvaart, Waterwegen en
Zeekanaal en de afdeling Maritieme Toegang. Anderzijds zijn er onbevaarbare waterlopen
(Vlaamse Minister van Leefmilieu Natuur en Cultuur, 2012):
-

Onbevaarbare waterlopen 1ste categorie: bevoegdheid van het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie, meer bepaald de VMM.

-

Onbevaarbare waterlopen 2de categorie: bevoegdheid van de provincies, meer
bepaald de dienst Waterlopen.
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-

Onbevaarbare waterlopen 3de categorie: deze waren oorspronkelijk de bevoegdheid van gemeenten, maar zijn sinds 1 juli 2014 op vele locaties overgeheveld naar
de provincies.

-

De laatste categorie zijn niet-geklasseerde waterlopen, die beheerd worden door
eigenaars of gebruikers van het gebied.

Sinds juli 2014 is het mogelijk om die rangschikking te wijzigen (Vlaams Parlement, 28/01/2014).
Zo kunnen niet-geklasseerde waterlopen opgewaardeerd worden tot een waterloop van 3de
of 2de categorie of men kan ze afschaffen, als ze irrelevant zijn voor het watersysteem. Ook
voor de waterlopen uit 1ste, 2de en 3de categorie kunnen wijzigingen worden doorgevoerd.
Die beslissingen zijn vooral bedoeld om efficiëntiewinsten te creëren, om het beheer te vereenvoudigen, om te zorgen voor een optimale inzet van deskundigheid en ervaring en om
lokale actoren betrokken te houden (Vlaamse Minister van Leefmilieu Natuur en Cultuur, 2012).
Sinds het Decreet Integraal Waterbeleid en de Waterbeleidsnota (Vlaamse Overheid,
18/07/2003) is het riviersysteem ook in te delen in elf bekkens. Het is de bedoeling om in de
bekkens het beleid beter te integreren. Die elf bekkens maken deel uit van twee stroomgebieden: Schelde en Maas. De bekkenwerking bestaat op Vlaams niveau uit de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (hier verder CIW genoemd), die is samengesteld uit vertegenwoordigers van Vlaamse administraties, provinciale en gemeentelijke waterbeheerders, waterbedrijven en leden van de bekkenbesturen (CIW, 2014g). Ook de relevante sectoren zijn
vertegenwoordigd in de CIW, zoals ruimtelijke ordening, mobiliteit en openbare werken, leefmilieu, natuur en energie, landbouw en visserij en economie. Maar niet al die sectoren hebben
een even zware stem in de vergaderingen. Er zijn een aantal sectoren, zoals landbouw en
economie, die louter een raadgevende stem hebben. De CIW bereidt het integraal waterbeleid voor, plant het, controleert het, volgt het op en bewaakt de voortgang ervan (Vlaamse
Regering, 19/07/2013). Elk van de elf bekkens heeft een eigen bekkenbestuur dat bestaat uit
een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau, een bekkenraad en een bekkensecretariaat. In het bekkenbestuur zetelen de waterbeheerders, politieke vertegenwoordigers
van het Vlaams Gewest en lokale besturen. Het bekkenbestuur moet aspecten die specifiek
van belang zijn voor hun bekken, coördineren en integreren in het stroomgebiedsbeheersplan.
Daarnaast geven ze advies bij beleidsontwikkelingen op Vlaams niveau (CIW, 2014f). Het bekkensecretariaat voert de dagelijkse werking uit en bestaat uit een coördinator, planningsverantwoordelijken van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie of het beleidsdomein
Mobiliteit en Openbare Werken en een provinciale vertegenwoordiger van het beleidsdomein
Ruimtelijke Ordening. De voornaamste taken zijn de voorbereiding van het bekkenbeheersplan en de voorbereiding en organisatie van de bijeenkomsten van het bekkenbestuur. De
bekkencoördinator is ook secretaris van de algemene bekkenvergadering en het bekkenbu-
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reau (CIW, 2014f). Tot slot is er ook een bekkenraad, die bestaat uit maatschappelijke belangengroepen die advies geven bij de bekkenbeheersplannen en de activiteiten in het bekken
(CIW, s.d.-a).

1.2.2

Preventieve maatregelen

Vasthouden, bergen en afvoeren vormen samen de kern van het preventief overstromingsbeleid en staan centraal in het Decreet Integraal Waterbeleid. Hieronder wordt beschreven
welke overstromingsmaatregelen onder deze strategie vallen.

1.2.2.1 Vasthouden
Groendaken
Een groendak is een dak, bedekt met levende planten (Vlaamse Overheid, s.d.-b). De eigenaar van een gebouw beslist over de realisatie van een groendak. De aanleg van groendaken
is niet verplicht voor eigenaren van gebouwen. Wel moedigen overheden en ngo’s de eigenaren van gebouwen aan om groendaken aan te leggen. Het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (hierna LNE genoemd) moedigde de aanleg van groendaken aan door
in de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 subsidies beschikbaar te stellen aan gemeenten
(Departement LNE, 2013). Burgers kunnen die subsidie vervolgens aanvragen bij hun gemeentelijke milieudienst. Ook sommige provincies stellen gemeenten subsidies ter beschikking. En
stadsbesturen zoals Stad Antwerpen moedigen aan via subsidies en informatie (Stad
Antwerpen, 2017). Het Agentschap Natuur en Bos moedigt eigenaren van gebouwen aan
door hen te informeren, onder andere met een brochure over de effectiviteit van groendaken
en een voorbeeldenfolder (Agentschap voor Natuur en Bos, s.d.). En verschillende maatschappelijke organisaties en gemeenten stimuleren eigenaren van gebouwen via informatieavonden en studiedagen (Mentens, Hermy, & Raes, 2002; Stad Kortrijk, 2014; Vormingsplus
Mechelen, 2014).

Hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen
Het zijn ook de eigenaars van een gebouw die hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen
plaatsen. De wettelijke kaders voor die maatregelen zijn Vlarem II en het Besluit van de
Vlaamse Regering van 5 juli 2013, houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten , infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen
en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (Vlaamse Regering, 1995, 2013). Daardoor gelden er vanaf 1 januari 2014 strengere verplichtingen voor nieuwbouw en bepaalde
herbouw (Vlaamse Overheid, 05/07/2013). Gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren
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verplichten eigenaren van gebouwen om hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen te integreren in de bouwplannen, alvorens ze een bouwvergunning kunnen krijgen (Vlaamse
Overheid, s.d.-c).
Het LNE verleende subsidies voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen aan gemeenten via de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 (Departement LNE, 2013). Via de gemeentelijke milieudienst kunnen burgers vervolgens die subsidie aanvragen. Aan die subsidies
worden ook voorwaarden verbonden.
De VMM en CIW stimuleren gemeenten en burgers door informatie te voorzien via de
Code(s) van Goede Praktijk, zoals de Code van Goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van riolering (CIW, 2012) en de Code van Goede Praktijk voor Hemelwaterputten en
Infiltratievoorzieningen (VMM, 1996). De VMM richt zich ook tot architecten en voorziet hen van
informatie met de ‘Waterwegwijzer voor Architecten’ (Vlaamse Milieumaatschappij, 2000). In
2014 is de nieuwste Waterwegwijzer uitgegeven (VMM, 2014).
Ook de CIW helpt gemeenten om een hemelwaterplan op te stellen waardoor zij een
integrale visie ontwikkelen om met hemelwater om te gaan op hun grondgebied (CIW, 2014c).
De CIW heeft daartoe een methodiek uitgewerkt (CIW, 2014d).

Herwaardering van grachtenstelsel
Sinds 1996 worden grachten geherwaardeerd als maatregel om niet-verontreinigd hemelwater naar waterlopen af te voeren, zodat er minder hemelwater in de rioleringen stroomt (Meire,
Coenen, & Schepers, 2002; VMM, 1996). Er is geen wettelijk kader dat de herwaardering van
grachten verplicht. Wel legt de Vlaamse overheid met een wettelijk kader voorwaarden op
aan de waterkwaliteit in de grachten, zoals met VLAREM II, het Meststoffendecreet, het decreet Natuurbehoud en het Bermdecreet (Meire et al., 2002). De schepen van openbare werken en de gemeentelijke dienst openbare werken zijn de actoren die initiatief kunnen nemen
om grachten te herwaarderen. De VMM moedigt gemeenten aan om grachten te herwaarderen door 50% tot 75% van de kosten mee te financieren en door informatie te verstrekken
via een code van goede praktijk (VMM, 1996). Die subsidie is evenwel stopgezet in 2014 en
vervangen door een eenmalige subsidie voor maatregelen voor lokaal waterbeleid (Vlaams
Departement Leefmilieu Natuur en Energie, 2014).

Aangepast landgebruik
Het landgebruik aanpassen helpt om erosie te beperken en om meer water te laten infiltreren.
Dat is een maatregel die landbouwers kunnen uitvoeren, want zij bepalen de teelt- en bewerkingstechnieken. Er bestaat geen wettelijk kader dat landbouwers verplicht tot een specifieke
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teelt- of bewerkingstechniek, want dat is in strijd met het wettelijke kader voor vrijheid van teeltkeuze (Vlaamse Overheid, 16/04/1996). Er bestaat wel een wettelijk kader om erosie aan te
pakken, nl. het Erosiebesluit van 8 mei 2009, met wijziging vanuit de Vlaamse Regering op 26
februari 2010 (Vlaamse Overheid, 08/05/2009). Vanuit dat kader kunnen landbouwers financiele ondersteuning krijgen voor erosiebeperkende maatregelen door een beheersovereenkomst te sluiten met de Vlaamse Landmaatschappij. Via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voert de Europese Unie voor landbouwers ook beleidsinstrumenten in die wel verplichtend van aard zijn. De EU doet dat door de inkomenssteun voor boeren te koppelen aan randvoorwaarden over teelt- en bewerkingstechnieken op zeer erosiegevoelige percelen
(Vlaamse Overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij, 2014). Daarnaast richtte de Vlaamse
overheid een Vlaams Landbouwinvesteringsfonds op. Landbouwers kunnen daarop een beroep doen, als ze andere bewerkingstechnieken of teelten willen toepassen (Deproost, 2010).
Vlaamse overheid en provincie sensibiliseren de landbouwers ook door informatie te verstrekken over goede voorbeelden, door kenniscirkels te organiseren en via informatieavonden
(Provincie Oost-Vlaanderen, s.d.).
Met het erosiebeleid richt de Vlaamse overheid zich ook op gemeenten en moedigt
hen aan om een erosiebestrijdingsplan op te stellen (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 2001). In dat plan worden erosieknelpunten, acties en maatregelen beschreven. Om gemeenten daarbij te helpen stelt de Vlaamse overheid subsidies ter beschikking om
erosiecoördinatoren aan te werven en om de erosiemaatregelen te bekostigen. LNE en afdeling Land en Bodembescherming ondersteunen gemeenten met informatie via een Code voor
Goede Praktijk voor Erosiebestrijdingswerken (Departement LNE, 2010) en een Code van
Goede Praktijk voor het opstellen van erosiebestrijdingsplan (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 2001). Provincies bieden expertise aan om gemeenten te helpen bij het opstellen van het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan en door Europese projecten op te zetten en
uit te voeren (Departement LNE, 2011).

1.2.2.2 Bergen
Hermeandering van waterlopen, structuurherstel van rivieren, inrichting van waterrijke gebieden en herstel van natuurlijke overstromingsgebieden
Die maatregelen worden vooral uitgevoerd in natuurgebieden en maken deel uit van inrichtingsprojecten. Natuurgebieden zijn in het bezit van overheden en private eigenaren en worden beheerd door overheden, maatschappelijke organisaties of private personen, zoals Natuurpunt. Natuurbeleid wordt geregeld door het Decreet Natuurbehoud (Vlaamse Overheid,
21/10/1997). De Vlaamse Landmaatschappij en het agentschap Natuur en Bos staan samen
in voor de uitvoering van het beleidsinstrument ‘natuurinrichting’. Zij maken plannen op via
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inbreng van expertise en via participatieve processen waarbij verschillende belanghebbenden betrokken worden, zoals waterbeheerders, landbouwers, omwonenden (Van der Zalm,
Veeckman R., Bracke K., & Buyse G., s.d.). Ook regionale landschappen kunnen de opdracht
krijgen om gebiedsgerichte projecten uit te voeren (Vlaamse Regering, 08/12/1998). Natuurpunt, een private vereniging, houdt zich binnen de wettelijke kaders bezig met natuurbehoud
op de eigen gronden (Natuurpunt, 2006).
De procedure om inrichtingsprojecten uit te voeren omvat onder meer een aantal
stappen om de nodige vergunningen te krijgen, zoals de natuurvergunning en het milieueffectenrapport (MER). Het decreet op Landinrichting van 19 maart 2014 (Vlaamse Regering,
28/03/2014) stelt een koffer instrumenten ter beschikking om de realisatie van waterbergende
plannen te vergemakkelijken. In de instrumentenkoffer zitten onder andere vergoedingen voor
waardeverlies van gronden, vrijwillige beheersovereenkomsten, verplichte dienstenvergoedingen, vrijwillige verplaatsing, stopzetting en reconversie van bedrijven, koopplicht door de overheid, recht van voorkoop, vrijwillige herverkaveling, herverkaveling uit kracht van wet, gecombineerd met planologische ruil en dergelijke.
Ook heeft de Europese Commissie beleidsinstrumenten beschikbaar om te helpen bij
de inrichtingsprojecten. Zo stelt ze financiële ondersteuning ter beschikking via het regionale
ontwikkelingsbeleid (Interreg en EFRO) en via het milieubeleid (LIFE+) (European Commission
DG Environment, 2014b; Europese Commissie DG Regio, s.d.). Verder stelt de Europese Commissie ook kennis ter beschikking via onder meer Climate Adapt (http://climate-adapt.eea.europa.eu/), via wetenschappelijke analyses van het Europees Milieuagentschap en het Joint
Research Centre en via het Waterinformatiesysteem voor Europa (WISE) (http://water.europa.eu/).

Afbakening van overstromingsgebieden, gecontroleerde overstromingsgebieden, wachtbekkens
Gecontroleerde overstromingsgebieden worden gerealiseerd om water op een ‘veiligere’
plek te stockeren en zo bebouwing te behoeden voor waterschade. Waterbeheerders nemen
het initiatief om gecontroleerde overstromingsgebieden en wachtbekkens te realiseren
(Vlaamse Gemeenschap, 16/04/1996). Waterbeheerders kunnen het initiatief proactief nemen
op basis van een risico-inschatting die ze maken met behulp van waterbouwkundige modellen. Politici kunnen ook expliciet verzoeken om wateroverlastproblemen aan te pakken (De
Wilde). Het Waterbouwkundig Laboratorium ontwikkelt en beheert de riviermodellen voor de
bevaarbare waterlopen. De VMM beheert de riviermodellen voor de onbevaarbare waterlopen.
De procedure om een gecontroleerd overstromingsgebied te realiseren is nauwkeurig
vastgelegd. Eerst duidt de waterbeheerder een overstromingsgebied aan. Tot 2012 kon dat
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slechts 1 keer per 6 jaar bij de opstelling van de bekkenbeheersplannen. Sinds 30 maart 2012
(Vlaamse Regering, 30/03/2012) kunnen waterbeheerders ook tussentijds nieuwe overstromingsgebieden aanduiden (Vlaamse Regering, 30/03/2012).
Als een waterbeheerder een overstromingsgebied aanduidt, heeft dat meestal betrekking op de waterloop die onder het eigen beheer valt (Marc van Verre). Via een samenwerkingsovereenkomst met waterbeheerders van waterlopen van hogere of lagere categorie
wordt afstemming in de onderlinge plannen gezocht. Hoe complexer het waterprobleem, des
te groter de kans dat de waterbeheerders experts betrekken om de best mogelijke oplossing
te identificeren. Dat kunnen academici en adviesbureaus zijn. Ook is er overleg met andere
beleidsdomeinen, zoals natuur, landbouw en ruimtelijke ordening om na te gaan wat juridisch
en beleidsmatig mogelijk en haalbaar is. Een voorontwerp van een overstromingsgebied of
wachtbekken doorloopt een verdere procedure naar een natuurvergunning, een bouwvergunning of de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (Marc van Verre). De vergunningsregels worden bepaald door de beleidskaders inzake milieu, natuur en ruimtelijke ordening.
Onteigening van gronden voor overstromingsgebieden wordt geregeld via een onteigeningsbesluit (Vlaamse Overheid, s.d.-a). Ook de instrumentenkoffer uit het Decreet Landinrichting (2014) helpt waterbeheerders bij de realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied (Vlaamse Regering, 28/03/2014). Het zijn meestal aannemers die een gecontroleerd
overstromingsgebied aanleggen. Om die opdracht binnen te halen kunnen ze meedingen
volgens de regels van de openbare aanbesteding (Vlaamse Overheid, 2016).

Vrijwaring van overstromingsgebieden via het instrument van ‘signaalgebieden’
Signaalgebieden zijn onontwikkelde woon- of industriegebieden die kunnen dienen om water
te bergen (CIW, 2013b). Als maatregel tegen wateroverlast kunnen ze helpen om gebieden te
vrijwaren van bebouwing. Signaalgebieden worden aangeduid volgens de methodiek die de
Vlaamse overheid ontwikkelde (CIW, 2013b). De maatregel signaalgebieden is nieuw sinds
2013 en zit nog in een experimentele fase. De aangeduide gebieden zijn te vinden op het
geoloket. Na aanduiding evalueert de VMM welke de gevolgen zijn, als er toch wordt gebouwd in het gebied. De Vlaamse regering besluit of bebouwing kan worden toegestaan en
onder welke voorwaarden (CIW, 2014i). Het departement Ruimte Vlaanderen en provinciale
en gemeentelijke diensten stedenbouw passen vervolgens de ruimtelijke plannen en bouwvoorschriften aan. Ook voor de vrijwaring van de signaalgebieden kunnen ambtenaren van
ruimtelijke ordening een beroep doen op de instrumentenkoffer uit het Decreet Landinrichting
(Vlaamse Regering, 28/03/2014). Zolang de Vlaamse regering geen besluit heeft genomen,
rust er een ‘bewarend beleid’ op de signaalgebieden. Dat betekent dat er geen nieuwe bebouwing wordt toegestaan (CIW, s.d.-b).
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De watertoets
Met de watertoets worden nieuwbouwplannen aan een analyse onderworpen en kijkt men
welk effect nieuwe bebouwing op het watersysteem heeft (CIW, 2014b). De watertoets is een
maatregel die valt binnen het Decreet voor Integraal Waterbeleid (Vlaamse Overheid,
18/07/2003) en is in werking sinds 1 november 2006 (Vlaamse Overheid, 20/07/2006).
Bouwheren dienen hun bouwplannen in bij de dienst Stedenbouw. De ambtenaar voor
stedenbouw en ruimtelijke ordening volgt de procedure voor vergunningsverlenging (Vlaamse
Codex RO). De watertoets houdt in dat waterbeheerders gevraagd worden om een niet-bindend advies te geven. De ambtenaar stedenbouw heeft de mogelijkheid om de bouwvergunning niet te verlenen, te verlenen onder voorwaarde van compenserende maatregelen of
de vergunning af te leveren (CIW, 2014b). De regels voor de watertoets zijn verschillende keren
aangepast met het oog op vereenvoudiging (CIW, 2014b; Raeymakers, 2011; Verenigde
Commissies Leefmilieu/Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken/Infrastructuur van het
Vlaams Parlement, 07/07/2011). Om de ambtenaren van ruimtelijke ordening te helpen bij de
uitvoering van de watertoets organiseert de Vlaamse overheid opleidingen en geeft ze informatie via de ‘Handleiding watertoets bij ruimtelijke plannen’ (CIW, 2009), de watertoetschecklist, het geoloket en een toelichting over de watertoetsprocedure (Vlaams Parlement, 2013).
Tot slot geldt er sinds 2013 informatieplicht voor vastgoedmakelaars, notarissen en eigenaren
om tijdig kandidaat-kopers en kandidaat-huurders in te lichten over de overstromingsgevoeligheid van een woning (VMM, 2013b).

1.2.2.3 Afvoeren
Pompen en stuwen
Als waterbeheerders pompen en stuwen installeren, zijn dat buitengewone werken aan de
waterloop om het peilbeheer te bevorderen (Vlaams Parlement, 28/01/2014; Vlaamse
Gemeenschap, 16/04/1996) . Voor de installatie van een pomp of een stuw maakt de waterbeheerder gebruik van eigen kennis en van expertise van het Waterbouwkundig Laboratorium
of de VMM. Soms worden ook ingenieursbureaus betrokken. De waterbeheerder maakt een
plan op, vraagt de nodige vergunningen aan, voert het openbaar onderzoek uit en maakt
het dossier klaar om het door de politici te laten goedkeuren. Na goedkeuring kan een openbare aanbesteding volgen om een aannemer te zoeken die het plan realiseert (Vlaamse
Overheid, 2016; Vlaamse Regering, 05/05/2000).
Ook andere actoren dan waterbeheerders kunnen werken willen laten uitvoeren aan
de waterlopen. Zij moeten dan een machtiging aanvragen bij de respectievelijke waterbeheerder. Dat proces is sinds 2014 geïntegreerd met de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (Vlaams Parlement, 28/01/2014).
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Waterlopen baggeren en ruimen
Baggeren en ruimen behoren tot de gewone werken die een waterbeheerder uitvoert.
(Belgische Overheid, 28/12/1967). Baggeren en ruimen is gebonden aan verschillende beleidskaders, meer bepaald het Vlaams reglement voor afvalvoorkoming en beheer (VLAREA), het
Vlaams reglement betreffende de bodemsanering (VLAREBO), het Decreet Natuurbehoud,
het Decreet Integraal Waterbeleid, VLAREM I en II, de wetgeving over milieueffectrapportages
(2004), de wet Ruimtelijke Ordening en het Besluit over de watergebieden en beschermingszones waar niet gestort mag worden. Die beleidskaders zijn vooral vanuit het Departement LNE
opgesteld. Vanwege de complexiteit hebben VMM en OVAM een Code van Goede Praktijk
opgesteld voor de waterbeheerders (CIW, 2013a).

1.2.3

Effectgerichte maatregelen

1.2.3.1 Dijken
Een dijk is een kunstmatige constructie die ervoor zorgt dat het water gecontroleerd in de waterloop blijft. Bebouwing is daardoor veilig (Vlaamse Gemeenschap, 16/04/1996). Het geldende beleidskader is het Decreet betreffende de Waterkeringen (Vlaamse Gemeenschap,
16/04/1996). Waterbeheerders hebben de bevoegdheid om dijken te ontwerpen en te bouwen. Om een dijk te bouwen volgt de waterbeheerder dezelfde procedures als bij de planning
en de realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied: riviermodellen en expertises worden ingezet om een dijk te ontwerpen, vergunningen worden aangevraagd, aangevuld met
een openbaar onderzoek met inspraak van maatschappelijke actoren en beslissing door bevoegde politici (Vlaamse Regering, 05/05/2000).

1.2.3.2 Informatieplicht
Sinds 2013 bestaat de informatieplicht (VMM, 2013b), die stelt dat vastgoedmakelaars, notarissen en eigenaren verplicht zijn om potentiële kopers of huurders ervan op de hoogte te brengen dat een woning in overstromingsgevoelig gebied ligt. De VMM stelt die informatie ter beschikking via www.watertoets.be. Ze geeft tips en adviezen om informatie door te spelen zoals
via persoonlijke communicatie of via symbolen bij advertenties (VMM, 2013b). De CIW heeft
richtlijnen opgesteld die men kan gebruiken om aan de informatieplicht te voldoen (CIW,
2014h).
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1.2.3.3 Modellen en risicokaarten
Oppervlaktekwantiteitsmodellen en risicokaarten geven informatie over waar overstromingen
kunnen voorkomen en welke schade ze kunnen veroorzaken. De Europese Overstromingsrichtlijn en het Decreet Integraal Waterbeleid verplichten het opstellen van risicokaarten (Europese
Commissie, 23/10/2007; Vlaamse Overheid, 18/07/2003). Ook heeft de Europese Commissie in
2010 richtlijnen opgesteld die de lidstaten helpen om risicokaarten te maken (European
Commission, 2010). De VMM en het Waterbouwkundig Laboratorium stellen die modellen en
kaarten op. Ze zijn te vinden op www.geopunt.be, de portaalsite van het Agentschap voor
Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV).
De modellen en kaarten worden gebruikt door ambtenaren van ruimtelijke ordening.
De kaarten met ‘effectief overstromingsgevoelige’ en ‘mogelijk overstromingsgevoelige’ gebieden wordt ingezet bij de beoordeling van vergunningen en bij de watertoets. De waterbeheerders gebruiken de kaart met afgebakende overstromingsgebieden (CIW, 2014a) om waterbeheersplannen te ontwerpen. En tot slot is er ook een kaart met risicozones voor overstromingen (Federale Overheid, 2008). Verzekeringsmaatschappijen gebruiken die om richtlijnen
te ontwikkelen voor verzekeringspremies en bijbehorende premievoorwaarden.

1.2.3.4 Overstromingsvoorspeller en overstromingswaarschuwing
De VMM en het Waterbouwkundig Laboratorium voorspellen overstromingen en waarschuwen
bij een dreiging. Zij hebben een netwerk van hydrometrische stations opgezet waarmee ze het
waterpeil en de afvoersnelheid van de rivieren in de gaten houden. Sinds januari 2014 is die
informatie via één portal beschikbaar: www.waterinfo.be. De modellen voorspellen wanneer
er een overstroming dreigt. Zodra de drempelwaarden zijn bereikt, geven ze die dreiging aan
met symbolen op de kaarten. De informatie op die website is bedoeld voor hulpdiensten, rampenplanners, waterbeheerders, media en bevolking (Vlaamse Overheid, s.d.-d).
Hulpdiensten krijgen een overstromingswaarschuwing via een hoogwaterbericht. De
bevolking wordt via gangbare media, zoals nieuwssites, journaals of twitter, op de hoogte gebracht (www.waterinfo.be).
De Europese Commissie is bezig met het opzetten van een Europees overstroming voorspellend systeem, waar waterinfo.be deel van uitmaakt. Via dat systeem wordt informatie op
een geharmoniseerde manier beschikbaar gesteld en is het veel gemakkelijker om gegevens
te vergelijken (European Commission, s.d.-d).
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1.2.3.5 Overstromingsbestendig of waterrobuust bouwen en private overstromingsmaatregelen bij bestaande woningen
Overstromingsbestendig bouwen draait om bouwconcepten die ervoor zorgen dat een woning weerstand kan bieden aan een overstroming. Bouwheer en architect kunnen besluiten
om een waterrobuust bouwconcept te realiseren of private overstromingsmaatregelen te nemen. Voor geen van beide typen maatregelen bestaat er een wettelijk kader. Wel neemt de
sector van de architecten zelf initiatieven om de mogelijkheden van waterrobuust wonen in
Vlaanderen verkennen (NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie) (Alboort, Desmet B., &
Bellens, 2014). Architecten krijgen ook informatie van de VMM via de informatiefolder Waterwegwijzer (CIW, 2014e; VMM, 2014).
Aan private overstromingsmaatregelen zijn wel voorwaarden verbonden. Vooral maatregelen die ruimte in beslag nemen, zoals kleine dijken rondom woningen, worden afgeraden
en

soms

zelfs

verboden

vanuit

de

stedenbouwkundige

regelgeving

(Vlaamse

Milieumaatschappij, 2014).

1.2.3.6 Noodplanning en crisisbeheer
Noodplanning en crisisbeheer vallen onder de bevoegdheid van het federale Ministerie van
Binnenlandse Zaken. Sinds 1986 heeft dat ministerie een Algemene Directie Crisiscentrum
(ADCC). Samen met het Koninklijk Meteorologisch Instituut, de Federale Overheidsdienst voor
volksgezondheid, het hydrologisch informatiecentrum en de provincies heeft ADCC een nationaal noodplan voor overstromingen en hoogwater ontwikkeld. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft met het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 over nood- en interventieplannen ook burgemeesters en gouverneurs verplicht om een noodplan op te stellen (Federale
Overheid, 16/02/2006, 28/03/2003). Ook de Europese Commissie heeft een coördinatiecentrum dat inspringt wanneer de overstromingsrampen in Vlaanderen erg groot zouden zijn. Dat
coördinatiecentrum verzamelt informatie, monitort de rampen en helpt plannen op te stellen
voor de inzet van materieel, experts en teams. Dat gebeurt voor allerlei typen van rampen
(European Commission, s.d.-b).
Rivieren worden in de gaten gehouden door de systemen van het RIS (River Information
Services), die een hoogwaterbericht uitsturen naar het crisiscentrum, als een overstroming
dreigt. De departementen van de Vlaamse waterbeheerders hebben de bevoegdheid over
de RIS. Afhankelijk van hoe ernstig de ramp zal zijn, wordt één van de drie rampenfases afgekondigd (FOD Binnenlandse Zaken, 16/2/2006). Bij rampenfase 1 is de burgemeester van het
risicogebied de verantwoordelijke coördinator. Bij rampenfase 2 de gouverneur en bij rampenfase 3 de minister van Binnenlandse Zaken (FOD Binnenlandse Zaken, 16/2/2006).
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De coördinator stuurt de hulpdiensten aan: medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening, politie, civiele bescherming, brandweer, het leger, ... (Federale Overheid,
16/02/2006).(16/02/2006) Die coördinator wordt bijgestaan door ambtenaren en experts (FOD
Binnenlandse Zaken, 2013b). In geval van grote rampen zal de Europese Commissie mogelijk
ook materiaal en mensen beschikbaar stellen vanuit de ‘European Emergency Response Capacity’ (European Commission, s.d.-c).
Om ervoor te zorgen dat hulpdiensten, gemeenten en provincies weten wat ze moeten
doen tijdens een crisis, initieert het Ministerie van Binnenlandse Zaken rampenoefeningen, zoals
de rampenoefening ‘Inondex’ van 14 mei 2012 in de provincies Limburg en Luik (FOD
Binnenlandse Zaken, 2013a). De Europese Commissie stelt geld beschikbaar om rampenoefeningen uit te voeren (European Commission, s.d.-a). Ook geeft de Europese Commissie de mogelijkheid om experts uit te wisselen tussen landen via trainingsprogramma’s (European
Commission, s.d.-e).

1.2.4

Curatieve maatregelen

1.2.4.1 Private verzekeringen
Sinds 2005 worden verzekeringsmaatschappijen verplicht om een dekking voor overstromingsschade op te nemen in de brandverzekering. Die verplichting kadert in de wet van 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst (Belgische Overheid, 02/06/1992), die gewijzigd werd
door de wet van 21 mei 2003 (FOD Economie KMO Middenstand en Energie, 21/05/2003). Verzekeringsmaatschappijen mogen wel vrij de hoogte van de premie bepalen. In een klein aantal situaties is het overstromingsrisico zo groot dat de verzekeringsmaatschappij het risico niet
zelf kan dragen (FOD Economie KMO Middenstand en Energie, 2014b). In dat geval kan de
bewoner een verzekering sluiten bij het Tariferingsbureau van de federale overheid (FOD
Economie KMO Middenstand en Energie, 2014b).
Schade claimen bij overstroming verloopt op dezelfde manier als andere verzekeringspraktijken. De bewoner dient een schadedossier in bij de verzekeringsmaatschappij, die vervolgens de schade opmeet en uitbetaalt conform de afspraken in de verzekeringspolis
(Vanhove, 2012).

1.2.4.2 Rampenfonds
De wet van 12 juli 1976 betreffende ‘het herstel van zekere schade, veroorzaakt aan private
goederen door natuurrampen’ (Belgische Overheid, 12/07/1976) is het beleidskader waarbinnen het nationale rampenfonds werd opgericht. Dat fonds compenseert schade die ontstaat
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door natuurrampen van uitzonderlijke en onvoorziene aard. Het fonds wordt gefinancierd met
schatkistvoorschotten, leningen, dotaties, schenkingen en legaten, de opbrengst van beleggingen van bezittingen, opbrengsten van de Nationale Loterij en/of de toewijzing van een
gedeelte van de jaarlijkse taks op de verzekeringsovereenkomsten (Belgische Overheid,
12/07/1976). Tot 1 juli 2014 beheerde de directie Rampenschade van de federale overheidsdienst van Binnenlandse Zaken dat fonds. Door de zesde staatshervorming is het een bevoegdheid van de Vlaamse overheid geworden, maar voorlopig functioneert het rampenfonds nog
op de oude manier (Federale Overheid, 2014c).
Na een ramp melden burgemeesters de schade bij de provinciegouverneurs. De gouverneurs dienen vervolgens een aanvraag tot erkenning van de natuurramp in bij de FOD Binnenlandse Zaken (FOD Binnenlandse Zaken, 2014). Er zijn regels opgesteld om te bepalen wanneer het precies om een ramp gaat. Waterbouwkundige experts en KMI stellen hun expertise
en informatie ter beschikking om de regering te helpen een besluit te nemen over de uitzonderlijkheid van de ramp. (FOD Binnenlandse Zaken, 2006). Een erkenning wordt met een koninklijk besluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Na de erkenning als natuurramp moeten burgers binnen de 6 maanden hun schadeclaims indienen bij de gouverneur (FOD Binnenlandse Zaken, 2014). De gouverneur stelt een
expert aan die de schade bepaalt en het compensatiebedrag vaststelt. Dat bedrag moeten
de burgers binnen de drie jaar na de erkenning besteden. Elke compensatie moet gerechtvaardigd worden met een officieel bewijs van de herstellingskosten (Federale Overheid,
2014a). Ook vanuit de Europese Commissie kan er geld beschikbaar komen bij grote rampen
via het Europese Solidariteitsfonds (Europese Commissie, 2002).

1.2.4.3 Landbouwrampenfonds
Het Landbouwrampenfonds valt ook onder het beleidskader van de wet van 12 juli 1976 betreffende ‘het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen (Belgische Overheid, 12/07/1976). Ook dat fonds is door de zesde staatshervorming van
de federale overheid naar het Vlaams bestuursniveau overgeheveld, meer specifiek naar het
Departement Landbouw en Visserij (Federale Overheid, 2014b).
Na een ramp dienen betrokken landbouwers en tuinders een schriftelijke vraag in en
wordt er een gemeentelijke commissie samengesteld om teeltschade vast te stellen. Die gemeentelijke commissie bestaat uit de burgemeester, expert-landbouwers, de dienstchef van
de plaatselijke belastingcontrole en een gewestingenieur van het departement Landbouw en
Visserij. Vervolgens bestudeert het KMI het uitzonderlijke karakter van de weersomstandigheden (Belgische Overheid, 12/07/1976; FOD Economie KMO Middenstand en Energie, 2013). De
minister van Landbouw besluit samen met de regering of de natuurramp erkend wordt als

43

1. Uitvoering van het overstromingsbeleid
landbouwramp, wat vervolgens in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. De landbouwers dienen een aanvraag voor compensatie in bij de dienst Landbouw van de provincie
(FOD Economie KMO Middenstand en Energie, 2013).

1.2.4.4 Psychosociaal interventieplan
Gelijktijdig met de afkondiging van het noodplan treedt ook het psychosociale interventieplan
(PSIP) in werking. Dat helpt burgers om zo snel mogelijk weer evenwicht te vinden na een ramp
(Haenen et al., 2006). Sinds 2006 bestaat er een nationaal psychosociaal interventieplan en
worden provincies verplicht om er ook één op te stellen voor hun grondgebied (Koninklijk Besluit betreffende de nood- en interventieplannen 2006 (FOD Binnenlandse Zaken, 16/2/2006).
Het nationaal psychosociaal interventieplan wordt gecoördineerd door een commissie van
vertegenwoordigers van FOD Volksgezondheid, Centrum voor Crisispsychologie en vertegenwoordigers van de Dringende Sociale Interventie van het Rode Kruis (FOD Binnenlandse Zaken,
16/2/2006; Haenen et al., 2006; West-Vlaanderen, 2014). De provincies en gemeenten stellen
een plan op maat op en worden daarbij geholpen door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen via een draaiboek. Bij de uitvoering van het plan tijdens een nawee van
een ramp wordt vaak een psychosociaal coördinatiecomité van lokale actoren en specialisten opgericht en is er nauwe samenwerking met lokale organisaties, zoals de diensten Politionele Slachtofferbejegening, OCMW’s, gemeentelijke sociale diensten en het Rode Kruis
(Haenen et al., 2006).

1.2.4.5 Materiële ondersteuning
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (Vlaamse Overheid, 15/07/2005) bepaalt dat de gemeentelijke dienst Openbare Werken en de gemeentelijke technische dienst instaan voor de
schoonmaak van straten en openbare gebouwen. Dat doen ze ook na een overstroming.
De eigenaren maken hun privébezit zelf schoon, al dan niet geholpen door schoonmaakbedrijven, familie, vrienden of buren. Die informele netwerken spelen een grote rol bij
opruiming en het herstel (Lee, Schafer, Knoche, & Carroll, 2006). De overheden ondersteunen
burgers bij de schoonmaak met advies en informatie, bijvoorbeeld over mogelijke verontreinigingen en afvalinzameling (Brandweer Lommel, 2014; Federale Overheid, 2014d; Röttger,
2010).

1.2.5

Regionale ontwikkeling

De hierboven genoemde overstromingsmaatregelen zijn vaak hele specifieke maatregelen.
Momenteel is er ook beleid om een heel gebied in te richten en te voorzien van een hele set
aan overstromingsmaatregelen. Die aanpak is bijvoorbeeld te vinden bij het klimaatbestendig
44

1. Uitvoering van het overstromingsbeleid
maken van steden en gemeenten. De Europese Commissie heeft hier allerlei beleidsinstrumenten voor ter beschikking, zoals financiële ondersteuning via regionale fondsen zoals Interreg en
EFRO, of via Life+ (European Commission DG Environment, 2014b; Europese Commissie DG
Regio, s.d.). Verder heeft de Europese Commissie nog een strategie voor groene infrastructuur
(European Commission DG Environment, s.d.), moedigt het lokale overheden aan om aan klimaatadaptatie te doen door een intentieverklaring te ondertekenen en bevordert het kennisuitwisseling tussen lokale overheden via Mayors Adapt (European Commission, 2014) en via
Green Capital Awards (European Commission, s.d.-f). Ook worden er H2020 oproepen gedaan
om te onderzoeken wat de mogelijkheden van groene infrastructuur zijn voor klimaat, voor
jobs en welvaart (European Commission, s.d.-g). Naast alles wat hierboven genoemd is, kunnen ook de provincies en gemeenten besluiten om gebiedsgerichte projecten op te zetten
die de gebieden beschermen tegen overstromingsgevaar.

1.2.6

Bevindingen

Gebaseerd op de beschrijving van het overstromingsbeleid worden de karakteristieken van
het overstromingsbeleid in Vlaanderen vastgesteld. Daarom zijn de gegevens die hierboven
beschreven zijn vertaald naar een analysebestand dat het mogelijk maakt om een kwantitatieve analyse uit te voeren. Er is gekeken welke beleidsinstrumenten de betrokken instituten
gebruiken om een overstromingsmaatregel uit te voeren en op welke doelgroep die beleidsinstrumenten gericht zijn. Dat heeft geleid tot een lijst van 261 unieke beleidsinstrumenten die
tussen telkens verschillende bevoegde actoren en doelgroepen worden ingezet om de 22 beschreven overstromingsmaatregelen uit te voeren. Op die manier worden de karakteristieken
van het overstromingsbeleid duidelijk.
Veelheid van betrokken actoren
Het analysebestand telt 19 instituten of actoren die beleidsinstrumenten in werking zetten om
overstromingsmaatregelen uit te voeren. Die beleidsinstrumenten zijn gericht op 19 doelgroepen. In totaal zijn zo een 26 unieke actortypen betrokken bij het uitvoeren van het overstromingsbeleid, gaande van het Europees tot het lokale niveau, de sectoren veiligheid, ruimtelijke
ordening, milieu, water en landbouw en onder meer gericht op experts, landbouwers en eigenaren van gebouwen en grond. Ook politici spelen nog steeds een rol bij de uitvoering zoals
via vergunningverlening. Er is echt sprake van multilevel, multisector en multiactor governance.
Bij sommige overstromingsmaatregelen is een actor bevoegd om beleidsinstrumenten in te
zetten, bij andere overstromingsmaatregelen behoort een actor mogelijk weer tot de doelgroep. Niet elke beleidsactor heeft een even grote rol bij elke maatregel. Specifiek de sector
‘landbouw’ heeft een meer reagerende en volgende positie, omdat dat de sector vooral de
doelgroep is van verschillende beleidsinstrumenten.
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Overstromingsbeleid is vooral op preventie gericht
De meeste overstromingsmaatregelen zijn preventief van aard. Elf van de 22 genoemde overstromingsmaatregelen zijn preventieve maatregelen. Ze pakken de oorzaak van overstromingen aan. Acht van die elf maatregelen zijn ruimtelijke ingrepen. Sommige daarvan vereisen
zelfs een herstructurering van de ruimtelijke inrichting.
De analyse maakt ook duidelijk dat overstromingsmaatregelen onderling afhankelijk
zijn. Elk initiatief van de waterbeheerder om ruimte te geven aan de rivier kan worden tenietgedaan door elke watertoets die toch ongewenste bebouwing toestaat. Het beleid bevat
evenwel weinig mechanismen om te sturen op die afhankelijkheden, afgezien van de bekkenbeheer- en stroomgebiedsbeheersplannen.

De meeste beleidsinstrumenten om overstromingsmaatregelen te realiseren zijn van het type
‘gezag’
De kwalitatieve beschrijving van de beleidsinstrumenten is vertaald naar cijfers (Figuur 3). De
cijfers maken duidelijk dat de actoren een mix van beleidsinstrumententypen gebruiken om
overstromingsmaatregelen uit te voeren. 31% van de beleidsinstrumenten zijn van het type gezag. 28% instrumenten zijn van het type informatie en nog eens 28% zijn van het type organisatie. Slechts 13% van de beleidsinstrumenten zijn van het type geld. Wanneer er dan gekeken
wordt naar het type van overstromingsmaatregel, dan valt op dat preventieve maatregelen
vooral uitgevoerd worden via beleidsinstrumenten van het type gezag (31%) en het type organisatie (27%). Voor de effectgerichte maatregelen zijn vooral informatieve beleidsinstrumenten (38%) en organisatie (31%) beschikbaar voor de uitvoering. Voor deze effectgerichte maatregelen zijn er bijna geen subsidies of belastingen voorhanden om de specifieke overstromingsmaatregelen te stimuleren bij de doelgroep. Voor curatieve maatregelen zijn vooral beleidsinstrumenten van gezag (33%) en informatie (29%) beschikbaar.
Figuur 3: type beleidsinstrument bij uitvoering
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Als de resultaten per overstromingsmaatregel beschouwd worden, dan wordt duidelijk dat er
vaak een mix van beleidsinstrumenten wordt ingezet om die specifieke maatregel uit te voeren
(zie Figuur 4). Het valt op dat er vaak een dominantie is van 1 of 2 typen van beleidsinstrumenten. 4 overstromingsmaatregelen worden vooral uitgevoerd via beleidsinstrumenten van het
type geld: aangepast landgebruik, groendaken, rampenfonds en regionale ontwikkeling. 9
overstromingsmaatregelen worden vooral uitgevoerd via gezag: gecontroleerde overstromingsgebieden, hemelwaterputten, hermeandering, herwaardering van grachtenstelsel,
landbouwrampenfonds, overstromingsbestendig bouwen en private beschermingsmaatregelen, private verzekering, psychosociaal interventieplan en vrijwaren van overstromingsgebieden/signaalgebieden. 10 overstromingsmaatregelen worden vooral via informatie-instrumenten uitgevoerd: baggeren en ruimen, hemelwaterputten, informatieplicht, materiële ondersteuning, modellen en risicokaarten, overstromingsvoorspeller en waarschuwing, pompen en
stuwen, psychosociaal interventieplan, watertoets. Bij overstromingsmaatregelen is vooral het
beleidsinstrument van het type organisatie dominant: baggeren en ruimen, dijken, gecontroleerde overstromingsgebieden en psychosociaal interventieplan.
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Figuur 4: beschikbare beleidsinstrumenten per overstromingsmaatregel
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

geld

gezag

informatie

watertoets

vrijwaren van overstromingsgebieden - signaalgebieden

regionale ontwikkeling

rampenfonds

psychosociaal interventieplan

private verzekeringen

pompen en stuwen

overstromingsvoorspeller en overstromingswaarschuwing

overstromingsbestendig bouwen en private overstromingsmaatregelen

noodplanning, crisisbeheer en rampenhulp

modellen en risicokaarten

materiële ondersteuning

landbouwrampenfonds

informatieplicht

herwaardering van het grachtenstelsel

hermeandering

hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen

groendaken

gecontroleerde overstromingsgebieden

dijken

baggeren en ruimen

aangepast landgebruik

0%

organisatie

Deze resultaten helpen alvast om een inschatting te maken van de te verwachte houding ten
aanzien van de overstromingsmaatregel. Voor- en nadelen van beleidsinstrumenten zijn terug
te vinden in de wetenschappelijke literatuur en geven een basis om een voorspelling te maken
wat betreft de houding van actoren ten aanzien van de maatregelen (Blum, 2016). Ook de
theorieën over kosten en baten van beleid (Wilson, 1980) en de theorieën omtrent verdelend
en herverdelend beleid (Lowi & Nicholson, 2009) geven handvatten om op voorhand alvast in
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te schatten welke houdingen de actoren zouden kunnen hebben ten aanzien van de overstromingsmaatregelen. Omdat aangepast landgebruik en groendaken uitgevoerd worden via
geldelijke instrumenten, kan worden verwacht dat bewoners en grond-en gebouweigenaren
die maatregelen wel interessant zouden kunnen vinden. Het levert hen immers baten op. Maar
als die vergoeding niet in verhouding staat tot de inspanning, dan kan dat weerstand uitlokken.
Ook ambtenaren zullen naar verwachting een positieve houding hebben, omdat het een flexibel instrument is. Het is gemakkelijk om uit te voeren, als er budget beschikbaar is. Ook regionale ontwikkeling wordt via geld als beleidsinstrument uitgevoerd. Daar zal men een positieve
houding over hebben, omdat dat ruimte laat voor innovatie. Het probleem van weerstand kan
ontstaan, als geld dreigt weg te vallen.
Heel wat ruimtelijke maatregelen worden gestuurd met hulp van regelgeving en gezag
als beleidsinstrument. De verwachting is dat daar weerstand zal tegen ontstaan. De regelgeving verstoort immers de markt van ‘ruimtegebruik’ en de waarde van de gronden. Ook is
regelgeving vaak weinig flexibel wat betreft de specifieke individuele situaties en de lokale
context. Dat zou het geval kunnen zijn bij herwaardering van grachtenstelsel, hermeandering
en de vrijwaring van overstromingsgebieden. Ook zijn er heel wat overstromingsmaatregelen
die via informatie worden gestuurd. Zo is er de Code van Goede Praktijk voor baggeren en
ruimen, en voor infiltratievoorzieningen. Die Code is niet verplichtend, maar informeert, hoewel
op een duidelijk sturende wijze. Informatie werkt minder goed als instrument bij crisissituaties.
Toch is informatie een beleidsinstrument bij materiële ondersteuning, overstromingsvoorspeller
en waarschuwing, en modellen en risicokaarten. Dat zijn toch overstromingsmaatregelen die
in crisissituaties relevant zijn. De verwachting is dan ook dat een aantal actoren een negatieve
houding hebben over die overstromingsmaatrelen. Tot slot is organisatie een beleidsinstrument
dat dominant gebruikt wordt bij baggeren en ruimen, bij dijken en bij gecontroleerde overstromingsgebieden. Actoren zullen een positieve houding hebben, omdat er via dat beleidsinstrument steeds meer expertise opgebouwd kan worden voor die maatregelen. Vooral de gestructureerde aanpak om een plan te maken, te bespreken en om het te realiseren vraagt
immers om een goede samenwerking tussen de vele betrokkenen. Weliswaar worden overstromingsmaatregelen via een mix van beleidsinstrumenten uitgevoerd.

De Vlaamse waterbeheerders, de Europese commissie, de gemeentelijke/provinciale diensten
ruimtelijke ordening en het Departement LNE voeren de toon in het overstromingsbeleid
VMM, de Europese Commissie, de gemeentelijke en provinciale diensten Ruimtelijke Ordening
en het waterbouwkundig laboratorium zetten de meeste beleidsinstrumenten in om overstromingsmaatregelen uit te voeren (zie Figuur 5). VMM voert de toon. Het valt ook op dat de
Europese Commissie een grote sturende actor is in het Vlaamse overstromingsbeleid.
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Het is vooral de Vlaamse overheid die initiatief neemt in het overstromingsbeleid, niet
de federale overheid. De federale overheid had tot voor kort vooral een rol bij de organisatie
van enkele curatieve maatregelen, zoals het crisisbeheer. De zesde staatshervorming hevelt
nu ook de federale bevoegdheden op het vlak van het Rampenfonds over naar de gewesten.
Figuur 5: aantal beschikbare beleidsinstrumenten per bevoegde actor
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Institutionele voorkeuren om beleid uit te voeren: Vlaamse waterbeheerders sturen vooral met
informatie en organisatie; departement en diensten Ruimtelijke Ordening vooral met gezag.
De resultaten in Figuur 6 laten zien dat sturende actoren een voorkeur hebben voor bepaalde
typen van beleidsinstrumenten. Zo sturen VMM, experts, CIW, AGIV, Federale dienst Volksgezondheid, KMI vooral met beleidsinstrumenten van het type informatie. De gemeentelijke en
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provinciale dienst ruimtelijke ordening, politici, Ruimte Vlaanderen, Ministerie van Binnenlandse
Zaken, Departement landbouw en de federale overheidsdienst Volksgezondheid zetten vooral
gezaginstrumenten in. Geld is het meest ingezette beleidsinstrument door de gemeentelijke en
provinciale milieudiensten en de Europese Commissie. De Vlaamse waterbeheerders, het
Vlaams departement LNE, de gemeentelijke en provinciale diensten waterbeheer, de VLM, de
gouverneur, burgemeester en de veiligheidsdienst en de federale overheidsdienst Volksgezondheid hanteren vooral beleidsinstrumenten van het type organisatie. Die voorkeuren geven
alvast aan dat er institutionele verschillen zijn om uitvoering te geven aan overstromingsbeleid.
Figuur 6: type beschikbare beleidsinstrumenten per bevoegde actor
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Beleidsinstrumenten, vooral gericht op gemeentelijke en provinciale diensten Waterbeheer en
gemeentelijke en provinciale diensten Ruimtelijke Ordening en op bewoners in hun rol van
grondeigenaren/eigenaren van gebouwen,
Figuur 7: aantal beschikbare beleidsinstrumenten gericht op doelgroep
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De beleidsinstrumenten om overstromingsmaatregelen uit te voeren, zijn vooral gericht op de
gemeentelijke en provinciale diensten Waterbeheer en de gemeentelijke en provinciale diensten Ruimtelijke Ordening. Ook zijn de beleidsinstrumenten gericht op bewoners in hun rol van
grondeigenaren/eigenaren van gebouwen (zie Figuur 7).
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Figuur 8: type beschikbare beleidsinstrumenten per doelgroep
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De doelgroepen die vooral via geld worden gestuurd zijn landbouwers en de gemeentelijke
en provinciale milieudiensten. Doelgroepen die vooral via gezag worden gestuurd zijn bewoners, gemeentelijke en provinciale diensten Ruimtelijke Ordening, de Vlaamse waterbeheerders, ingenieurs en experts, veiligheidsdiensten, burgemeester en gouverneur, alsook de
Vlaamse Landmaatschappij. De bewoners, gemeentelijke en provinciale diensten waterbe-
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heer, de Vlaamse waterbeheerders, hulpdiensten, notaris/makelaar, binnenlandse zaken worden vooral geconfronteerd met beleidsinstrumenten van het type informatie. Departement
LNE, de gemeentelijke en provinciale diensten landbouw en politici krijgen vooral te maken
met beleidsinstrumenten van het type organisatie.

1.3

Ontwikkelingen in overstromingsbeleid

Er zijn enkele ontwikkelingen in het overstromingsbeleid en dat is van belang voor een goede
interpretatie van de onderzoeksresultaten:
-

Mensen beseffen dat overstromingen niet gemakkelijk te vermijden zijn

-

Minder beschikbaarheid van open ruimte en meer claims op de open ruimte

-

Streven naar vereenvoudiging en optimalisatie in het beleid

1.3.1 Meer besef dat overstromingen een ruimtelijk en maatschappelijk probleem zijn
Na de zware ramp in Ruisbroek van 1976 was het overstromingsbeleid gericht op het vermijden
van overstromingen. Via technische maatregelen en waterbouwkundige ingrepen is geprobeerd om water versneld naar de zee af te voeren. Waterlopen zijn rechtgetrokken, dijken zijn
gebouwd, rivierbeddingen zijn uitgediept. Omdat men vond dat de voedselproductie gewaarborgd moest blijven en mensen beschermd moesten worden, is ervoor gekozen om zo
weinig mogelijk land te laten overstromen. Die aanpak wordt in de wetenschap ‘de bestrijdingsstrategie’ genoemd (Terrens, 2001). Na de overstromingen in de jaren ’90 vond een omslag plaats in de aanpak, omdat het duidelijk werd dat veiligheid niet tegen elke prijs gegarandeerd kon worden (Europese Gemeenschappen, 23/10/2000). Bovendien ontstonden er
door ‘de bestrijdingsstrategie’ overstromingsproblemen in stroomafwaarts gelegen gebieden.
Ook had de strategie negatieve gevolgen voor de biodiversiteit (Meire et al., 2002; Strubbe,
Mostaert, & Maeghe, 2005). De strategie was erg duur en zou nooit 100% bescherming kunnen
bieden (Terrens, 2001). Daarom zijn de basisprincipes van de overstromingsaanpak opnieuw
geformuleerd. De aanpak is veranderd van ‘strijden tegen water’ naar ‘meer ruimte geven
aan water’. En ruimte geven zou op een zo integraal en natuurlijk mogelijke wijze moeten gebeuren (Pichler, Deppe, & Jackson, 2009; Strubbe et al., 2005). Die nieuwe principes liggen
onder meer aan de basis van het Decreet Integraal Waterbeleid (Vlaamse Overheid,
18/07/2003) onder het motto ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. De verschuiving van de basisprincipes geeft aan dat de overstromingsproblematiek veranderd is van een waterprobleem
naar een ruimtelijk probleem.
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1.3.2

Minder open ruimte, meer claims vanuit actoren

Om de overstromingsbeleidsstrategie van ‘ruimte voor water’ te realiseren is open ruimte nodig. Die open ruimte is schaars, zo concludeerden ook experts van de CIW na de overstromingen van november 2010 (Knack, 2011; Vlaams Parlement, 2011). De open ruimte ondergaat
tal van veranderingen. Ten eerste proberen steeds meer functies een plek te vinden in de open
ruimte (Bomans & Gulinck, 2008). Oorspronkelijk werd open ruimte vooral gebruikt voor voedselproductie en teeltproductie voor de stedelijke nijverheidssectoren. Vandaag zijn er ook
functies te vinden zoals wonen, natuurbehoud, recreatie en waterberging. Elk van die functies
claimen de open ruimte. Een tweede verandering is dat de dominante positie van de landbouw afneemt vanwege een moeilijkere marktpositie en door problemen om bedrijfsopvolging te vinden. Een derde verandering in de open ruimte is dat open ruimte in haar geheel
schaarser wordt (Bomans & Gulinck, 2008; Poelmans et al., 2010). Steden en dorpskernen
groeien. In de periode 1990 – 2000 is de bebouwde oppervlakte van het landelijk gebied toegenomen met 13,3% (Bomans & Gulinck, 2008). De totale bebouwde oppervlakte in het
Vlaams gewest nam tussen 2001 en 2011 toe met bijna 8% (Bomans & Gulinck, 2008). Ruimte
voor water vinden is daarom niet gemakkelijk.

1.3.3

Meer vereenvoudiging en meer sturing via gezag

Rampen kunnen katalysators voor verandering zijn (Johnson, Tunstall, & Penning-Rowsell, 2005).
Dat is ook te zien in het Vlaams overstromingsbeleid. Sinds de overstromingen in 2010 en 2011
werd het beleid op diverse aspecten aangepast. De motor achter die aanpassingen was de
parlementaire hoorzitting van 2011 over de overstromingsproblemen in het Vlaams Parlement
(Vlaams Parlement, 2011). De uitkomst van de parlementaire hoorzitting was een resolutie om
de voornaamste problemen van het overstromingsbeleid onder de aandacht te brengen
(Verenigde Commissies Leefmilieu/Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken/Infrastructuur
van het Vlaams Parlement, 07/07/2011). Jaarlijks vindt er een ‘gedachtewisseling’ plaats in het
parlement over de voortgang van de acties om overstromingsproblemen aan te pakken
(Vlaams Parlement, 2013). De beleidsacties en -aanpassingen zijn vooral gericht op optimalisatie, vereenvoudiging en efficiëntiewinsten (zie Tabel 3) (Vlaamse Minister van Leefmilieu
Natuur en Cultuur, 2012). In totaal zijn vereenvoudigingen doorgevoerd voor tien overstromingsmaatregelen. Elf overstromingsmaatregelen kennen nu strengere voorwaarden en meer
dwingende bepalingen. Ze zijn doorgevoerd in het wetgevend kader via het wijzigingsdecreet
Integraal Waterbeleid van 19 juli 2013 (Vlaamse Regering, 19/07/2013). Tabel 1 vat de beleidsaanpassingen samen en laat zien dat er op een meer dwingende manier gestuurd wordt vanuit de overheid. Via regels en wetgeving wordt aangegeven wat wel en niet mag.
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Tabel 3: samenvatting van de beleidsaanpassingen na de overstromingen (2010-2011)
Overstromingsmaatregelen
Groendaken,herwaardering
grachtenstelsel
Hemelwaterputten, erosiebestrijdingsmaatregelen, baggeren en
ruimen
Hermeandering van de rivier,
herstel van natuurlijke overstromingsgebieden
Gecontroleerde overstromingsgebieden

Soort beleidsaanpassing sinds overstromingen 2010 – 2011
Vereenvoudiging van Striktere regels –
Andere aanpassinbeleid
dwingende sturing
gen
Afschaffing subsidies
- Minder budget beschikbaar om maatregel uit te voeren
Strengere voorwaarden opgelegd
bij bouwvergunning/ inzake landgebruik
Instrumentenkoffer:
meer instrumenten
voor grondverwerving en compensatie

Volledige onteigening in het kader van realisatie van overstromingsgebieden,
Herbestemming en vrijwaring
van overstromingsgebieden
Gecontroleerde overstromingsgebieden

Overstromingsgebieden via vrijwaring van signaalgebieden,
herbestemming
Watertoets
Pompen en stuwen
Informatieplicht
Modellen en risicokaarten

Overstromingsvoorspeller en
waarschuwing
Overstromingsbestendig bouwen, private beschermingsmaatregelen
Noodplan en crisisbeheer
Risicocommunicatie
Nationaal rampenfonds
Bekkenwerking

Vaker mogelijkheden
tot aanduiding van
overstromingsgebied
Integratie van procedures vergunningverlening en aanbesteding

Accuratere kaarten
Integratie van procedures
Aangescherpte risicokaarten
Integratie van modellen
Combineren van gegevens
Beter te begrijpen informatie
Rampenoefening
Overheveling van bevoegdheid naar
Vlaams niveau
Minder bestuurs- en
adviesorganen

56

Signaalgebiedenmethodiek
Aanscherpen adviesplicht

Training en voorlichting

Verplicht opleggen

Nieuwe experimenten
Nieuwe manieren en
ontwikkelingen
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1.3.4

Principe van meerlaagse veiligheid

Sinds 2013 is de VMM ook actief bezig met de introductie van het principe meerlaagse veiligheid. Dit betekent dat schade van overstromingen beperkt wordt door te kiezen voor duurzame oplossingen die aansluiten bij het watersysteem. Overstromingen worden beheerst (protectie), schade wordt zoveel mogelijke voorkomen (preventie) en men is bezig met voorspellen
en waarschuwen voor overstromingen (paraatheid) (https://www.vmm.be/water/overstromingen). VMM promoot dit principe actief en geeft aan dit een belangrijk principe is om Vlaanderen te helpen op weg naar een overstromingsbestendige samenleving (VMM, 2013a).

Conclusie
Om de implementatiekloof in het overstromingsbeleid te dichten, analyseert dit eerste hoofdstuk het volledige palet aan overstromingsmaatregelen, de beleidsinstrumenten en het netwerk van actoren die een rol spelen bij de uitvoering van de maatregelen. Er is gekeken naar
alle overstromingsmaatregelen die van drie verschillende typen zijn: preventieve, effectgerichte en curatieve maatregelen. Dat overstromingsbeleid heeft de afgelopen decennia enkele paradigmaveranderingen doorgemaakt. Daar waar in de jaren ’90 het vooral gericht was
op ‘strijden tegen water’, heerst momenteel het paradigma van ‘ruimte geven aan water’.
Stilaan vindt het concept van meerlaagse veiligheid ingang en staan we vermoedelijk aan de
vooravond van de volgende paradigmaverschuiving (CIW, 2016; VMM, 2013a).
De analyse in dit hoofdstuk laat zien dat het overstromingsbeleid in handen is van veel
actoren. 26 instituten of actoren zijn betrokken bij de uitvoering. Sommige hebben vooral een
rol bij het in werking stellen van de beleidsinstrumenten. Andere zijn dan weer vaker doelgroep
van die beleidsinstrumenten. De actoren bevinden zich van lokaal tot Europees niveau, over
verschillende sectoren zoals ruimtelijke ordening, milieu, water, landbouw en veiligheid. En het
gaat om ambtenaren, politici, experts en belangenorganisaties/ngo’s. Kortom, het overstromingsbeleid kenmerkt zich als beleid van het type multilevel, multisector en multiactor. Effectieve uitvoering van het overstromingsbeleid is het resultaat van een samenwerkend netwerk
van actoren. Maar er is niet één centrale actor die het netwerk stuurt, hoewel blijkt dat VMM
over het grootste aantal beleidsinstrumenten beschikt om overstromingsmaatregelen uit te
voeren. De handelingen van de verschillende actoren worden ook bepaald door verschillende beleidsdomeinen, zoals decreten en beleidskaders uit het beleid van onder meer bodem, ruimtelijke ordening, water, natuur, landbouw. De CIW en de bekkenwerking spelen een
verbindende rol en zijn de knooppunten in het netwerk waar afstemming tussen beleid plaatsvindt. Castells (2009) spreekt dan over ‘interacting nodes’. Dat zijn mensen of organisaties die
in staat zijn om verschillende netwerken met elkaar te verbinden.
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Maar niet alle relevante actoren die een rol hebben in het overstromingsbeleid zijn betrokken in die setting, zoals de provinciale dienst rampenplanning of de verzekeringssector.
Niet alle actoren hebben er een gelijke stem. De sector ‘landbouw’ heeft bijvoorbeeld een
raadgevende stem in de CIW.
De meeste van de overstromingsmaatregelen zijn van preventieve aard. Dat is te verklaren, want het voorkomen van overstromingen is één van de doelstellingen van het overstromingsbeleid. De overstromingsmaatregelen worden vooral met beleidsinstrumenten van het
type ‘gezag’ uitgevoerd. Van het type ‘geld’ zijn er veel minder beleidsinstrumenten beschikbaar: zo een 13% van de beleidsinstrumenten. De meeste overstromingsmaatregelen worden
met een mix van beleidsinstrumenten uitgevoerd, waarvan er 1 of 2 typen domineren. Aangepast landgebruik, groendaken, rampenfonds en regionale ontwikkeling worden vooral via geld
uitgevoerd. Gecontroleerde overstromingsgebieden, hemelwaterputten, hermeandering, herwaardering van grachtenstelsel, landbouwrampenfonds, overstromingsbestendig bouwen en
private beschermingsmaatregelen, private verzekering, psychosociaal interventieplan en vrijwaren van overstromingsgebieden/signaalgebieden worden vooral via gezag uitgevoerd.
Baggeren en ruimen, hemelwaterputten, informatieplicht, materiële ondersteuning, modellen
en risicokaarten, overstromingsvoorspeller en waarschuwing, pompen en stuwen, psychosociaal interventieplan, watertoets worden vooral via informatie uitgevoerd. Bij baggeren en ruimen, dijken, gecontroleerde overstromingsgebieden en psychosociaal interventieplan wordt
vooral het type organisatie ingezet.
De meeste beleidsinstrumenten worden ingezet door VMM, het Waterbouwkundig Laboratorium/Vlaams departement Waterwegen en Zeewezen, en de gemeentelijke en provinciale diensten ruimtelijke ordening. VMM voert de toon.
Elk van die organisaties heeft een voorkeur voor een specifiek type van beleidsinstrumenten. VMM, experts, CIW, KMI, en de media hebben een voorkeur om te sturen met informatie. Gemeentelijke/provinciale dienst Ruimtelijke Ordening, politici, Ruimte Vlaanderen, Ministerie van Binnenlandse zaken, Vlaamse overheid Landbouw sturen vooral met gezag. Departement LNE, Waterbouwkundig Laboratorium, gemeentelijke/provinciale diensten Waterbeheer, Vlaamse Landmaatschappij, diensten veiligheid/burgemeester en gouverneur hebben de voorkeur voor beleidsinstrumenten van het type organisatie. Het zijn vooral de Europese
Commissie en de gemeentelijke/provinciale dienst Milieu die beleidsinstrumenten van het type
geld inzetten.
De beleidsinstrumenten zijn bedoeld om doelgroepen te sturen. De meeste van die
instrumenten zijn vanuit de Vlaamse overheid gericht op de gemeentelijke en provinciale diensten Waterbeheer en Ruimtelijke Ordening. Doelgroepen die vooral te maken hebben met
beleidsinstrumenten van het type geld zijn landbouwers en de gemeentelijke en provinciale
milieudiensten. Bewoners, gemeentelijke en provinciale diensten Ruimtelijke Ordening, de
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Vlaamse waterbeheerders, ingenieurs en experts, veiligheidsdiensten, burgemeester en gouverneur, alsook de Vlaamse Landmaatschappij worden vooral gestuurd via het type gezag.
Informatie als beleidsinstrument wordt vooral ingezet richting bewoners, gemeentelijke en provinciale diensten Waterbeheer, de Vlaamse waterbeheerders, hulpdiensten, notaris/makelaar,
binnenlandse zaken. En departement LNE, de gemeentelijke en provinciale diensten landbouw en politici krijgen vooral te maken met beleidsinstrumenten van het type organisatie. Elk
van de beleidsinstrumenten hebben voor- en nadelen en er kan op basis daarvan al worden
ingeschat wat de houding van de betrokken actoren zou kunnen zijn (Blum, 2016). Ook de
theorieën over kosten en baten van beleid (Wilson, 1980) en de theorieën over verdelend en
herverdelend beleid (Lowi & Nicholson, 2009) geven handvatten om in te schatten wat de
houding van betrokken actoren zal zijn. Bijvoorbeeld:
-

Aangepast landgebruik en groendaken worden uitgevoerd via geldelijke instrumenten: bewoners en grond- en gebouweigenaren zullen een positieve houding hebben,
als die vergoeding in verhouding staat tot de inspanning. Is die vergoeding in hun ogen
niet hoog genoeg, dan kan dat weerstand uitlokken. Ambtenaren zullen een positieve
houding hebben, omdat het een flexibel instrument is, gemakkelijk uit te voeren als er
budget beschikbaar is. Weerstand kan ontstaan, als geld als beleidsinstrument dreigt
weg te vallen.

-

Herwaardering van grachtenstelsel, hermeandering en de vrijwaring van overstromingsgebieden. Dit zijn ruimtelijke overstromingsmaatregelen die met hulp van regelgeving en gezag worden uitgevoerd. De verwachting is dat hier weerstand zal zijn. De
regelgeving verstoort immers de markt van ‘ruimtegebruik’ en de waarde van de gronden. Ook is regelgeving vaak weinig flexibel wat betreft de specifieke individuele situaties en de lokale context.

-

Baggeren en ruimen en voor waterputten worden uitgevoerd via beleidsinstrument informatie, zoals de Code van Goede Praktijk. Die Code is niet verplichtend, maar informeert, hoewel op een duidelijk sturende wijze. Informatie werkt minder goed als instrument bij crisissituaties. Toch is informatie een beleidsinstrument bijvoorbeeld bij materiele ondersteuning, wat vooral in crisissituaties nuttig is. De verwachting is dan ook dat
een aantal actoren een negatieve houding zullen hebben over deze overstromingsmaatregelen.

-

Baggeren en ruimen, bij dijken en bij gecontroleerde overstromingsgebieden worden
uitgevoerd met het beleidsinstrument van organisatie. Actoren zullen een positieve
houding hebben, omdat via dit beleidsinstrument er steeds meer expertise opgebouwd
kan worden voor die maatregelen. Vooral de gestructureerde aanpak om een plan te
maken, te bespreken en om het te realiseren vraagt immers om een goede samenwerking tussen de vele betrokkenen. Weliswaar worden overstromingsmaatregelen via een
mix van beleidsinstrumenten uitgevoerd.
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Ook wordt vastgesteld dat er een aantal trends merkbaar zijn in het overstromingsbeleid, zoals
de trend om steeds meer te kiezen voor beleidsinstrumenten van het type gezag. Die instrumenten zijn typisch voor een herverdelend beleid (Lowi & Nicholson, 2009) en meer weerstand
zou dan ook verwacht kunnen worden.
De analyse maakt duidelijk dat het overstromingsbeleid vooral een taak van vele overheidsactoren is, die zich in beperkt aantal gevallen laten adviseren of helpen door private
actoren. Een aantal van de beleidsinstrumenten is erop gericht om private actoren te sturen.
Maar het valt op dat die beleidsinstrumenten zich vooral richten op ruimtelijke ordeningsaspecten van nog te bebouwen gebieden. Het gebied dat momenteel al volgebouwd is, kent
maar weinig beleidsinstrumenten en overstromingsmaatregelen. Daar zou een potentieel kunnen liggen om perspectieven te ontwikkelen om overstromingsschade te beperken.
Tot slot kan geconcludeerd worden dat de rol van de Europese Commissie ook niet te
miskennen is. De Europese Unie heeft het integrale waterbeleid in gang gezet. De Europese
Kaderrichtlijn Water heeft er mee voor gezorgd dat er een Decreet integraal waterbeleid
kwam. Ook de Europese Overstromingsrichtlijn heeft geholpen om de activiteiten van de waterbeheerders op het vlak van risicokaarten te laten aansluiten op het waterbeleid (European
Commission DG Environment, 2000, 2014a). Daarnaast voorziet de Europese Unie ook in tal van
financieringsinstrumenten die gebruikt worden bij de uitvoering van een aantal overstromingsmaatregelen.
De resultaten van dit hoofdstuk zullen gebruikt worden bij de verdere analyse. Het geeft
de basis bij het selecteren van overstromingsmaatregelen en het geeft inzicht in welke actoren
moeten worden bevraagd. Ook biedt het vertrekpunten om perspectieven voor het overstromingsbeleid te ontwikkelen en zal het gebruikt worden bij de verklaringen van de implementatiekloof en de mechanismen om die kloof te dichten.
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De actoren die een rol spelen bij de uitvoering van overstromingsbeleid zijn in beeld gebracht
in het eerste hoofdstuk. Het is de bedoeling om houdingen van die actoren te bestuderen en
te kijken of die een rol spelen bij de implementatiekloof. Door beter te begrijpen hoe die houdingen gevormd worden, kunnen mechanismen en perspectieven ontwikkeld worden om de
implementatiekloof te dichten en overstromingsschade te beperken. Volgens Ekstrom en
Moser (2013) zijn houdingen zelfs één van de belangrijkste factoren die de beleidsuitvoering
hinderen. Ook Stevens, Berke, en Song (2008) ondervonden dat houdingen en waarden van
planners van overstromingsmaatregelen mee bepalen welke overstromingsmaatregelen uiteindelijk in de plannen terechtkomen. De rol van houdingen van actoren in het beleidsproces
en de invloed van die houdingen op de beleidsuitvoering blijft vaak onbesproken. Daarom zal
dit onderzoek grondig nagaan of en welke rol houdingen spelen bij de uitvoering van overstromingsmaatregelen.
Implementatie gaat in feite over gedrag, waarbij actoren die betrokken zijn bij het beleid meewerken aan de uitvoering van beleid (O'Toole Jr, 2000; Robichau & Lynn Jr, 2009).
Gedrag wordt mede bepaald door houdingen (Ajzen, 1991, 2005; Fishbein & Ajzen, 1975). Dat
is wetenschappelijk bevestigd in de vele onderzoeken over het verband tussen houding en
gedrag die de laatste 40 jaar hebben plaatsgevonden (Hunter & Leyden, 1995; Kashima et al.,
1992; Kim & Hunter, 1993). Doorgaans kan gesteld worden dat mensen met een positieve houding dat vertalen naar meewerkend gedrag en dat mensen met een negatieve houding zaken zullen willen vertragen, bemoeilijken of weerstand bieden. Dat is meestal het geval in de
Westerse samenleving (Kashima et al., 1992). Soms is die relatie niet rechtlijnig, omdat men niet
over de tijd of de middelen beschikt om zich zo te gedragen of omdat men denkt dat men
niet in staat is om het gedrag te vertonen of omdat sociale of wettelijke normen hun verbieden
om het gedrag te vertonen (Ajzen, 1991, 2005). Zo ook omgekeerd, mensen met een negatieve houding vertonen soms toch meewerkend gedrag onder invloed van sociale of wettelijke
normen (Ajzen, 1991; Dahrendorf, 1968; Elster, 1989; Stern, 2000). Dus, als een actor een positieve houding heeft, dan zal die ook in het gedrag meestal positief zijn en meewerken. Als een
actor een negatieve houding heeft, dan zal die actor vermoedelijk gedrag vertonen van
weerstand of de uitvoering vertragen.
Om de rol van houdingen bij beleidsuitvoering te analyseren, worden volgende onderzoeksvragen gesteld:
1

Welke houdingen hebben de diverse actoren met een rol bij de uitvoering van overstromingsmaatregelen ten aanzien van de overstromingsmaatregelen?
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2

Bij welke overstromingsmaatregelen verschillen de houdingen tussen actoren zodanig
dat het moeilijkheden kan opleveren bij de uitvoering?

3

Welke evaluatiecriteria bepalen die houdingen?

4

Wat zijn de meest voorkomende evaluatiecriteria die elke actorgroep gebruikt om de
houding te vormen?

Door die vragen te beantwoorden wordt het duidelijk welke overstromingsmaatregelen bij de
beleidsuitvoering belemmerd kunnen worden, omdat actoren van houding verschillen. De resultaten verklaren ook hoe de houdingen gevormd worden. Bijgevolg zullen de resultaten helpen om het overstromingsbeleid te vergemakkelijken. Dat zal leiden tot aanbevelingen voor
het overstromingsbeleid. Ook worden er adviezen opgesteld over hoe men de aspecten ‘houdingen’, ‘waarden’, ‘belangen’ en ‘percepties’ beter kan integreren in het beleidsproces, zodat ze niet langer onbesproken blijven.
In dit hoofdstuk wordt het concept houding nader gedefinieerd en wordt theoretisch
beschreven hoe houding, belangen, waarden en percepties zich tot elkaar verhouden. Omdat de onderzoeksvragen complex zijn, is ervoor gekozen om gebruik te maken van meerdere
theoretische perspectieven en om steeds terug te grijpen naar het ontstaan van de theoretische inzichten. Combineren van meerdere theorieën is volgens Termeer en Dewulf (2012) een
goede manier om valide antwoorden te krijgen op complexe vraagstukken. Door iedere keer
terug te grijpen naar het ontstaan van de inzichten wordt er een korte theoretische evolutie
beschreven van de ontwikkeling van die inzichten tot op vandaag. Dat helpt bij de interpretatie van de resultaten. Aan het einde van dit hoofdstuk wordt het analysekader beschreven
dat aan de basis van dit onderzoek ligt.

2.1

Het concept ‘houding’

Een houding is een ‘positieve of negatieve evaluatie door een subject ten aanzien van een
object’ (Albarracín, Johnson, & Riegert, 2005). De definitie ziet houding als het resultaat van
een evaluatieve afweging die een individu maakt. Die evaluatie leidt dan tot één van drie
typen houdingen (Albarracin, Johnson, & Zanna, 2005):
-

Een positieve houding. In dat geval spreekt men van voorkeur of acceptatie.

-

Een negatieve houding. In dat geval spreekt men van afkeer of afwijzing.

-

Een houding kan ook afwezig lijken te zijn. Dat noemt men onverschilligheid.

De literatuur geeft aan dat een houding kenbaar gemaakt kan worden op drie manieren: op
affectieve wijze via emoties, via gedrag en/of via het cognitieve (Breckler, 1984; Eagly &
Chaiken, 1993). Houding analyseren via het cognitieve lijkt het meest geschikt voor dit onder-
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zoek, omdat actoren mondeling kunnen uiten hoe ze denken over de overstromingsmaatregelen. Analyse van emoties geeft geen inzicht in de achterliggende evaluatiecriteria die de
houding bepalen en is daarom minder geschikt voor dit onderzoek. Analyse van gedrag zou
geschikt kunnen zijn, maar het is moeilijk om op zoek te gaan naar voldoende situaties waaruit
we de houding van alle relevante actoren voor al deze overstromingsmaatregelen kunnen
afleiden.
Voor dit onderzoek is het relevant om de houding van een groep van actoren te analyseren, nl. de groep van actoren die betrokken is bij de uitvoering van het overstromingsbeleid.
Wanneer er over een groep van actoren gesproken wordt, komt al snel het concept draagvlak
ter sprake (Brunson & Shindler, 2004). Draagvlak staat synoniem voor steun, instemming, goedkeuring, acceptatie. Draagvlak is de tegenpool van weerstand. Als houdingen van individuen
in een groep geaggregeerd worden, dan is het vaak de vraag vanaf wanneer men kan spreken over draagvlak (Brunson & Shindler, 2004). De actoren binnen een groep hebben zelden
allemaal dezelfde houding. De werkelijkheid is een mix van houdingtypen. Dat leidt ertoe dat
onderzoekers draagvlak beschouwen als een gradueel begrip. Bartels, Nelissen, en Ruelle
(1998) spreken van sterk draagvlak, een ambivalent draagvlak, een zwak draagvlak en een
ontbrekend draagvlak. Buijs (2009a) spreekt van protest, gelatenheid, acceptatie en enthousiasme. Sommige gradaties gaan van het ontbreken van draagvlak tot sterk draagvlak. Andere indelingen gaan van protest tot acceptatie (Fishbein & Ajzen, 1975; Vaske & Donnelly,
1999). Wanneer is er sprake van draagvlak? Is er sprake van draagvlak, als de helft + 1 actoren
een positieve houding hebben? Of neigt draagvlak eerder naar consensus, als vrijwel iedereen
een positieve houding heeft? Walgrave (1997) erkent die moeilijkheid en benadrukt op pragmatische wijze dat er sprake is van draagvlak, als er ‘ofwel genoeg steun is uit de maatschappij
om ondanks tegenkantingen een bepaald beleid door te voeren of als er niet veel maatschappelijke steun is voor een bepaald beleid, maar er ook weinig weerstand is’. Het is aan de
onderzoeker om vast te stellen via criteria wanneer er sprake is van draagvlak (de Graaf, 2007).

2.2

Object en subject

In de definitie van houding zitten twee andere concepten: het object en het subject. Het object van het evaluatieve oordeel in dit onderzoek is een overstromingsmaatregel en een overstromingsbeleid. Vele definities beschouwen beleid of maatregelen als het object van houdingen (Bartels et al., 1998; Hoogerwerf, Arentsen, & Klok, 1993; Lijklema, 2001; Loots, 1996;
Meegeren, 1997; Potman, 1989; Raad voor het Milieubeheer, 1995; Walgrave, 1997; Woerkum,
1997). Uit de literatuuranalyse valt op dat veel onderzoekers geen melding maken van het
object (Bush, 1999; Geerts & den Boon, 1999; Molenaar, Hofstede, & Belandres, 1998).
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Het ‘subject’ is steeds een mens. Bij vele definities blijft het vaak onduidelijk wie het subject
is (Bush, 1999; Loots, 1996; Routledge, 1996; Woerkum, 1997). Een aantal onderzoeken houdt
rekening met verschillende schaalniveaus van subjecten:
-

Subject op microniveau: individu, de burger, een bij het beleid betrokken persoon
(Hoogerwerf et al., 1993; Potman, 1989)

-

Subject op mesoniveau: groep, relatiegroepen, institutionele groepen, organisaties
(Bartels et al., 1998; Hoogerwerf et al., 1993; Lijklema, 2001; van Meegeren, 1997)

-

Subject op macroniveau: publieke opinie, gemeenschap, samenleving (Geerts & den
Boon, 1999; Molenaar et al., 1998; Walgrave, 1997)

De houding van niet zomaar elk individu weegt even zwaar door, als het gaat om draagvlak,
zo stellen meerdere onderzoekers (Walgrave, 1997). Develtere (2003) spreekt in zijn onderzoek
over een primair, secundair en tertiair draagvlak. Primair draagvlak verwijst naar houding van
actoren die een actieve rol spelen bij de uitvoering van de maatregelen. Secundair draagvlak
gaat om actoren die de uitvoering van maatregelen kunnen hinderen of juist stimuleren. De
publieke opinie vormt het tertiaire draagvlak: het gaat om die actoren die instaan voor de
maatschappelijke inbedding van de maatregel. Walgrave (1997) stelt dat bij het bepalen van
maatschappelijk draagvlak enkel gekeken wordt naar organisaties die de macht hebben om
actoren te mobiliseren. Met die stelling geeft hij meer gewicht aan organisaties en beschouwt
hij nauwelijks de houding van individuele burgers of de publieke opinie, wat Loots (1996) wel
doet.

2.3

Evaluatiecriterium: belangen, waarden en percepties

De definitie van houding geeft aan dat het gaat om het resultaat van een evaluatief oordeel.
Dit onderzoek wil een beter inzicht krijgen over hoe de houdingen gevormd worden. Daarom
wordt de term evaluatiecriterium geïntroduceerd (Nijkamp, Rietveld, & Voogd, 1990). Dat is
een overkoepelende term voor de aspecten die in rekening gebracht worden bij de evaluatie
van de maatregelen en het bepalen van houdingen ten aanzien van overstromingsmaatregelen. Inzicht in die evaluatiecriteria maakt ook duidelijk in welke mate actoren van elkaar
verschillen bij de vorming van hun houding. Het geeft inzicht in of houding gemakkelijk te veranderen is, het verklaart spanningen tussen actoren, het maakt duidelijk op welke manier beleidsuitvoering vergemakkelijkt kan worden. In de volgende secties worden relevante theorieën beschreven over evaluatiecriteria die gebruikt worden om houdingen te bepalen. Ook
wordt er verwezen naar empirische onderzoeken die op vlak van overstromingen het bewijs
leveren dat die evaluatiecriteria een rol spelen in relatie tot overstromingsmaatregelen. Om
de leesbaarheid te bevorderen, worden de onderdelen die naar internationaal vergelijkbaar
onderzoek verwijzen, aangeduid met een titel en inspringing.
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2.3.1

Evaluatiecriterium type 1: welvaartsmaximalisatie en belangen

Het eerste evaluatiecriterium ‘belangen’ wordt vooral vanuit de economische literatuur gezien
als het criterium dat houding bepaalt. Dat evaluatiecriterium staat centraal in de omschrijving
van de mens als homo economicus. Mill (1936) was de eerste wetenschapper die de homo
economicus omschreef. Samen met zijn doctorandi karakteriseerde hij de belangengerichte
mens. Hij stelde dat de belangengerichte mens zich perfect rationeel en perfect instrumenteel
gedraagt. Die mens is gedreven door welvaartsmaximalisatie en volgt daarbij steeds het eigenbelang (Gintis, 2000; Henrich et al., 2001; Jager et al., 2000; Persky, 1995). Eigenbelang is de
sturende kracht voor houding en gedrag en de mens probeert dat eigenbelang te maximaliseren.
Wat is een belang? In eerste instantie zagen economen belangen in termen van geld
en winst maken. Maar onderzoek gaf aan dat mensen niet enkel geld proberen te maximaliseren, maar ook andere welvaartsdoelen, zoals luxe, vrije tijd, ... (Persky, 1995). Het eigenbelang is leidend. Welvaart maximaliseren doet de belangengerichte mens op een perfect instrumentele manier. De mens kan in een bepaalde context een correcte inschatting maken
van doeleinden en inzet van de schaarse middelen (Robbins, 1932). Bovendien kan de mens
op perfect rationale wijze een inschatting maken van de kosten en de baten van de mogelijkheden en staat de mens positief ten aanzien van de opties die het meest bijdragen aan het
eigenbelang. De homo economicus beschikt over alle nodige informatie (Gintis, 2000). De theorie impliceert dat een mens een negatieve houding aanneemt, als men overstromingsmaatregelen voorstelt die tegen zijn belangen ingaan. Positief zal de houding zijn, als de overstromingsmaatregelen de belangen en welvaart maximaliseren.

Empirisch bewijs uit onderzoek naar overstromingen
Dat mensen welvaart proberen te maximaliseren bij overstromingsmaatregelen wordt
bijvoorbeeld ondersteund door de resultaten van Zhai en Ikeda (2006). Zij onderzochten de afweging van mensen omtrent evacuatie en ondervonden dat ongemak één
van de redenen is waarom mensen besluiten om niet of pas erg laat te evacueren. De
voornaamste genoemde ongemakken zijn gebrek aan voedsel, angst, gebrek aan water en elektriciteit en gebrek aan slaap (Zhai & Ikeda, 2006). Daarmee wordt bevestigd
dat mensen zich in houding ten aanzien van overstromingsmaatregelen laten leiden
door hun welvaartsmaximalisatie.
Kunnen die houdingen, die door belangen bepaald worden, veranderen? Het is de context
waarin mensen zich bevinden, die aangeeft op welke manier welvaart gemaximaliseerd kan
worden. Als de context verandert, dan zullen de mensen andere evaluaties maken en kan hun
houding over overstromingsmaatregelen veranderen, zodat hun welvaart maximaal wordt.

65

2. Van concepten en theorie naar analysekader
Dat betekent dat houdingen exogeen gevormd worden (Wildavsky, 1987). Houding willen veranderen betekent dat men de context waarin de actor zich bevindt, zou moeten veranderen.
Het concept van de homo economicus, hoewel al oud, vormt vandaag nog steeds de
kern in een aantal wetenschappelijke praktijken, ook in onderzoeken over overstromingsmaatregelen. Deze theorie ligt aan de basis van de rationele keuzetheorie en de vele varianten
daarop (Kroneberg & Kalter, 2012), de multicriteria-analyses en willingness-to-paymethoden
(Levy, Hartmann, Li, An, & Asgary, 2007; Porthin, Rosqvist, Perrels, & Molarius, 2013) en ook in
simulaties, agent-based modellen en bayesian besluitvormingsmodellen (Barton, Saloranta,
Moe, Eggestad, & Kuikka, 2008; Dawson, Peppe, & Wang, 2011; Glendining & Pollino, 2012;
Krzysztofowicz, 1990; Linghu, Chen, Guo, & Li, 2013; Notaro, Fontanazza, La Loggia, & Freni,
2014; O'Connell & O'Donnell, 2014; Shenton, Hart, & Chan, 2014).
Empirische toepassing van het concept van de homo economicus laat zien dat mensen niet steeds perfect instrumenteel en rationeel handelen. De keuzes die mensen maken,
helpen niet om hun welvaart te maximaliseren (Michael & Becker, 1976; Wildavsky, 1987). Economische onderzoekers hebben geprobeerd om een verklaring te vinden voor die afwijkingen.
Zo stellen enkelen dat die empirische onderzoeken op een verkeerde manier tot conclusies zijn
gekomen en dat de theorie van de homo economicus nog steeds geldig is (Selten, 2001). Verklaringen die andere onderzoekers aandragen zijn bijvoorbeeld dat de homo economicus
veel socialer is dan men aanvankelijk dacht. Als de homo economicus een houding aanneemt, treden sociale normen in werking (Dahrendorf, 1968; Elster, 1989; Opp, 2013). Mensen
die in een groep functioneren, leggen elkaar normen op. Die normen zijn de maatstaven voor
wat wel en niet gepast is in bepaalde situaties (Vaske & Whittaker, 2004; Wittmann, Vaske,
Manfredo, & Zinn, 1998; Zinn, Manfredo, Vaske, & Wittmann, 1998). Die sociale normen zorgen
ervoor dat mensen zich bij het bepalen van hun houdingen soms niet helemaal laten leiden
door het eigenbelang. Soms spelen sociale normen en groepsbelangen mee. Sen (2002) heeft
dat bijvoorbeeld empirisch aangetoond door het model van de homo economicus te gebruiken bij de analyse van de praktijken in Japan. Hij stelde vast dat houdingen in Japan gedreven
worden door plicht, loyauteit en goodwill, wat groepsgerichte normen zijn.

Empirisch bewijs uit onderzoek naar overstromingen
Ook in onderzoek rondom overstromingsmaatregelen wordt aandacht besteed aan
de rol van sociale normen, die een effect hebben op de houding en het afsluiten van
verzekeringen (Lo, 2013). Het blijkt dat men een verzekering afsluit, niet omwille van een
eigen afweging van kosten en baten, maar wel omdat familie of vrienden de verzekering aanraden of omdat men ziet dat anderen met een gelijkend profiel ook een verzekering nemen (Lo, 2013).
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Een andere verklaring voor die afwijking is dat mensen beperkte informatie ter beschikking
hebben (Simon, 1957, 1972, 1991). Simon (1972) introduceerde het concept ‘bounded rationality’, beperkte rationaliteit. Hij geeft aan dat mensen wel de intentie hebben om zich rationeel
te gedragen en zich op belangen te richten, maar dat ze nooit alle nodige informatie ter beschikking hebben. Ze zijn beperkt in de informatie die ze hebben. Daardoor lijkt het alsof ze zich
irrationeel gedragen (Jones, 2003), maar in feite gedragen ze zich perfect rationeel binnen de
beperkte informatie die ze ter beschikking hebben. Die beperkte rationaliteit geldt ook voor
de inschatting van kosten en baten voor de toekomst, waarvan Kunreuther (2006) aangeeft
dat de meeste mensen de toekomst te optimistisch inschatten.
Ook Tversky en Kahneman (1981) probeerden de empirische afwijking te verklaren. Zij
spreken van ‘framing’ als verklaring voor de schijnbare irrationaliteit. Zij ontdekten dat mensen
een andere houding aannemen ten aanzien van hetzelfde probleem, als dat probleem op
een andere manier werd gepresenteerd en beschreven. Zo een framingeffect is ook empirisch
aangetoond door Spence en Pidgeon (2010) in relatie tot klimaatinformatie.
Ook vermoeden Kahneman en Tversky dat gevoelens en de persoonlijke aard van
mensen een rol spelen bij de verklaring van die empirische afwijking. Mensen staan afkerig
tegenover risico (Kahneman & Tversky, 1979) en ambiguïteit (Ellsberg, 1961; Hung, 2009).

Empirisch bewijs uit onderzoek naar overstromingen
Dat persoonlijke aard een rol speelt laat ook het onderzoek naar overstromingsmaatregelen van Birol, Hanley, Koundouri, en Kountouris (2009) zien. Zij onderzochten de houdingen van de lokale bevolking ten aanzien van alternatieve inrichtingsmogelijkheden
voor een rivierengebied in Polen. Uit hun onderzoek blijkt duidelijk dat de lokale bevolking divers was qua houding, wat zich uitte in twee verschillende ideeën over de meest
wenselijke maatregelen. Ook vonden Botzen, Aerts, en van den Bergh (2013) dat potentiële overstromingsslachtoffers afkering staan tegenover risico. Potentiële overstromingsslachtoffers verkiezen om meer te investeren in ophoging van hun woning dan in
verzekeringen. Dat weerspiegelde het streven naar zekerheid en minder risico’s. Cha
en Ellingwood (2012) hebben een formule ontwikkeld om risico-aversie mee in beschouwing te nemen bij de besluitvorming over infrastructuur in de context van overstromingsgevoelige gebieden.

Een laatste verklaring voor de afwijking in de rationele houding gaat dieper in op de manier
waarop de keuzeopties worden aangeboden. Het blijkt dat mensen opties ten opzichte van
elkaar evalueren in plaats van opties in relatie tot de absolute welvaart. Afhankelijk van welk
paar opties er gepresenteerd wordt, kan de houding ten aanzien van de opties variëren. Dat
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werd door Irwin, Slovic, Lichtenstein, en McClelland (1993) omschreven als het ‘preference reversal effect’. Recent heeft ook Oliver (2013) dat effect nog empirisch vastgesteld. Het effect
is groter, als men in groep kiest dan wanneer men individueel kiest.

2.3.2

Evaluatiecriterium type 2: waarden

Het tweede evaluatiecriterium, waarde, komt vooral uit de sociaalpsychologische wetenschap. Die wetenschappelijke benadering stelt dat mensen hun houding bepalen op basis
van hun waarden (Fishbein & Ajzen, 1975; Homer & Kahle, 1988; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992;
Stern, Dietz, Abel, Guagnano, & Kalof, 1999). Een waarde is een ‘generiek richtinggevend principe van wat volgens de mens moreel is, wat wenselijk is of wat juist is’, zoals sociale gelijkheid,
eerlijkheid of hulpvaardigheid (Kempton et al., 1995) (p.12). Waarden geven richting aan de
manier waarop een mens wil leven (Fulton, Manfredo, & Lipscomb, 1996; Rokeach, 1973;
Schwartz, 1992). Vaske en Donnelly (1999) bestudeerden de relatie tussen waarden, houdingen en gedrag en ze ontwikkelden de cognitieve hiërarchie – het waarden-houding-gedragmodel. Volgens Vaske en Donnelly (1999) zijn waarden abstracte cognities, die de context
overstijgen. Waarden geven aan welke houding de mens zal aannemen. Dat wordt een abstracte cognitie genoemd. Vervolgens wordt ook gedrag bepaald. Dat wordt een specifieke
cognitie genoemd.
Figuur 9: cognitieve hiërarchie

gedrag
houding
waarden
Bron: Fulton et al. (1996); Homer en Kahle (1988); Vaske en Donnelly (1999)
Mensen kunnen variëren in de waarden die ze belangrijk vinden. Dat komt, omdat waarden
vorm krijgen in de kindertijd via de sociale context waarin men opgroeit. Die context verschilt
van mens tot mens en dus verschillen ook de waarden tussen de mensen onderling (Grusec &
Kuczynski, 1997; McCrae et al., 2000; Rohan & Zanna, 1996; Rokeach, 1973). Mensen vormen
persoonlijke waarden door het gedrag van anderen te interpreteren (Garbarino, Kostelny, &
Barry, 1997; Kuczynski & Grusec, 1997; Zinn, Manfredo, & Barro, 2002). Na de kindertijd veranderen waarden amper (Bem, 1970; Vaske & Donnelly, 1999). Waarden zijn dus stabiele, con-
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textoverschrijdende principes. Waarden kunnen wel veranderen, als men lange tijd in een andere sociale context doorbrengt of als men een specifieke individuele ervaring meemaakt,
zoals een trauma of plotse veranderingen (Inglehart, 1997; Schwartz, 2003). Die gebeurtenissen
kunnen leiden tot een verandering in de waarden die men belangrijk vindt.
Onderzoekers hebben waarden geclassificeerd. Zo zijn er onder meer de Allport-Vernon-Lindzey WaardenSchaal (SOV), de Rokeach WaardenSchaal (RVS) en de Schwartz WaardenSchaal (SVS). Allport-Vernon-Lindzey (1951) categoriseren 6 typen van waarden: theoretische waarden, economische waarden, esthetische waarden, sociale waarden, politieke
waarden en religieuze waarden. Rokeach (1973) duidt twee typen van waarden aan: instrumentele waarden die verwijzen naar gewenst gedrag, zoals hard werken, netjes zijn en creatief
zijn en eindwaarden die verwijzen naar wat men in het leven zou willen bereiken, zoals een
comfortabel leven, vrijheid en geluk. Rokeach (1973) heeft in totaal 36 verschillende waarden
vastgesteld. De categorisering volgens Schwartz (1992) plaatst menselijke waarden langs twee
dimensies: een dimensie van openheid tot behoud en een dimensie van zelftranscendentie
tot zelfverheffing. Aan de hand van die twee dimensies heeft Schwartz (1992) 10 verschillende
waardentypen vastgesteld: zelfbepaling, stimulatie, hedonisme, prestatie, macht, veiligheid,
conformisme, traditie, altruïsme en universalisme (Schwartz, 2006). Uit die waardeschalen leert
men dat mensen diverse waarden belangrijk vinden, maar dat het aantal categorieën toch
beperkt blijft (Bell, Greene, & Fisher, 2001; Buijs, 2009b; Gagnon Thompson & Barton, 1994).
Waarden bepalen houdingen. Als een overstromingsmaatregel in lijn ligt met de
waarde, dan zal de houding positief zijn. Gaat een maatregel tegen een waarde in, dan zal
de houding negatief zijn.

Empirisch bewijs uit onderzoek naar overstromingen
De rol van waarden speelt mee bij het vaststellen van overstromingsmaatregelen, zo
blijkt uit onderzoek van Stevens et al. (2008). Zij vonden een sterke relatie tussen de
waarden van planners en de opgestelde overstromingsbeheersplannen. De Groot
(2012) stelden ook een relatie vast tussen waarden, beelden en het heersende beleidsparadigma.

Ook Homer en Kahle (1988) en Schwartz en Bardi (2001) komen tot de conclusie dat waarden
een invloed hebben op houdingen. Zij oordelen dat men op basis van waarden draagvlak en
weerstand kan inschatten. Maar andere onderzoeken gaven aan dat waarden niet voldoende bleken te zijn om draagvlak en houdingen te voorspellen (Buijs, 2009b; Kristiansen &
Hotte, 1996; Teel, Manfredo, & Stinchfield, 2007). Zo zijn er voorbeelden dat actoren dezelfde
waarden hebben, maar dat de houdingen van die actoren wel verschillen. Men is op zoek
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gegaan naar verklaringen voor die afwijking. Een eerste verklaring is dat mensen naast waarden ook bepaalde overtuigingen hebben over hoe de waarde ingevuld zou moeten worden.
Die overtuiging is een kennisbasis (Milfont, Duckitt, & Wagner, 2010). Als waarden gecombineerd worden met overtuigingen, dan spreekt men van waardeoriëntaties (Boer & Schulting,
2002; Fulton et al., 1996; Homer & Kahle, 1988; Vaske & Donnelly, 1999; Wittmann et al., 1998;
Zinn et al., 1998). Die waardeoriëntaties geven wel een concretere inschatting van de houding
die mensen zullen aannemen (Kluckholn, 1951; Zinn et al., 2002). Waardeoriëntaties zijn verder
geoperationaliseerd door Fulton et al. (1996) en Whittaker, Vaske, en Manfredo (2006). Die onderzoeken hebben ertoe geleid dat overtuigingen toegevoegd werden aan het cognitieve
hiërarchiemodel (Whittaker et al., 2006).
De tweede verklaring voor de afwijking is het effect van ‘situation specific impact dependency’. Dat effect was empirisch vastgesteld door Decker, Jacobson, en Brown (2006). Zij
tonen aan dat houding van mensen verandert, als ze een negatieve impact ervaren. Dat kan
niet worden verklaard vanuit veranderende waarden, omdat die vrij stabiel en al zeker niet
grillig zijn (Decker et al., 2006). Het lijkt erop dat mensen, als ze bepaalde houdingen moeten
aannemen, een inschatting maken van de ernst van de impact, wat afhankelijk is van de context. Zodra de impact te negatief wordt of als de context verandert, zal de houding veranderen, zo concluderen Decker et al. (2006) en Messmer, Brunson, Reiter, en Hewitt (1999). Die
verklaring sluit nauw aan bij het model van de homo economicus en het evaluatiecriterium
belangen, dat meespeelt bij de vorming van houding.
Kunnen houdingen veranderen, als ze door waarden bepaald worden? Informatie geven blijkt weinig effect te hebben op houdingen die door waarden bepaald worden
(Bolderdijk, Gorsira, Keizer, & Steg, 2013). Bolderdijk et al. (2013) ondervonden dat informatie
die gericht is op het stimuleren van milieuvriendelijk gedrag enkel effect had bij mensen die
milieubehoud hoog in het vaandel dragen. Bij mensen met andere waarden had die informatie weinig tot geen effect. Daarom komt het erop aan om bij communicatie en informatie over
overstromingsmaatregelen rekening te houden met de sociale waardegroepen (Fleischhauer
et al., 2012). Ook kunnen participatie en consultatie ervoor zorgen dat er een proces van sociaal leren op gang komt en dat er een beter begrip is van de verschillende belangen en waarden die aanwezig zijn (Fleischhauer et al., 2012).

2.3.3

Evaluatiecriterium 3: denkkader en perceptie

De theorie van het sociaal constructivisme biedt zicht op een derde evaluatiecriterium: het
denkkader (Berger & Luckmann, 1966). Volgens deze theorie zijn mensen sociaal geconstrueerd en hanteren ze een denkkader om de werkelijkheid te begrijpen. Denkkaders bepalen
daarom de houding ten aanzien van een overstromingsmaatregel. Denkkaders zijn cognitieve
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voorstellingen of mentale structuren, die men in het geheugen opslaat en die helpen om informatie en ervaringen te structureren (Bartlett, 1932). Op die manier wordt er betekenis gegeven
(Buijs, 2009b; Minsky, 1975). Verschillende termen worden gebruikt voor de term denkkaders,
zoals ‘frames’, ‘views’, of ‘schemata’ (Bartlett, 1932; Minsky, 1975). Het is complex om de hele
set aan denkkaders te analyseren, omdat die in de hoofden van de actoren zit. Wel is het
gemakkelijker om percepties van mensen over overstromingsmaatregelen te analyseren. Een
perceptie is het resultaat van het proces van betekenisgeving waarbij men heeft gebruikgemaakt van de denkkaders (Tversky & Kahneman, 1981). Het is een mondelinge of schriftelijke
uiting van de betekenisgeving. In dit onderzoek zullen daarom percepties geanalyseerd worden als een soort van proxy voor denkkaders.
Denkkaders en percepties ontstaan uit intersubjectieve relaties en sociale interactie.
De denkkaders worden geactiveerd en veranderd via anchoring en objectification, wat
plaatsvindt in de communicatie tussen mensen (Moscovici, 1975). Anchoring vindt plaats, als
men gebruikmaakt van sociale cognities om betekenis te geven aan nieuwe fenomenen. Het
nieuwe fenomeen wordt gekoppeld aan een bestaande sociale cognitie en er vormt zich een
sociale representatie over het nieuwe fenomeen. Vervolgens communiceert men die nieuwe
sociale representatie via objectification, bijvoorbeeld met bepaalde termen of symbolen
(Buijs, 2009b; Moscovici, 1984). Zowel anchoring als objectification vinden altijd plaats in relatie
met de respectievelijke sociale context (Buijs, 2009b). Aangezien sociale context en sociale
representatieprocessen verschillen tussen individuen, ontstaat er een grote variëteit aan denkkaders en sociale representaties tussen individuen en sociale groepen (Ascuntar, 2010; Castro,
2005; Roland-Levy, Pappalardo Boumelki F.-E., & Guillet, 2010). Met betrekking tot overstromingsbeleid zijn ook Siegrist en Gutscher (2006) tot de vaststelling gekomen dat de sociale
context van invloed is op de percepties van leken, experts en beleidsmakers.
De culturele theorie van Douglas (1978) en Wildavsky (1987) heeft ook veel aandacht
voor denkkaders die houdingen bepalen. Volgens hen zijn die denkkaders wereldbeelden die
aangeven hoe een persoon staat ten aanzien van de wereld. Er zijn volgens hen vier wereldbeelden: fatalisten, hiërarchisten, individualisten en egalitairen (Douglas & Wildavsky, 1982;
Ottedal, Moen, Klempe, & Rundmo, 2004). Aanvullend is er nog een vijfde type, dat buiten het
categorie valt, de ‘hermits’, omdat zij zich onttrekken aan alle sociale interacties (Schwarz &
Thompson, 1990). Een wereldbeeld geeft oriëntatie aan de individuele houding en het gedrag
in complexe situaties (Dake, 1991, 1992; Wildavsky & Dake, 1990). Ook zij geven aan dat het
wereldbeeld dat mensen hebben, bepaald wordt door de sociale context waarin ze leven
(Douglas, 1978). Op dit vlak sluit de culturele theorie ook sterk aan bij de waardetheorie en het
tweede type evaluatiecriterium waarden, die ook gevormd worden door de sociale context.
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Empirisch bewijs uit onderzoek naar overstromingen
De culturele theorie is gebruikt in onderzoek naar overstromingsbeleid. Botzen, de Boer,
en Terpstra (2013) geven aan dat mensen met een wereldbeeld dat zich richt op preventie na het horen van risico-informatie meer geneigd zijn om preventiemaatregelen
te nemen dan mensen met een andere basishouding. Ondanks de kritiek op de culturele theorie dat ze de werkelijkheid zeer sterk vereenvoudigt, erkennen onderzoekers
dat mensen inderdaad verschillende wereldbeelden hebben die in te delen zijn in een
beperkt aantal classificaties (Malone, 2009). (van der Wal, 2015) onderzocht de invloed
van wereldbeelden op de manier van sociaal leren in het overstromingsbeleid. En Van
Asselt, Rotmans J., Elzen MGJ den, en Hilderink HBM (1995) beschouwde wereldbeelden
als basis voor managementstijlen in het overstromingsbeleid. (Van Asselt et al.)

Zowel bij de ‘sociale representatietheorie’ als de ‘culturele theorie’ worden denkkaders gevormd via sociale context, cultuur en ervaringen. Overstromingsmaatregelen die passen binnen het denkkader, krijgen een betekenis en worden begrepen. Overstromingsmaatregelen
die niet passen binnen het denkkader, worden verworpen en kennen een negatieve houding.
Dat mechanisme wordt dissonantie genoemd. Dissonantie is de tegenpool van resonantie. De
resonantie van een denkkader is groot, als het denkkader niet sterk afwijkt van het denkkader
dat in de nieuwe informatie of gebeurtenissen vervat zit. Resonantie duidt op de mate van
herkenning van informatie, waardoor het gemakkelijk is om betekenis te geven aan de nieuwe
informatie (Buijs, 2009b). Dissonantie vindt plaats wanneer het denkkader en de nieuwe informatie met elkaar conflicteren, waarna de nieuwe informatie verworpen of genegeerd wordt
(Festinger, Riecken, & Schachter, 1956). De dissonantie geeft een oncomfortabel gevoel wegens de contradictie met de eigen denkkaders en waarden. Dat kan dan leiden tot een negatieve houding.
Empirisch bewijs uit onderzoek naar overstromingen
Dat dissonantie ook speelt bij overstromingsmaatregelen, is aangetoond door
Fleischhauer et al. (2012) die ondervond dat cognitieve dissonantie ontstaat, als overstromingen iemands huis bedreigen en men niet in staat is om het huis te verlaten. Overstromingswaarschuwingen worden genegeerd en experts worden gewantrouwd. Ook
kan het zijn dat deze mensen het bestaan van de kans op een ramp ontkennen
(Fleischhauer et al., 2012). Dissonantie vindt ook plaats, als de informatieontvangers
geen betekenis kunnen geven aan de informatie, zoals dat in de VSA het geval is met
de term ‘100-jarige terugkeerperiode’, een term die vaak wordt gebruikt door wetenschappers, maar die door burgers niet begrepen wordt (Michel-Kerjan & Kunreuther,
2011).
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Om denkkaders aan te passen, is het daarom van belang dat de informatie over overstromingsmaatregelen aansluit bij de denkkaders van de mensen, om zo geleidelijk de denkkaders
bij te sturen. Dat proces wordt ook reframing genoemd. Door nieuwe kennis en inzichten via
nieuwe gebeurtenissen of discussie met andersdenkenden, bijvoorbeeld in discussies in heterogene groepen, kunnen denkkaders en bijgevolg ook percepties veranderen (Dewulf et al.,
2009; Moscovici & Doise, 1994).

Empirisch bewijs uit onderzoek naar overstromingen
Het onderzoek over denkkaders en houdingen op het thema overstromingen gaat
vooral over de invloed van percepties op risicobeperkend gedrag en beschermende
overstromingsmaatregelen (Becker, Aerts, & Huitema, 2014; Kellens, Zaalberg, & De
Maeyer, 2012; Miceli, Sotgiu, & Settanni, 2008). Kievik en Gutteling (2011) concludeerden dat het denkkader over effectiviteit en de risicoperceptie bepalen of burgers zelf
private beschermingsmaatregelen nemen. Die correlatie hing deels ook af van het informatiezoekende gedrag van mensen.

2.3.4

Andere evaluatiecriteria

Emoties en ervaringen
Een ander criterium, dat niet cognitief van aard is, is emotie. Mensen laten zich bij het aannemen van een houding soms ook leiden door hun emoties. De onderzoekers Epstein (1994);
Loewenstein, Hsee, Weber, en Welch (2001); Peters en Slovic (2000); Slovic, Finucane, Peters,
en MacGregor (2007); Zajonc (1980) stellen dat mensen vaak hun houding bepalen op basis
van gevoelens, als ze snel een houding moeten bepalen. Dat perspectief sluit aan bij het onderzoek over duale processen-theorieën van onder meer Kahneman (2011); Stanovich (2011);
Stanovich (1999) die stellen dat mensen via twee systemen kunnen redeneren en reageren:
een automatisch, snel en intuïtief systeem en een langzamer en beredeneerd systeem.
Empirisch bewijs uit onderzoek naar overstromingen
Onderzoek naar de rol van gevoelens en overstromingsmaatregelen is uitgevoerd,
maar slechts beperkt. Dat onderzoek richt zich tot nog toe vooral op het stimuleren van
zelfbescherming door burgers (Keller, Siegrist, & Gutscher, 2006; Terpstra, 2011). Terpstra
(2011) besluit in zijn onderzoek dat mensen hun gedrag laten leiden door vroegere ervaringen, waar zij zowel negatieve als positieve gevoelens aan hebben over gehouden. Maar de negatieve gevoelens zijn veel gemakkelijker terug te halen dan de positieve gevoelens. Ook onderzoek op andere thema’s, zoals dat van Kals, Schumacher,
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en Montada (1999) over het natuurbehoud, laat zien dat vroegere ervaringen de voedingsbodem zijn voor emoties die vervolgens houding bepalen. Dat onderzoek wijst
ook op het belang van educatieprogramma’s om ervoor te zorgen dat jongeren ervaringen opdoen en emoties ontwikkelen die in hun latere leven richting geven bij houding, keuzes en gedrag (Kals et al., 1999). Whitmarsh (2008) onderzocht of overstromingsslachtoffers meer geneigd waren om actie te ondernemen met betrekking tot
klimaatverandering, dan mensen die geen overstroming hebben meegemaakt. Daar
bleek geen significant verschil in te zijn, wat verklaard wordt doordat overstromingsslachtoffers klimaatverandering en overstromingen zien als twee afzonderlijke kwesties.
Wel een significant verschil was te vinden bij mensen die luchtvervuiling hadden ervaren. Zij waren meer dan anderen geneigd om wat te doen aan klimaatverandering.
Dat had er niet mee te maken dat die mensen klimaatverandering met luchtvervuiling
associeerden, maar wel met het gegeven dat mensen die luchtvervuiling ervaren,
meer milieugerichte waarden hebben ontwikkeld. Die waarden spelen vervolgens ook
een rol om de houding ten aanzien van klimaatactie te bepalen (Whitmarsh, 2008).
Vertrouwen
Studies noemen ook vertrouwen als evaluatiecriterium om houding te bepalen (Terpstra, 2011).
Net zoals gevoelens is vertrouwen een evaluatiecriterium dat snel resulteert in houdingbepaling, ook als er onvoldoende informatie of tijd is om via een cognitief proces een houding te
vormen (Slovic et al., 2007). Mensen hebben sneller een positieve houding ten aanzien van
dingen en instituties die ze vertrouwen. Ze handelen sneller in lijn met de informatie die ze van
mensen krijgen die ze vertrouwen (Eiser, Miles, & Frewer, 2002).
Empirisch bewijs uit onderzoek naar overstromingen
In overstromingsonderzoek is dat onderzocht door Samaddar, Misra, en Tatano (2012)
die aangeven dat de rol van lokale leiders verwaarloosbaar was bij risicocommunicatie
over overstromingen in Mumbai, India, omdat de lokale leiders daar niet het vertrouwen genoten van de lokale gemeenschap. Ander onderzoek concludeert dat mensen
de kans op overstromingen laag inschatten, als ze vertrouwen hebben in de maatregelen. Het gevolg is dan dat ze minder geneigd zijn om beschermende maatregelen
te nemen of een overstromingsverzekering te sluiten (Hung, 2009; Terpstra, 2011). Een
geschiedenis van wantrouwen ten aanzien van beleidsmakers heeft invloed op de manier waarop mensen lokale acties ondernemen om hun weerstandsvermogen op te
bouwen, aldus Fatti en Patel (2013).
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2.4

Verhaallijnen

De evaluatiecriteria vormen samen een mentaal model van hoe een actor denkt over overstromingsmaatregelen (Kolkman et al., 2007). Verhaallijnen zijn in feite een uiting van die mentale modellen. Verhaallijnen (narratives/storylines) over overstromingsmaatregelen zijn taalkundige constructies die aangeven wat een actor denkt en vindt van een overstromingsmaatregel (Verduijn, Meijerink, & Leroy, 2012). Verhaallijnen omvatten in deze studie dus een houding,
percepties en waarden of belangen. Verhaallijnen spelen een rol bij de ontwikkeling en de
uitvoering van beleid. Met de introductie van het concept ‘verhaallijnen’ komen we al snel bij
Hajer terecht, die het heeft over storylines, narratives en discours coalities, met als voornaamste
doel om beleidsverandering te begrijpen en te verklaren. Volgens Hajer (2006) is een verhaallijn
‘een compact statement dat een complex narratief samenvat en dat mensen gebruiken bij
discussies’. Hajer hanteert discourse analyse om te begrijpen welke verhaallijnen actoren gebruiken en wie tot welke discours coalitie behoort om zo te verklaren waarom er veranderingen
in beleid optreden (Hajer, 2005). Een discours coalitie is een ‘groep van actoren die in de context van een specifieke set van praktijken gebruikmaakt van eenzelfde set van verhaallijnen
over een langere periode’ (Hajer, 2005). Hajer kijkt vooral naar de discoursen, zoals ze in het
beleid gebruikt worden. Dat wijkt af van de manier waarop verhaallijnen in dit onderzoek worden bestudeerd. In dit onderzoek gaat het immers over verhaallijnen die (nog) niet altijd terug
te vinden zijn in de beleidsdiscoursen. De voornaamste redenen waarom het discours zijn weg
naar de beleidsdiscussies niet vindt, kunnen zijn dat het individu er vanuit een strategisch motief
geen uiting aan geeft of dat de discussies de individuen geen ruimte bieden om verhaallijnen
te uiten. Door de verhaallijnen die actoren hanteren, te analyseren is het mogelijk om verschillen en overlap te identificeren Kolkman et al. (2007). Zo wordt duidelijk hoe actoren zich tot
elkaar verhouden. Vooral wanneer verhaallijnen niet voldoende met elkaar overlappen, kan
dat leiden tot beleidsuitkomsten die onvoldoende aanvaard worden door specifieke betrokken actoren. Dat bemoeilijkt de uitvoering. Overlap identificeren tussen verhaallijnen geeft een
inschatting van eventuele moeilijkheden bij de uitvoering.
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2.5

Analysekader

Op basis van deze concepten wordt het analysekader voor dit onderzoek opgesteld Figuur 10.
Figuur 10: analysekader voor houding en evaluatiecriteria
Verhaallijnen

Actor a

Lens van evaluatiecriteria

Overstromingsmaatregelen

Actor b

Lens van evaluatiecriteria

Overstromingsmaatregelen

Actor c

Lens van evaluatiecriteria

Overstromingsmaatregelen
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Evaluatiecriteria

Objecten

Houding

In de analyse staan de houdingen van de actoren over overstromingsmaatregelen centraal.
Dat is het onderwerp dat onderzocht wordt. Vervolgens wordt gekeken welke evaluatiecriteria
mee in beschouwing genomen worden om de houding over overstromingsmaatregelen te
bepalen. Het analyseniveau is de groep van actoren, want er wordt gekeken welke groepen
welke houdingen hebben en ook welke verhaallijnen te identificeren zijn op basis van gehanteerde evaluatiecriteria en houdingen. Op die manier wordt duidelijk wat de meest voorkomende houdingen en de meest bepalende evaluatiecriteria zijn waarmee men moet kunnen
omgaan om beleid te kunnen uitvoeren. Mensen die zich vooral door belangen laten leiden
als evaluatiecriterium zijn instrumenteel en vooral gericht op welvaartsmaximalisatie. Zij kunnen
belangengerichte mensen genoemd worden. Mensen die hun houding vooral laten bepalen
door waarden kunnen waardengerichte mensen genoemd worden. En mensen die zich vooral
door hun denkkader laten leiden, kunnen sociaal geconstrueerde mensen genoemd worden.
Via de data kunnen verschillen en overeenkomsten in houdingen en evaluatiecriteria worden
gevonden en wordt het duidelijk op welke manier de uitvoering van het beleid vergemakkelijkt
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zou kunnen worden. Dat vormt een basis om beleidsaanbevelingen voor het overstromingsbeleid te formuleren.
Mensen die houding vooral op waarden baseren, zijn waardengerichte mensen. Mensen
die zich vooral door denkkader laten leiden, worden sociaal geconstrueerde mensen genoemd. Op basis van de theorieën wordt de hypothese geformuleerd dat mensen meerdere
evaluatiecriteria gebruiken bij het bepalen van hun houding. Het analysekader wordt gebruikt
om de verzamelde data te ordenen en om volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:
1

Welke houdingen hebben de diverse actoren met een rol bij de uitvoering van overstromingsmaatregelen ten aanzien van de overstromingsmaatregelen?

2

Bij welke overstromingsmaatregelen verschillen de houdingen tussen actoren zodanig
dat het moeilijkheden kan opleveren bij de uitvoering?

3

Welke evaluatiecriteria bepalen die houdingen?

4

Wat zijn de meest voorkomende evaluatiecriteria die elke actorgroep gebruikt om de
haar houding te vormen?

Conclusie
Dit tweede hoofdstuk heeft de concepten, de theorieën en het analysekader, die aan de
basis van dit onderzoek liggen, beschreven. Dit hoofdstuk bereidt het onderzoek voor door
bestaande theorieën over houdingen te beschrijven.
Implementatie gaat in feite over gedrag, waarbij actoren die betrokken zijn bij het beleid meewerken om dat beleid uit te voeren. Wetende dat houdingen gedrag kunnen bepalen, richt dit onderzoek zich op houdingen om te kijken of die aan de basis kunnen liggen van
de implementatiekloof. Dit hoofdstuk definieert houding als een evaluatieve afweging die een
subject maakt omtrent een object. Daarbij worden een aantal evaluatiecriteria gebruikt. Houdingen kunnen op verschillende manieren onderzocht worden: via emotie, via het cognitieve
of via gedrag. Aangezien data verzameld moet worden over de evaluatiecriteria, is analyse
via het cognitieve het meest hoopvol. Door beter te begrijpen hoe houdingen gevormd worden, kunnen inzichten ontwikkeld worden voor mechanismen om de implementatiekloof te
dichten.
Het object is hier de overstromingsmaatregel. Het subject zijn actoren die betrokken zijn
bij de uitvoering van het overstromingsbeleid. In dit onderzoek is het relevant om subject op
mesoniveau te beschouwen, nl. als een groep van actoren die tot een specifieke organisatie
behoren. Op die manier wordt de complexiteit van de vele houdingen van actoren vereenvoudigd en geaggregeerd, zodat patronen inzichtelijk worden. Daartoe zal in de volgende
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hoofdstukken de nodige criteria bepaald worden. De conclusie is ook dat de subjecten ingedeeld zouden moeten worden naargelang hun belang bij de uitvoering van het beleid. Sommige subjecten hebben een primaire rol bij de uitvoering. Andere actoren hebben een secundaire rol en die kunnen de uitvoering hinderen of steunen vanuit een positie die wat meer aan
de zijlijn van het uitvoeringsproces staat. Rekening moet gehouden worden met de rol die elke
actorgroep heeft bij het ontwikkelen van een implementatiekloof. Die verschilt afhankelijk van
de positie in de uitvoering.
Dit hoofdstuk is in theorie en empirisch onderzoek dieper op zoek gegaan naar inzichten omtrent de evaluatiecriteria die gebruikt worden om houdingen te bepalen. Die inzichten
lijken ontwikkeld te zijn in onder meer drie verschillende wetenschappelijke disciplines: economie, psychologie en sociologie.
De economische discipline bestudeert belangen als evaluatiecriterium om houding te
bepalen. De stelling is dat mensen op zoek zijn naar welvaartsmaximalisatie en dus gedreven
worden door hun belangen. Wanneer men de houding van mensen wil veranderen, dan kunnen mechanismen ingezet worden waardoor hun belangen ingevuld worden. In empirisch onderzoek naar bereidheid tot evacueren bij overstromingen blijkt dat gebrek aan welvaartsmaximalisatie inderdaad een reden is waarom mensen besluiten niet of pas laat te gaan evacueren (Zhai & Ikeda, 2006). De discipline van de psychologie besteedt vooral aandacht aan
waarden als een criterium dat houding bepaalt. Waarden zijn principes die richting geven aan
wat wenselijk of juist is. Wanneer overstromingsmaatregelen overeenkomen met de waarden
van die actoren, dan zou hun houding positief zijn en hun gedrag meewerkend. Onder meer
De Groot (2012) benadrukt de rol van waarden in overstromingsbeleid. De sociologische discipline richt zich vooral op denkkaders en percepties. Dat zijn betekenissen die mensen in hun
hoofd hebben omtrent de werkelijkheid en die richting geven aan hun houdingen. Empirisch
onderzoek in het kader van overstromingsbeleid bevestigt dat overstromingsmaatregelen en
informatie over overstromingen in de lijn van de denkkaders zouden moeten liggen om te resulteren in meewerkend gedrag (Fleischhauer et al., 2012).
Door die verschillende inzichten te combineren, is er een analysekader samengesteld,
dat getoetst wordt in dit onderzoek. Dat analysekader stelt dat houdingen bepaald worden
door belangen, door waarden en door percepties. Uit de analyse van de theoretische literatuur lijkt het erop dat er sprake is van een samenhang tussen die drie evaluatiecriteria. Die
conclusie wordt gemaakt, omdat men in elk van die disciplines heeft vastgesteld dat de theorie tekortschiet met dat ene verklarende aspect. Dat ene evaluatiecriterium is vaak niet in
staat om de complexiteit van houdingen volledig te verklaren. Daarom wordt in het analysekader gebruikgemaakt van die drie onderzochte evaluatiecriteria.
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De verwachting is dat de evaluatiecriteria en houdingen samen resulteren in één of
meerdere verhaallijnen over de overstromingsmaatregelen. Op die manier zullen beleidsdiscoursen en bijhorende beleidscoalities geobserveerd kunnen worden, wat waardevolle inzichten oplevert om nieuwe perspectieven te ontwikkelen voor het overstromingsbeleid.
In dit tweede hoofdstuk is ook beschreven welke evaluatiecriteria al bestudeerd zijn in
het kader van internationaal onderzoek naar overstromingsmaatregelen. Er is nog geen overzicht van houdingen ten aanzien van verschillende overstromingsmaatregelen die op een uniforme manier onderzocht en vergeleken kunnen worden. Ook is er vrij weinig bekend over
houdingen van Vlaamse actoren in het overstromingsbeleid. Dit onderzoek is daar een betekenisvolle aanvulling op.
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Methoden

De onderzoeksvragen beantwoorden vraagt om een degelijke analyse van de empirie met
behulp van de meest geschikte en betrouwbare methoden. Onderzoeksvragen en onderzoeksdoelstellingen vormen de basis voor het opstellen van deze onderzoeksstrategie
(Newman & Benz, 1998; Newman et al., 2003). Maar ook de empirische wereld bepaalt mee
de selectie van de methoden (Alasuutari & Bickman, 2008). Veel methoden zijn voorhanden.
Dit hoofdstuk beschrijft de zoektocht naar de meest geschikte methoden voor dataverzameling en data-analyse van dit onderzoek. Ook wordt er steeds verwezen naar onderzoeken naar
overstromingsmaatregelen die hebben gebruikgemaakt van de beschreven methoden.

3.1

Methodenselectie

Dit onderzoek wil nagaan of houdingen, belangen, waarden en percepties een rol spelen bij
de uitvoering van het overstromingsbeleid. De zoektocht naar analysemethoden via een literatuurreview op basis van de digitale databanken ‘Scopus’ en ‘Web of Knowledge’ (via de
woorden ‘attitude’ en ‘preference’) maakt duidelijk dat tal van disciplines ‘houdingen’ onderzoeken en dat er erg verschillende methoden gebruikt worden. Slechts in enkele specifieke
vakgebieden zijn meta-analyses van methoden gevonden, zoals de gezondheidseconomie
(Ali & Ronaldson, 2012; Kaplan, Feeny, & Revicki, 1993) en de sociale psychologie (Krosnick,
Judd, & Wittenbrink, 2005). Dit hoofdstuk zal een meta-analyse maken van methoden en zal
aangeven welke methoden al gebruikt worden in houdingenonderzoek in het kader van overstromingen. Daarvoor is een systematische review uitgevoerd in empirische onderzoeken over
overstromingen en overstromingsmaatregelen door gebruik te maken van Web of Knowledge
en Scopus en is gezocht naar Engelstalige studies met trefwoorden flood and attitude; flood
and preference; flood and choice, flood and acceptance; flood and conflict.
Centraal in de meta-analyse staan vier categorieën (Figuur 11:) volgens twee assen:
-

Een exogene vs. een endogene as

-

De cognitieve vs. een feitelijke as

De exogene vs. de endogene as doelt op de twee uitgangspunten over hoe men houding
vormt. Enerzijds zijn er methoden die ervan uitgaan dat een individu de houding vormt op basis
van wat zich buiten het individu afspeelt, dus exogeen (Wildavsky, 1987). Die methoden stellen
dat een houding in feite een voorkeur is (Phillips, Johnson, & Maddala, 2002). Die voorkeur is
geformuleerd op basis van een set aan keuzemogelijkheden. Men kiest die optie die het meest
voldoening geeft. Het is de set aan keuzemogelijkheden die bepalend is voor de houding
(Griffin, Liu, & Khan, 2005). Anderzijds zijn er methoden die houding zien als het resultaat van
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een endogeen proces: een proces dat in de hoofden van het individu bewust of onbewust
plaatsvindt (McFadden, 1999). Een houding wordt bepaald binnen en door het individu zelf.
De cognitieve vs. de feitelijke as is de tweede as. Die as maakt onderscheid tussen
zogenaamde ‘stated’ methoden en ‘revealed’ methoden. ‘Stated’ methoden doen een beroep op het cognitieve van respondenten en gebruiken vragenlijsten om informatie te verzamelen over houding en voorkeur van respondenten. ‘Revealed’ methoden verzamelen data
via observatie van feitelijke gebeurtenissen (Carson & Louviere, 2011).
De onderzoeksmethoden zijn in te delen in vier categorieën. Het valt op dat geen enkele methode een wetenschappelijke consensus geniet. Tot vandaag zijn wetenschappers het
er niet over eens welke methode de meest betrouwbare is. Dit hoofdstuk beschrijft sterktes en
zwaktes van de methoden, alsook het selectieproces van de meest geschikte methoden (Krosnick et al. 2005).
Figuur 11: categorisatie van onderzoeksmethoden om houding te analyseren

Categorie I ‘feitelijk en exogeen’: Dit zijn methoden zoals econometrische berekeningen, observatieanalyses, averting behaviour-methode, hedonic pricing of experimenten. Die methoden gebruiken feitelijke situaties en observaties en analyseren de keuzeafwegingen van actoren. De methoden stellen in hun toepassing als voorwaarde dat er een ‘markt’ aanwezig is,
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opdat een actor afwegingen kan maken die te observeren zijn (Ali & Ronaldson, 2012). Bij afwezigheid van een ‘markt’ zetten onderzoekers een ‘experiment’ op om een artificiële situatie
te creëren.
Voor het thema van overstromingen zijn er geen onderzoeken gevonden die econometrische methoden inzetten. Wel hebben Howgate en Kenyon (2009) observatie gebruikt als
methode om inzicht te krijgen in de samenwerking tussen actoren tijdens lokale bijeenkomsten.
Porter en Demeritt (2012) gebruiken documentanalyse en statistieken om houdingen van instituties te analyseren over het gebruik van overstromingskaarten. Daarnaast zijn enkele (quasi)experimenten ingezet (Ardalan et al., 2010; Lamb, Walton, Mora, & Thomas, 2012; Terpstra,
Lindell, & Gutteling, 2009; Zaalberg & Midden, 2013). Die experimenten gaan over de invloed
van informatie op overstromingsperceptie, houding en gedrag. Het Delta Game, door Deltares
ontwikkeld, is ook een manier om houdingen te analyseren in een experimentele situatie, die
opgezet wordt via serious gaming. (http://www.deltares.nl/en/product/1518666/sustainabledelta-game)
Die methoden zijn sterk, omdat ze feitelijke gebeurtenissen analyseren. De data zijn
waarheidsgetrouw, want het gaat tenslotte om werkelijke observaties (Ali & Ronaldson, 2012;
Earnhart, 2001). De methoden vermijden het probleem van sociale wenselijkheid. De zwakte is
wel dat die methoden geen uitkomst bieden voor objecten of maatregelen die men nog niet
uitvoert, omdat daar in de praktijk nog geen ‘markt’ voor aanwezig is (Ali & Ronaldson, 2012;
Earnhart, 2001). Er bestaan dan nog geen feiten waarop men zich kan baseren bij de dataverzameling. Wetenschappers zijn ook sceptisch of die methoden wel werken bij analyse van publieke goederen, omdat er ook geen markt is waar individuen publieke goederen kopen
(Diamond & Hausman, 1994). De kwadrant I-methoden geven wel inzicht in de houding van
mensen, maar zijn onvoldoende geschikt om inzicht te krijgen in de dieperliggende beweegredenen voor hun houding of voorkeur (Earnhart, 2001). Die informatie wordt niet vaak onthuld
in feitelijke situaties. De methoden zijn in feite ook niet geïnteresseerd in de dieperliggende
beweegredenen, aangezien ze aannemen dat houdingen exogeen bepaald worden.
Categorie II ‘cognitief en exogeen’: Dit kwadrant omvat methoden, zoals de conjoint analysis
en de contingent valuation. Die methoden gebruiken een vragenlijst om houdingen van respondenten te analyseren. De respondenten waarderen verschillende opties door er een geldbedrag aan toe te kennen. Contingent valuation vergelijkt volledige keuzemogelijkheden met
een status-quo-situatie (Louviere, Flynn, & Carson, 2010), terwijl conjoint analyse respondenten
vraagt om eigenschappen van verschillende hypothetische mogelijkheden te evalueren en te
waarderen (Burke Incorporated, 2000). Wetenschappers zijn vooral bezorgd om de validiteit
van die methoden (Boxall, Adamowicz, Swait, Williams, & Louviere, 1996; Louviere et al., 2010;
Stevens et al., 2008). Ten eerste, omdat ze denken dat de methoden de antwoorden beïnvloeden (Boxall et al., 1996; Stevens et al., 2008). Ten tweede, omdat er geen gestandaardiseerde
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aanpak is om betrouwbaarheid en validiteit te waarborgen (Louviere et al., 2010). De methoden produceren soms erg uiteenlopende resultaten over de bereidheid tot betalen door respondenten (Stevens et al., 2008).
In onderzoek over overstromingen is contingent valuation al gebruikt om de houding
en waardering van mensen in te schatten ten aanzien van overstromingen (Brouwer, Akter,
Brander, & Haque, 2009), evacuatie (Botzen & van den Bergh, 2012; Zhai & Ikeda, 2006), verzekering (Hung, 2009) en adaptief gedrag in relatie tot hun eigendommen (Joseph, Proverbs,
Lamond, & Wassell, 2012).
De sterkte van contingent valuation en conjoint analysis is dat de houding uitgedrukt
wordt in een economische waarde (euro’s, dollars) voor objecten en maatregelen, als er geen
markt voor bestaat (Aldrich, Grimsrud, Thacher, & Kotchen, 2007; Ali & Ronaldson, 2012;
Hanemann, 1994; Whitehead, Pattanayak, Van Houtven, & Gelso, 2008). Wel zijn er ook een
aantal zwaktes. Ten eerste vraagt men zich af of contingent valuation methoden wel echt
meten wat ze beweren te meten. Zouden mensen die bedragen ook in de praktijk betalen?
(Ali & Ronaldson, 2012; Diamond & Hausman, 1994; Harris, Driver, & McLaughlin, 1989). Sommige wetenschappers twijfelen daaraan, omdat contingent valuation een hypothetische situatie schetst en de respondenten niet echt met hun eigen geld hoeven te betalen (Carson &
Louviere, 2011). Ten tweede denken sommige wetenschappers dat de waarde die genoemd
wordt, geen authentieke waarde is, maar dat de respondent die waarde tijdens het interviewproces construeert (Hanemann, 1994). Ten derde neemt de methode aan dat respondenten
nutsmaximaliserend gedrag vertonen en in de hypothetische, onnatuurlijke situatie kunnen inschatten welke gevolgen hun keuzes met zich meebrengen (Harris et al., 1989; Whitehead et
al., 2008). Dat vereist cognitief gezien erg veel van de respondenten, want het is een complex
en lastig proces (Diamond & Hausman, 1994; Harris et al., 1989). De methode kan niet op iedereen toegepast worden (Hanemann, 1994). Conventionele contingent valuation methoden
geven geen inzicht in hoe een respondent tot de waarde komt (Diamond & Hausman, 1994).
Het theoretisch gedragsmodel ontbreekt en dat maakt het zeer moeilijk om de betekenis van
de waarde te begrijpen ten opzichte van andere variabelen (Carson & Louviere, 2011). Een
zwakte is ook het effect van vragenlijst en respondenten. Magat, Viscusi, en Huber (1988) hebben vastgesteld dat de respondenten de waarde onderschatten (Stevens, Belkner, Dennis,
Kittredge, & Willis, 2000). Kahneman en Knetsch (1992) observeerden het ‘embedding effect’,
wat betekent dat de bereidheid tot betalen voor bijvoorbeeld één extra eenheid hetzelfde is
als voor meerdere extra eenheden. Kortom, de bereidheid tot betalen is dezelfde, los van de
extra hoeveelheden die men erbij krijgt. Een ander responseffect is dat de respondenten de
objecten in de vragenlijst op een verschillende manier framen (Diamond & Hausman, 1994).
Boxall et al. (1996) zagen ook vertekende resultaten als gevolg van ‘ja-knikkende’ respondenten. Vragenlijsten kunnen ook ongewenste effecten creëren, als gevolg van schaal en reikwijdte van de antwoordmogelijkheden (Hanemann, 1994) of de volgorde van de vragen
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(Diamond & Hausman, 1994). Men kan ook vaak een inkomenseffect vaststellen op de antwoorden over de bereidheid tot betalen. Dat maakt vergelijking van de antwoorden tussen
de respondenten moeilijker (Diamond & Hausman, 1994; Hanemann, 1994).

Categorie III ‘cognitief en endogeen’: De methoden zijn discrete choice experiment, zelfrapportage middels ranking of scoring, open interviews of focusgroepen of de Q-methode. Discrete choice experiment presenteert twee of meer keuzemogelijkheden die in één eigenschap van elkaar verschillen. Respondenten krijgen de vraag om een keuze te maken. Die
aanpak geeft inzicht in de afwegingen die respondenten maken bij hun keuze tussen de verschillende alternatieven (Louviere et al., 2010). De methodiek van zelfrapportage gebruikt ranking- of scoringsschalen, zoals de Thurstone-schaal, de Likert-schaal of semantische differentiatie. Die schalen zijn zeer gebruikelijk in de wetenschap. Ze vragen aan respondenten om een
lange lijst van stellingen te beoordelen aan de hand van een 11-puntsschaal, een 5-puntsschaal of een 7-puntsschaal. De som van de antwoorden geeft de houding van de respondent
aan (Krosnick et al., 2005). Momenteel is die manier van bevraging geëvolueerd van een grote
set van stellingen naar een set met steeds eenvoudigere vragen. Soms wordt er zelfs slechts
één eenvoudige vraag gesteld om houding te bepalen (Krosnick et al., 2005). Bij open interviews en focusgroepen krijgen respondenten meer vrijheid om te antwoorden dan bij een gestandaardiseerde vragenlijst. Zij hoeven dan niet te kiezen uit een vooraf vastgelegde set van
antwoordmogelijkheden. De Q-methode is een methode waarbij de onderzoeker de praktijk
in gaat en uitspraken verzamelt omtrent een onderwerp om dan vervolgens die uitspraken
voor te leggen aan elke respondent die die dan rangschikt volgens belangrijkheid of volgens
wat het dichtst aansluit bij de perceptie van de respondent. Op die manier krijgt men inzicht
in de denkpatronen van mensen (Dryzek & Berejikian, 1993; Van Exel & De Graaf, 2005).
Met betrekking tot overstromingsonderzoek zijn de kwadrant III-methoden de meest
gebruikte methoden. Discrete choice experiment is toegepast om de houding te analyseren
ten aanzien van overstromingen (Bočkarjova, Rietveld, & Verhoef, 2008), verzekeringen
(Botzen, de Boer, et al., 2013; Botzen & van den Bergh, 2012), natuurlijke overstromingsgebieden (Birol et al., 2009), evacuatie (Rashid, Haider, & McNeil, 2007; Rashid, Hunt, & Haider, 2007),
overstromingswaarschuwing (Zhai, Fukuzono, & Ikeda, 2007) en relocatie (Rashid, Hunt, et al.,
2007). Ook vragenlijsten met ranking- en scoringsschalen zijn gebruikt, zoals om houding te meten ten aanzien van niet-structurele overstromingsmaatregelen (Rasid & Haider, 2002), evacuatiemaatregelen (Gotoh, Takezawa, Maeno, & Oshiki, 2010); private beschermingsmaatregelen (Scolobig, De Marchi, & Borga, 2012; Terpstra & Gutteling, 2008; Vari, Linnerooth-Bayer, &
Ferencz, 2003), ruimte voor de rivier (De Groot, 2012; De Groot & De Groot, 2009) en bedijking
(Chowdhury, 2003). Interviews zijn gebruikt als methode om houding te analyseren ten aanzien
van de Europese overstromingsrichtlijn (Heintz, Hagemeier-Klose, & Wagner, 2012), evacuatie
(Horney, MacDonald, Van Willigen, Berke, & Kaufman, 2010), verzekeringen (Lave & Lave,
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1991), relocatie (Kick, Fraser, Fulkerson, McKinney, & De Vries, 2011) nationaal overstromingsbeleid door de buurlanden (Steenhuisen, Dicke, & Tijink, 2007) en overstromingen zelf (Lara,
Saurí, Ribas, & Pavón, 2010).
De sterkte van zelfrapportage met een Likert-schaal is dat die methode door de grote
hoeveelheid stellingen vrij betrouwbare resultaten oplevert en een beperkte foutenmarge kent
(Krosnick et al., 2005). Een zwakte is wel dat de methode net door die grote hoeveelheid stellingen ook tijdrovend is (Krosnick et al., 2005). Vanuit dat knelpunt is men op zoek gegaan naar
eenvoudigere methoden die minder tijd vragen, maar die wel een grote validiteit en betrouwbaarheid hebben. Een voorbeeld daarvan is de New Ecological Paradigm-methode van Dunlap (Dunlap, Van Liere, Mertig, & Jones, 2000). De schaal is eenvoudig toe te passen, goed in
staat om houding ten aanzien van natuur in te schatten en gemakkelijk te interpreteren door
respondenten (Aldrich et al., 2007). Dergelijke vereenvoudigingen maken houdingschalen erg
aantrekkelijk, want de cognitieve inspanning die de respondent moet leveren is relatief beperkt ten opzichte van andere methoden (Ali & Ronaldson, 2012; Brazier, Rowen, Yang, &
Tsuchiya, 2009). De zwakte van de zelfrapportagemethode is de kans op sociaal wenselijke
antwoorden, wat kan gebeuren omdat de respondent de onderzoeker wil plezieren of om
zichzelf beter voor te doen dan de werkelijke situatie is (Gregg & Klymowsky, 2013). Respondenten kunnen bij geschreven vragenlijsten hun antwoorden nog aanpassen (Krosnick et al.,
2005). Gevoelige onderwerpen kunnen tot sociaal wenselijke antwoorden leiden of tot vage
en oppervlakkige antwoorden (Gregg & Klymowsky, 2013). Eén van de oplossingen is om de
respondenten anonimiteit te garanderen. Die methoden verwachten ook dat mensen zichzelf
kennen en begrijpen (Gregg & Klymowsky, 2013; Wilson, 2009). Het lijkt er ook op dat respondenten de neiging hebben om evenveel gebruik te maken van elke categorie op de houdingschaal en om de antwoorden voor de verschillende vragen dicht bij elkaar te leggen. (Stevens,
1966). Respondenten hebben de neiging om steeds rondom het gemiddelde te willen antwoorden. Een andere zwakte is het ‘methodevooroordeel’. Dat dreigt voor te komen bij een
schaal waarbij de betekenis van de verschillende punten niet duidelijk is. Ook vindt dat effect
plaats, als men niet erkent dat de afstand tussen schaalpunten voor respondenten niet even
groot is (Cohen, Manion, & Morrison, 2013; Jamieson, 2004). De volgorde van de stellingen kan
de antwoorden beïnvloeden (Krosnick et al., 2005; Schuman & Presser, 1996). Voor elk van die
problemen bestaan hulpmiddelen, zoals kiezen voor antwoordalternatieven in plaats van numerieke schalen (Harzing et al., 2009).
Het Discrete Choice Experiment is een sterke methode, omdat de respondent de objecten rangschikt (Lagarde & Blaauw, 2009; Lancsar & Louviere, 2008), wat niet het geval is met
methoden uit kwadrant II. De methode is ook in staat om houdingen vast te stellen voor objecten waar er geen ‘markt’ voor aanwezig is (Ali & Ronaldson, 2012), waardoor Discrete Choice
Experiment zich ook richt op maatregelen die men nog in de toekomst moet realiseren
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(Whitehead et al., 2008). Volgens Louviere et al. (2010) is Discrete Choice Experiment als methode veel geschikter en betrouwbaarder dan bijvoorbeeld de conjoint analysis, omdat aan
het Discrete Choice Experiment wel een theoretisch model ten grondslag ligt dat richting geeft
aan hoe men de methode toepast en op welke manier men de resultaten moet interpreteren.
De zwakte van het Discrete Choice Experiment is dat het in vergelijking met zelfrapportage en
schalen vrij complex blijft en de respondent een cognitieve inspanning moet doen (Lancsar &
Louviere, 2008). Een andere zwakte is de manier waarop de respondenten de objecten interpreteren, wat kan afwijken van de manier waarop de onderzoekers de objecten proberen
voor te stellen. Dat speelt bij alle methoden, maar is hier problematisch, omdat het zich kan
doorvertalen in een andere rankschikking van objecten of maatregelen, waardoor de resultaten worden beïnvloed (Lagarde & Blaauw, 2009).
De Q-methode heeft het voordeel dat het mogelijk is om denkwijzen van individuen te
identificeren en onderlinge vergelijkingen te maken. Het nadeel van de Q-methode is dat het
mogelijk is dat specifieke type van denkwijzen over het hoofd worden gezien, omdat de methode met hulp van een aantal voorop vastgestelde uitspraken werkt. Bovendien is de methode ook tijdsintensief (van Eijk & Steen, 2014).

Categorie IV ‘feitelijk en endogeen’: Deze methoden vallen onder de noemer van impliciete
meetinstrumenten en zijn bijvoorbeeld unobstrusive behavioural observation; response latency
measures, priming procedures en physiological measures. Doelstelling van die methoden is om
de intrinsieke houding van mensen te meten, dus hun spontane houding. Dat gebeurt door
het bewuste handelen van respondenten uit te schakelen. Unobstrusive behavioral observation observeert respondenten op basis van hun non-verbale communicatie (Krosnick et al.,
2005). Men kijkt naar oogcontact en lichaamstaal (Word, Zanna, & Cooper, 1974). Non-verbale
communicatie is moeilijk onder controle te houden (Dovidio, Kawakami, & Gaertner, 2002).
Response latency measures, zoals de impliciete associatietest of opeenvolgende ‘priming’procedures zijn gericht op het onderbewuste cognitieve proces van mensen. De impliciete
associatietest, ontwikkeld door Greenwald, McGhee, en Schwartz (1998), vraagt aan respondenten om twee sets van onderwerpen in te delen in twee beoordelingsdimensies. Het is de
snelheid waarmee men antwoordt, die aangeeft welke de impliciete houding van mensen ten
opzichte van de onderwerpen is (Krosnick et al., 2005). Priming-procedures vragen respondenten om een woord te vormen met een reeks van letters die men aanbiedt, samen met een
doelwoord. Op die manier evalueert men objecten en stelt men houdingen vast. Hoe sneller
men de associatie vindt, hoe meer impliciet de houding is (Krosnick et al., 2005). En tot slot zijn
er nog fysiologische methoden, zoals het meten van galvanische huidreacties of het analyseren van spierreacties (Cacioppo, Petty, Losch, & Kim, 1986) of oogreacties (Lang, Bradley, &
Cuthbert, 1990) of het meten van hersenactiviteit (Cacioppo et al., 1986; Krosnick et al., 2005).
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Voor het thema van overstromingen zijn er geen onderzoeken gevonden die gebruikmaken van die methoden.
De sterkte van impliciete methoden is dat ze ingezet kunnen worden, als respondenten
niet in staat zijn of niet bereid zijn om hun houding bekend te maken (Gregg & Klymowsky,
2013; Krosnick et al., 2005). Impliciete methoden werken het best, als introspectie over gevoelens en overtuigingen niet nodig is (Krosnick et al., 2005). Impliciete methoden zijn ook veel
minder gevoelig voor manipulatie door de respondent, omdat ze het automatische en het
onderbewuste bestuderen (Gregg & Klymowsky, 2013; Steffens, 2004). Enkele academici twijfelen eraan of die aanname wel volledig terecht is, want zodra de test transparant is voor de
respondent, kan er wel manipulatie voorkomen (Fazio & Olson, 2003; Karpinski & Hilton, 2001;
Steffens, 2004). Impliciete methoden zijn goede alternatieven voor expliciete methoden, want
vergelijking laat zien dat er correlatie is tussen de uitkomsten van beide methoden (Gawronski,
2009; Gregg & Klymowsky, 2013; Nosek & Smyth, 2007; Steffens & Buchner, 2003; Steffens &
Plewe, 2001). Die correlatie kan te maken hebben met een hoge mate van spontaniteit in
antwoorden bij expliciete methoden (Hofmann, Gawronski, Gschwendner, Le, & Schmitt,
2005). Een zwaktepunt is dat de gebruikte categorieën mogelijk niet herkenbaar zijn bij alle
respondenten, wat de resultaten vertekent (Greenwald & Sriram, 2010). Ook de volgorde van
categorieën kan de resultaten beïnvloeden (Greenwald & Sriram, 2010; Gregg & Klymowsky,
2013; Nosek, Greenwald, & Banaji, 2007). De context en de manier waarop men de test bij
respondenten introduceert hebben bovendien een invloed op welke associaties respondenten maken (Fazio, 2007; Gregg & Klymowsky, 2013; Han, Olson, & Fazio, 2006; Krosnick et al.,
2005). Impliciete methoden krijgen ook de kritiek dat ze arbitrair zijn, omdat het de onderzoekers zijn die de lichaamstaal ‘aflezen’ (Blanton & Jaccard, 2006; Haines & Sumner, 2013;
Krosnick et al., 2005). Maar de betekenis van associaties kan verschillen tussen respondent en
onderzoeker. Impliciete methoden zijn ook tijdrovend, omdat men per object een hele reeks
van associaties moet maken (Gregg & Klymowsky, 2013).
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Tabel 4: sterktes en zwaktes van de methoden

Sterkte

Categorie I:
Revealed preferences op basis
van geobserveerde data

Categorie II:
Conjoint analysis, contingent
valuation

Categorie III

Waarheidsgetrouwe situatie op
basis van feitelijk
gedrag

Houdingen vast
te stellen voor
nog niet gerealiseerde maatregelen

Beperkte
cognitieve investering

Zelfrapportage

Drukt de houding uit in een
economische
waarde

Zwakte

Geen inzicht in
achterliggende
beweegredenen
om tot de voorkeur/keuze te komen
Er moet een
‘markt’ aanwezig
zijn, een feitelijke
situatie.

Handig om houding in te schatten voor veel
maatregelen
Kans dat gemaakte keuzes
niet overeenkomen met werkelijke keuzes
Invloed van vragenlijst op waardenconstructie.
Geen inzicht in
achterliggende
beweegredenen
om tot de voorkeur/keuze te komen

Eenvoudig te
interpreteren
Beperkte foutenmarge
(Krosnick et
al., 2005)(

Kans op sociaal wenselijke
antwoorden

Discrete
Choice Experiment
Maakt rangschikking van
houdingen
kenbaar
Houdingen
vast te stellen
voor nog niet
gerealiseerde maatregelen
Sterke theoretische basis
Complexe
experimentele opzet
Grote cognitieve investering
Afwijkende
interpretatie
respondent
en onderzoeker

Categorie IV: Impliciete attitudemethoden

Analyseert spontane houding –
weinig invloed
van sociale wenselijkheid
In te zetten als
respondent niet
in staat is om
houding kenbaar
te maken
Beperkte cognitieve investering
Onderzoeker interpreteert lichaamstaal
Tijdsintensief
Ongewenste effecten door
keuze en volgorde van categorieën
Invloed van context op associaties

Geen theoretisch fundament
Grote cognitieve
investering
Inkomenseffect

Elke methode heeft zwaktes en sterktes. Verschillende wetenschappers hanteren de strategie
om methoden te combineren om zo de zwaktes van de methoden weg te werken en de betrouwbaarheid van de metingen te waarborgen. Connelly, Knuth, en Kay (2002) analyseren
publiek draagvlak ten aanzien van ecosysteemherstel in het Hudson-rivierbekken (VS) aan de
hand van contingent valuation (categorie II), gecombineerd met telefonische interviews en
mailenquête (kwadrant III), zodat men contextaspecten beter begrijpt. Nosek en Smyth (2007)
combineren de Impliciete associatietest (categorie IV) en zelfrapportage (categorie III) in een
‘multitrait-multimethode validatieanalyse’ en concluderen dat de resultaten uit zelfrapportage
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grotere validiteit kregen. Stevens et al. (2000) passen contingent valuation en de conjoint analyse toe (beiden categorie II) om resultaten over bereidheid tot betalen te toetsen op betrouwbaarheid. Adamowicz, Louviere, en Williams (1994) combineren discrete choice experiment
(categorie III) en revealed methoden (categorie I) om houding van recreanten ten aanzien
van een aantrekkelijke omgeving te onderzoeken.

Selectie van dataverzamelingsmethoden voor dit onderzoek
De praktijk, de onderzoekdoelstelling en het onderliggend theoretisch kader bepalen welke
methoden het meest geschikt zijn. In dit onderzoek moeten de methoden eenvoudig zijn, omdat verschillende typen van actoren de methode moeten kunnen begrijpen. Bovendien is de
ambitie om de houding ten aanzien van veel maatregelen in te schatten. Daarom mag de
methode niet tijdsintensief zijn. Het is de onderzoeksdoelstelling om inzicht te krijgen in evaluatiecriteria die mensen hanteren. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat respondenten maatregelen op verschillende manier kunnen interpreteren. Ook wil dit onderzoek
geen aanname maken of houdingen nu exogeen of endogeen bepaald worden, aangezien
het analysekader beide opties mogelijk houdt. Een combinatie van revealed preference methoden, zoals observatieanalyse (categorie I) en zelfrapportagemethoden (categorie III) lijkt
op de optimale mix voor dit onderzoek. We maken zo gebruik van geobserveerde data uit
verschillende settings waar actoren hun houding ten aanzien van maatregelen kenbaar maken. Het gaat dan om ‘feitelijke’ houdingen. Het streven daarbij is om te kiezen voor settings
waar actoren redelijk vrij zijn om te spreken en hun standpunt toe te lichten. Concreet zijn
daarbij interessant:
-

De openbare onderzoeken van de bekkenbeheersplannen
Het parlementaire debat in navolging van de overstromingen in 2011-2012
De parlementaire commissie (13 januari – 22 maart 2011)
Parlementaire vragen aan ministers en hun antwoorden in de periode tussen 2000 en
2005

Die settings leveren veel informatie, omdat standpunten worden beargumenteerd. Het gaat
om het expliciet maken van houdingen. Maar omdat niet alle actoren over alle te onderzoeken overstromingsmaatregelen hun houding uiten tijdens openbare onderzoeken en debatten is er een aanvullende methode nodig. Een eenvoudige en begrijpelijke methode voor
een diverse groep van actoren is zelfrapportage met één of enkele vragen die naar de houding polsen via een schaal om houdingen tussen actoren te vergelijken. Een vragenlijst vult die
schaal aan, zodat het afwegingsproces met behulp van de evaluatiecriteria expliciet wordt.
De gecombineerde aanpak maakt mogelijk dat maatregelen onderzocht worden die nog
niet worden uitgevoerd. Vanuit dat perspectief vallen contingent valuation en conjoint valua-
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tion af, ook omdat die methoden er niet toe bijdragen om data te verzamelen over de evaluatiecriteria. Contingent valuation en conjoint analysis gaan er bovendien van uit dat actoren
nutsmaximaliserend zijn, wat dit onderzoek niet bij voorbaat stelt. De gekozen methodische
aanpak erkent ook dat verschillende actoren een verschillende betekenis geven aan maatregelen en maakt het mogelijk om daar rekening mee te houden. Contingent valuation and
conjoint valuation en ook de impliciete associatietest houden geen rekening met diversiteit
aan betekenisgeving. Impliciete methoden zijn niet geschikt voor de onderzoekstelling, omdat
het niet de intentie is om zogenaamde impliciete houdingen te kennen. Bij confrontatie met
overstromingsmaatregelen vormen mensen houding via een meer bewust en cognitief proces.
Men evalueert de maatregel en schat de maatregel in vanuit de eigen context om op basis
daarvan de houding te bepalen. Het cognitieve proces is vrij sterk aanwezig, zo luidt de assumptie. Houding ten aanzien van overstromingsmaatregelen is zelden het resultaat van een
onbewust, automatisch proces.

3.2

Case-, overstromingsmaatregelen- en respondentselectie

3.2.1

Caseselectie

Dit onderzoek wil nagaan of houdingen, belangen, waarden en percepties een rol spelen bij
de uitvoering van het overstromingsbeleid om zo de uitvoering van het Vlaams overstromingsbeleid te vergemakkelijken. Het studiegebied is daarom Vlaanderen. Drie afgebakende casegebieden worden geselecteerd via de ‘most similar’ aanpak om zo gerichter relevante respondenten te kunnen selecteren die een rol hebben bij de uitvoering van overstromingsmaatregelen en om een concrete context te schetsen waarin respondenten hun houding over overstromingsmaatregelen kunnen bepalen (Rihoux & Ragin, 2009). De drie gebieden lijken op elkaar, omdat ze elk in gelijke mate geconfronteerd werden en kunnen worden door rivieroverstromingen. ‘Most similar’ betekent dat het overstromingsgevaar in elk van de gebieden gelijkaardig is, wat betekent dat verschillen in houdingen niet te wijten zijn aan verschillend overstromingsgevaar. De cases werden in twee stappen geselecteerd. Eerst zijn overstromingsgebieden gezocht met behulp van de risicozoneskaart (versie 2006). Deze zones kennen terugkerende overstromingen en zijn afgebakend aan de hand van volgende objectieve criteria
(VMM en Departement Mobiliteit en Openbare werken Afdeling Waterbouwkundig
Laboratorium, 2005):
-

Recentheidscriterium: de gebieden zijn recent overstroomd – dat betekent dat de respondenten de impact van overstromingen kennen
Terugkeercriterium: de terugkeerperiode van een overstroming is kleiner dan of gelijk
aan 25 jaar – dat betekent dat het overstromingsgevaar reëel is
Ernstcriterium: de overstromingsdiepte in de risicozones bedraagt minstens 30 cm – dat
wil zeggen dat acties nodig zijn.
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Figuur 12: kaart van risicozones (opgemaakt in 2006)

Bron: Geopunt Vlaanderen
In de tweede stap van de caseselectie is een aantal experts in overstromingsbeheer en bekkencoördinatoren gevraagd om gebieden te noemen die interessant zouden kunnen zijn voor
dit onderzoek (zie bijlage 1). Zij hanteerden criteria, zoals het aantal mensen dat in de risicozones woont en de mate van discussies rondom overstromingsmaatregelen.
Dat heeft geleid tot de selectie van volgende casegebieden:
-

Demerbekken: het gebied rond de Demer van Rotselaar tot Halen
Denderbekken: het gebied rond de Dender van Geraardsbergen tot Denderleeuw
Maasbekken: het gebied aan de Belgische kant van de Maas van Lanaken tot
Kinrooi

Er is niet gekozen voor het Benedenscheldebekken (Sigmaplan), omdat dat gebied een dubbel overstromingsprobleem kent, zowel vanuit de rivier als vanuit de zee. Ook andere gebieden, zoals bijvoorbeeld het Netebekken of de Poperingevaart, hadden in aanmerking kunnen
komen voor deze studie, maar zijn niet geselecteerd, omdat drie studiegebieden voldoende
is om tot valide resultaten te komen die van betekenis zijn voor Vlaanderen. De beschrijving
van de gebieden is gebaseerd op de situatie anno 2009, het jaar waarin de interviews en de
focusgroepen hebben plaatsgevonden.
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Casegebied 1: Demerbekken van Halen tot Rotselaar
Figuur 13: gebied in Demerbekken

Bron: Geopunt Vlaanderen
Deze beschrijving is een samenvatting van het bekkenbeheerplan Demer – 2008-2013 (VMM,
2009a). De Demer ontspringt in Berg (Tongeren) en doorkruist over een afstand van 85 km de
gemeenten Hoeselt, Bilzen, Diepenbeek, Hasselt, Lummen, Halen, Diest, ScherpenheuvelZichem, Aarschot en Rotselaar waar het water in de Dijle uitmondt. Het Demerbekken is 2 334
km2 groot en ligt deels in Wallonië en deels in Vlaanderen. De Demer is een regenrivier met
piekdebieten, die variëren van 6.4m³/s in de zomer tot 33.9m³/s in de winter. Heel wat zijrivieren
en beken komen uit in de Demer. Het noorden van het Demerbekken kenmerkt zich door een
weinig golvend reliëf. Het gebied is overwegend vochtig en kent zandbodems. Het zuiden is
gekenmerkt als een sterk golvend, droog gebied en zandleembodems. De focus in dit casegebied ligt op de zone tussen Halen en Rotselaar. Volgens de kaart van de risicozones (2006)
is de overstromingsproblematiek daar groot.
Landbouw (vooral akkerbouw), recreatie, natuur, wonen en industrie zijn de meest
voorkomende landgebruiksfuncties in het gebied. Recreatieve activiteiten op de Demer zijn
hengelsport, kanoën, kajakken en roeien. Recreatief gebruik naast de rivier bestaat voornamelijk uit wandelen, fietsen en paardrijden. De waterlopen in het Demerbekken - en dan vooral
het Schulensmeer - worden gebruikt om te zwemmen, te duiken, initiaties te geven van watergebonden activiteiten en te schaatsen. De Demer zelf is gecategoriseerd als een bevaarbare
waterloop, want het was in het verleden een scheepvaartweg. Vandaag wordt er voor logistiek transport niet meer gevaren op de Demer. Tijdens de dataverzameling voor dit onderzoek
was de waterkwaliteit in het Demerbekken niet heel goed. De Prati-index gaf een matige verontreiniging aan. De Belgische Biotische Index gaf een matige kwaliteit aan. Ook de waterbodem vertoonde een lichte verontreiniging. Verontreiniging komt vooral door zware metalen en
pesticiden, veroorzaakt door industriële lozingen, verkeer, landbouw en huishoudens.
De Demer kent vooral in de winter overstromingen, als de rivier de winterbedding inneemt. Grote overstromingen waren er in 1965-66 en 1966-67 en 1993-1994, 1995, 1998, 2002,
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2010 en 2011. De overstromingen vonden plaats in de Demervallei, de vallei van de Gete, de
Herk en de Mombeek, de Winge, de Begijnenbeek en de Velpe. Steeds terugkerende overstromingen zijn een knelpunt en zijn vooral in combinatie met slechte waterkwaliteit zorgwekkend. De Demer is bedijkt tussen Werchter en Aarschot. De bedijking zorgt er, in combinatie
met de hoge afvoer, voor dat het water wordt teruggestuwd naar de zijrivieren. Dat veroorzaakt lokaal overstromingsproblemen. Ook kwelwater is een probleem in het gebied stroomafwaarts van Diest. Tijdens de dataverzameling speelde er een discussie over de aanleg van
wachtbekkens in Webbekom en Hoeleden, de uitvoering van het Ontwikkelingsplan Demer als
integraal gebiedsproject met oog voor overstromingen en voor natuur en dijkafgraving en de
aanleg van een veiligheidsdijk in Hellicht.

Casegebied 2: Denderbekken: van Geraardsbergen tot Denderleeuw
Figuur 14: gebied in Denderbekken

Bron: Geopunt Vlaanderen
Deze beschrijving is een samenvatting van het bekkenbeheerplan Dender – 2008-2013 (VMM,
2009b)
De Dender ontspringt in Ath (Wallonië) en stroomt vervolgens over een afstand van 69 km door
Wallonië en Vlaanderen om dan in de Schelde uit te monden bij Dendermonde. Het Denderbekken heeft een oppervlakte van 1 384 km². Relevante zijrivieren zijn de Marke, de Molenbeek
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en de Bellebeek. Ook de Dender is een regenrivier en kent een vrij groot verval. Het waterpeil
kan variëren van gemiddeld 2,5 m3/s in de zomer en 25 m3/s in de winter. Het Denderbekken is
vooral in het zuiden erg heuvelachtig en vlakt af naar het noorden toe. De bodems zijn van
leem en zijn erosiegevoelig.
Het landgebruik in het Denderbekken is landbouw (grasland, akkerbouw, veeteelt en
tuinbouw), recreatie, wonen en in beperkte mate ook natuur. Landbouw is vooral in het zuiden
te vinden. Het noorden kent vooral residentieel landgebruik. Langs de Dender loopt een spoorlijn. Overboelare heeft een lokaal vliegveld voor kleinere sportvliegtuigen. De Dender is een
bevaarbare waterloop. Tot Aalst is de Dender geschikt voor scheepvaart tot 600 ton. Stroomopwaarts vanaf Aalst daalt de vrachtnorm tot 300 ton. De Dender wordt ook gebruikt voor
pleziervaart en andere recreatieve activiteiten, zoals fietsen, wandelen en vissen. In het gebied
– en dan vooral in Geraardsbergen – bevinden zich verschillende toeristische accommodaties,
zoals hotels, campings en bed & breakfasts. De waterkwaliteit van de Dender is sterk verbeterd,
maar de Prati-index duidde in 2010 nog op een matige verontreiniging. De waterbodem was
er nog slecht aan toe nabij Geraardsbergen en Denderleeuw.
De Dender kende overstromingen in de winter van 1993-1994, in januari 1995, in december 1998-1999, in 2001, 2002, 2002-2003 en in 2010-2011. Het grootste probleem bevindt
zich in de buurt van Geraardsbergen, waar het water vanuit Wallonië Vlaanderen binnenstroomt.

95

3. Methoden
Casegebied 3: Maasbekken van Lanaken tot Kinrooi
Figuur 15: gebied in Maasbekken

Bron: Geopunt Vlaanderen
Deze beschrijving is een samenvatting van het bekkenbeheerplan Maas – 2008-2013 (De
Scheepvaart NV, 2008) De Maas stroomt vanuit Frankrijk door Luxemburg, België, Duitsland en
via Nederland naar de zee. Het totale oppervlakte van het Maasbekken is 34 359 km². In Vlaanderen stroomt de Maas door de provincies Limburg en Antwerpen. De Maas is een regenrivier.
Het waterpeil hangt af van de hoeveelheid neerslag die via Frankrijk en de Ardennen het
Vlaams Maasgebied binnenstroomt (De Scheepvaart NV, 2008). Het maaswater voedt ook het
Albertkanaal, het Julianakanaal en de Kempische kanalen. Internationale afspraken over de
kanaaldebieten bepalen de waterstand van de Grensmaas (17/01/1995). De rivier kent een
relatief groot verval (NV, 2014). Het gemiddelde debiet op de Maas en de kanalen is 276m3/s,
waarbij de winterafvoer rond 406 m3/s ligt en de zomerafvoer rond 146 m3/s (Ashagrie, de Laat,
de Wit, Tu, & Uhlenbrook, 2006). Vanaf een debiet van 1 500 m3/s treedt de Maas buiten de
oevers in het winterbed (Baetens, Van Eerdenburgh, & Mostaert, 2004).
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Het reliëf in de Maasvallei is alluviaal in het zuiden en kent meer afgevlakte gebieden
in Noordoost-Limburg (de Maasvallei) en Antwerpen. De bodem bestaat uit zandleemgronden. De bedding van de Maas bestaat uit grind.
Landgebruik in het casegebied is akkerbouw, wonen, industrie, bossen en grasland.
Akkerbouw ligt meestal buiten de winterbedding. Graslanden zijn wel te vinden in het valleigebied. Er ligt een drinkwaterbeschermingszone (Eisden-Meeswijk) die kwetsbaar is
(https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/3waterwingebieden.html#overzicht).

De

Maas

kent grindwinningen voor de bouwsector, vooral in Kinrooi, Maasmechelen, Lanaken en DilsenStokkem. Tot in de jaren ’30 had de Maas zelf een scheepvaartfunctie, maar die is nu vrijwel
volledig overgenomen door de omliggende kanalen. Enkel stroomafwaarts van Maaseik vindt
er nog binnenscheepvaart plaats voor de grindsector (http://www.watlab.be/nl/onderzoeksdomeinen/waterbeheer/bestanden/Maas-brochure.pdf).
Recreatie is een belangrijke functie voor de Maas en de Maasvallei. Voorbeelden zijn
hengelsport, pleziervaart, zeilen, surfen, zwemmen en verblijfstoerisme. Er liggen verschillende
jachthavens in het Maasbekken. Ook zijn er enkele kano- en kajakverenigingen. Fietsen en
wandelen kan ook in het Maasbekken. Veerponten over de Maas zijn te vinden in Kinrooi, Dilsen-Stokkem en Maasmechelen. Een netwerk van ruiter- en menpaden wordt goed gebruikt.
Verblijven kan in het Maasbekken in campings, hotels, vakantiewoningen en jeugdlogies (De
Scheepvaart NV, 2008). Delen van de Maasvallei zijn natuurgebied en hebben een hoge natuurwaarde (www.deMaasvallei.be). De waterkwaliteit van de Maas was relatief goed in 2009.
De waterbodem van de zijrivieren scoorde slechter en er is sprake van verontreinigde bodems.
Overstromingen hebben in het Maasbekken plaatsgevonden in december 1993, januari 1995, februari 2002 en januari 2003. Men beseft dat overstromingen een natuurlijk verschijnsel zijn en dat de Maas in de winter buiten de oevers treedt in de winterbedding. Het Maasdijkenplan beschermt het achterland van de Maas tot een debiet van 3 000 m³/s. Ook kwelwater
is een probleem. Het Maasbekken kent ook bodemerosie, vooral ten zuiden van het Albertkanaal en in Voeren. Bij hoogwater zijn ook akkergronden in het winterbed erosiegevoelig (De
Scheepvaart NV, 2008). Een ander knelpunt zijn mijnverzakkingen, die zich vooral voordoen in
de deelgemeenten Vucht, Leut, Meeswijk en Eisden. Overstroming van de Maas zou voor hen
rampzalig kunnen uitdraaien.

3.2.2

Selectie van overstromingsmaatregelen

De procedure om overstromingsmaatregelen te selecteren is begonnen met een inventarisatie
van mogelijke overstromingsmaatregelen in de internationale literatuur en in het overstromingsbeleid in Vlaanderen en omliggende landen. Dat resulteerde in een lijst van 36 mogelijke
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maatregelen. Vervolgens is die lijst van maatregelen voorgelegd aan zeven Vlaamse waterbeheerders en bekkencoördinatoren die geografisch verspreid bevoegd zijn voor verschillende rivierbekkens. Er is hen gevraagd om zeven maatregelen aan te duiden die relevant
zouden kunnen zijn voor dit onderzoek. Ook is gevraagd om eventueel ontbrekende relevante
maatregelen nog aan te vullen. Tot slot is op basis van hun aanduiding een evenwichtige selectie gemaakt van 16 overstromingsmaatregelen die divers zijn:
-

Preventief, effectgericht en curatief

-

Kostendrager: overheid en niet-overheid

-

Ruimtelijke impact: grote ruimtelijke impact, kleine ruimtelijke impact of geen
ruimtelijke impact.

Tabel 5: 16 overstromingsmaatregelen
Type van maatregel

Gecontroleerde overstromingsgebieden
Hermeandering van de rivier
Dijken en wallen
Baggeren en ruimen
Groendaken en hemelwaterputten
Overstromingsbestendig
bouwen voor bestaande
gebouwen
Private
beschermingsmaatregelen
Watertoets
Overstromingsvoorspeller
en waarschuwing
Volledige onteigening
Herbestemming
Risicocommunicatie
Private verzekering
Nationaal rampenfonds
Rampenhulp
Niets doen

3.2.3

Ruimtelijke impact

Preventief

Wie draagt vooral de
financiële kosten en is
verantwoordelijk voor
de uitvoering
Overheid

Preventief

Overheid

Ja – groot

Effectgericht
Preventief
Preventief

Overheid
Overheid
Niet-overheid

Ja – groot
Ja – klein
Ja – klein

Effectgericht

Niet-overheid

Ja – klein

Effectgericht

Niet-overheid

Ja – klein

Preventief
Effectgericht

Niet-overheid
Overheid

Ja – klein
Neen

Preventief
Preventief
Effectgericht
Curatief
Curatief
Effectgericht

Overheid
Overheid
Overheid
Niet-overheid
Overheid
Overheid

Ja – groot
Ja – groot
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen

Ja – groot

Respondentenselectie

Omdat dit onderzoek de uitvoering van het beleid wil vergemakkelijken, worden respondenten
geselecteerd die een rol spelen bij die uitvoering van overstromingsmaatregelen. Om de respondenten te selecteren was de definitie van Develtere (2003) de basis. Die spreekt van primair, secundair en tertiair draagvlak (zie hoofdstuk 2). Het onderzoek richt zich op respondenten die ertoe doen bij primair en secundair draagvlak, zijnde:
-

Actoren die een actieve rol spelen bij de uitvoering van maatregelen: primaire
groep die een directe rol hebben
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-

Actoren die de uitvoering kunnen dwarsbomen of stimuleren: secundaire groep
die een indirecte rol hebben

De publieke opinie, die het tertiaire draagvlak bepaalt, wordt niet mee in beschouwing genomen in dit onderzoek. De publieke opinie wordt gevormd door burgers en de media. De invloed van het tertiaire draagvlak op de uiteindelijke uitvoering is eerder beperkt, maar bestaat
wel. Burgers, zo is besloten, vallen buiten de onderzoeksanalyse om twee redenen:
1.

Dataverzameling bij burgers vraagt een aangepaste aanpak om die data te verzamelen. Vele burgers zijn zich immers niet bewust van de hele set van maatregelenopties
en hebben veel meer informatie nodig om een mening te kunnen vormen. De onderzoeksaanpak vraagt dan om een informatief element toe te voegen. Dat vraagt extra
werk en biedt qua inzichten voor dit onderzoek uiteindelijk weinig meerwaarde, aangezien de burgers in hun totaliteit maar weinig invloed hebben op de uitvoering van
de meeste overstromingsmaatregelen.

2. Andere onderzoeken die in Vlaanderen zijn uitgevoerd, zijn gericht op burgers. Onderzoeksresultaten over die actorgroep zijn beschikbaar (Kellens, Zaalberg, Neutens,
Vanneuville, & De Maeyer, 2011; Tempels, Boelens, & Boussauw, 2015; Uyttendaele, van
der Craats, Schelfaut, Krywkow, & Mysiak, 2011).
Respondenten zijn in te delen volgens:
-

Bestuursniveau: lokaal, regionaal, Vlaams/nationaal

-

Institutionele rol: belangengroep, administratie, politicus, expert, rechtstreeks betrokken burger

-

Sector: water, samenleving, burgerbelang, ondernemers, ruimtelijke ordening, milieu
en natuur, landbouw, veiligheid, integraal, watervoorziening

-

Casegebied: Demerbekken, Denderbekken, Maasbekken

Voor een definitie van die categorieën wordt verwezen naar bijlage 2. Enige verduidelijking is
nodig bij de sectoren burgerbelang, samenleving en integraal, omdat ze sterk op elkaar lijken.
Tot de sector ‘burgerbelang’ horen respondenten die het belang van de burger moeten vertegenwoordigen, zoals politici in het parlement of de gemeenteraad. De sector ‘integraal’
omvat respondenten die ervoor moeten zorgen dat belangen en sectoren geïntegreerd worden. Dat zijn onder meer de bekkencoördinatoren. En de sector ‘samenleving’ omvat voornamelijk politici die het belang van de bredere samenleving vertegenwoordigen. Dat zijn de verkozen politici, dus de bestuurders op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau, die namens
de samenleving uitspraken doen.
De respondenten hebben een verschillende rol bij de uitvoering van overstromingsmaatregelen: soms primaire actor (I), soms secundaire actor (II), zoals beschreven in Tabel 6.
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De actoren zijn hier ingedeeld in primaire of secundaire actoren, met behulp van de analyse
uit hoofdstuk 1.
Tabel 6: primaire en secundaire positie van actoren bij uitvoering van overstromingsmaatrege-

3.3

Watertoets (K/I)

Gecontroleerd overstromingsgebied (G/O)

Hermeandering natuurlijk overstromingsgebied (G/O)

Baggeren en ruimen (K/O)

Groendaken en hemelwaterputten (K/I)

Herbestemming (G/O)

Private beschermingsmaatregelen (K/I)

Overstromingsvoorspeller (N/O)

Dijken en wallen (G/O)

Onteigening (G/O)

Overstromingsbestendig bouwen (K/I)

Noodplanning en rampenhulp (N/O)

Risicocommunicatie (N/O)

Nationaal rampenfonds (N/O)

Private verzekering (N/I)

Niets doen (N/O en I)

Schaal

Institutioneel

Sector

len

Burgerbelang

II

II

II

II

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

Integraal

II

II

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

Landbouw

II

I

I

II

II

I

II

II

I

II

II

II

II

I

II

I

Milieu en natuur

I

I

I

I

I

I

II

II

I

II

I

II

II

II

II

I

Ondernemers

I

II

II

II

I

II

I

I

II

II

I

II

I

I

I

I

Ruimtelijke
ordening

I

I

I

II

I

I

II

II

I

I

I

II

II

II

II

I

Samenleving

I

I

I

II

II

II

II

II

I

I

II

I

I

I

II

I

Veiligheid

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

I

I

I

I

Water

I

I

I

I

II

II

II

I

I

I

I

I

I

II

II

I

Watervoorziening

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

Belangenorganisatie

II

I

I

II

II

II

II

II

I

I

II

II

II

II

II

II

Administratie

I

I

I

I

I

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Politicus

I

I

I

II

I

I

II

II

I

I

II

I

I

I

II

I

Burger

I

II

II

II

I

II

I

I

II

I

I

II

I

I

I

I

Expert

II

I

II

II

II

II

II

II

I

II

II

II

II

II

II

II

Nationaal/
Vlaams

I

I

I

I

I

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Regionaal

I

I

I

I

I

I

II

II

I

I

II

I

I

I

II

I

Lokaal

I

II

I

II

I

I

I

II

I

I

I

I

I

I

I

I

Dataverzameling
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3.3.1

Observatieanalyse

Data over houdingen over overstromingsmaatregelen en evaluatiecriteria is via de observatieanalysemethode verzameld op basis van drie databronnen:
-

De reacties die in de drie overwegingsdocumenten beschreven zijn over drie bekkenbeheersplannen (Maas, Dender, Demer) tijdens de openbare onderzoeken (november 2006
– mei 2007)

-

Verslag van het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement over de watersnood van 13 en
14 november (17/11/2010)

-

Verslagen van de hoorzittingen over het probleem van waterbeheer en wateroverlast namens de Verenigde Commissies voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed en voor Mobiliteit en Openbare Werken, uitgebracht door Valerie Taeldeman
en Gwenny De Vroe – 13 januari 2011 tot 22 maart 2011 (882p.)

-

Parlementaire vragen aan ministers en hun antwoorden in de periode tussen 2000 en 2005

3.3.1.1 Openbare onderzoeken bekkenbeheersplannen
Voor de drie rivieren zijn bekkenbeheersplannen opgesteld ter uitvoering van het Decreet integraal waterbeleid. Het publiek kon tussen 22 november 2006 en 22 mei 2007 reageren op die
beleidsdocumenten in het kader van het openbaar onderzoek. Alle reacties zijn verwerkt en
samengevat in de overwegingsdocumenten door de bekkensecretariaten. Twee typen van
reacties konden gemaakt worden:
-

‘adviezen’, afkomstig van bekkenraden en waterschappen

-

‘opmerkingen’, zijnde opinies van burgers en maatschappelijke groepen, waaronder beroepsfederaties, overheidsadministraties, socioculturele organisaties, milieu- en natuurverenigingen, provinciebesturen, bedrijven en nutsmaatschappijen.

Voor het Demerbekken kwamen er 788 reacties binnen, voor het Maasbekken 817 en voor het
Denderbekken 1189.
Die overwegingsdocumenten zijn handmatig geanalyseerd. Eerst zijn alle reacties over
de geselecteerde overstromingsmaatregelen uitgefilterd. Vervolgens vond een tekstanalyse
plaats op de aspecten ‘wie reageert’, ‘welke houding’ en ‘welk evaluatiecriteria zijn gebruikt’.
De reacties zijn gecategoriseerd op basis van actortype aan de hand van de vermelde codes.
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Figuur 16: uittreksel overwegingsdocumenten

3.3.1.2 Actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement over watersnood (17/11/2010)
In navolging van de wateroverlast van 13 en 14 november 2010 vond een actualiteitsdebat
plaats in het Vlaams Parlement, waarbij politici het overstromingsbeleid bespraken, wat er volgens hen was fout gelopen en hoe het anders zou moeten. Dat document is waardevol, omdat het veel informatie geeft over de percepties en overtuigingen van de Vlaamse politici en
over hun houding ten aanzien van een aantal overstromingsmaatregelen. Ook dit document
is handmatig geanalyseerd door alle meningen over overstromingsmaatregelen eruit te filteren. Vervolgens vond een tekstanalyse plaats op de aspecten ‘wie reageert’, ‘welke houding’
en ‘welk evaluatiecriteria is gebruikt’. De reacties zijn gecategoriseerd op basis van de actor
die aan het woord was.
Figuur 17: uittreksel uit het actualiteitsdebat watersnood

3.3.1.3 Hoorzittingen over het probleem van waterbeheer en wateroverlast jan 2011 tot maart
2011
Om het beleid onder de loep te nemen zijn in de periode van 13 januari tot 22 maart 2011
parlementaire hoorzittingen georganiseerd in de verenigde commissies. De hoorzittingen zijn
vooral waardevol, omdat ze inzicht geven in evaluaties en houdingen van deskundigen, we-
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tenschappers, maatschappelijke actoren, gouverneurs, waterbeheerders en bekkencoördinatoren. Dat document is handmatig geanalyseerd door alle meningen over overstromingsmaatregelen eruit te filteren. Vervolgens vond een tekstanalyse plaats op de aspecten ‘wie reageert’, ‘welke houding’ en ‘welk evaluatiecriteria is gebruikt’. De reacties zijn gecategoriseerd
op basis van de actor die aan het woord was.
Figuur 18: uittreksel uit het verslag van de hoorzittingen (Prof. Berlamont)

3.3.1.4 Parlementaire vragen aan ministers en hun antwoorden in de periode tussen 2000 en
2005
Overstromingen hebben in het verleden al vaker plaatsgevonden. Inzicht in houdingen van
politici zijn vooral te vinden in de antwoorden op parlementaire vragen. Er is specifiek gericht
op de periode na de grote overstroming van de jaren ’90 tot vlak voor de recentste grote
overstromingen van 2010 en 2011. In die periode zijn vier parlementaire vragen gesteld (2000
(1), 2003 (2) en 2005 (1)). Hoewel dit weinig is, geeft dit inzichten in de houdingen van nationale
en Vlaamse politici en vormt dit zo een waardevolle aanvulling op de reeds verzamelde informatie. Ook hier zijn houding en evaluatiecriteria die ministers gebruikten met betrekking tot
overstromingsmaatregelen uit de teksten gefilterd.
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Figuur 19: antwoord van minister Kris Peeters op de parlementaire vraag van Marleen van den
Eynde 13 juli 2005.

3.3.2

Zelfrapportagemethoden

Zelfrapportagemethoden zijn interviews met politici, ambtenaren, experts en focusgroepen bij
gemeentelijke milieu- en natuurraden en bekkenraden, waarin verschillende actorgroepen
vertegenwoordigd zijn.

3.3.2.1 Interviews
Politici, ambtenaren en experts zijn benaderd voor een interview. Aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst is diepgaand inzicht verkregen in de houdingen en de evaluatiecriteria over de overstromingsmaatregelen (Robson, 2011). Via een gestratificeerde aanpak
zijn 39 mensen geselecteerd voor het interview om ervoor te zorgen dat alle relevante actoren
zouden bevraagd worden. De stratificatie gebeurde volgens het casegebied, het bestuursniveau, de sector en de institutionele rol.
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Tabel 7: model om mensen te selecteren voor interview
Maas
Vlaams/
nationaal niveau
Provinciaal/
regionaal niveau
Gemeentelijk
niveau

Leefmilieu en
natuur (1)
Ruimtelijke
ordening (1)
Milieu en
natuur (1)
Openbare
werken (1)
Natuur (1)
Landbouw (1)

Provinciaal/regionaal niveau

Waterbeheer
(1)
Landbouw (1)
Veiligheid (1)
Natuur
en
leefmilieu (1)

Consultancy
Academici
Onderzoeksinstituut
Risicomodellering

Politici (10)

Demer

Veiligheid (1)

Vlaams/nationaal niveau

Gemeentelijk niveau

Dender

Vlaanderen
Ruimtelijke
ordening
(1)
Openbare werken (1)

Waterbeheer (1)
Milieu en natuur
(1)
Veiligheid (1)
Openbare
werken (1)
Ambtenaren (24)
Waterbeheer (1)
Waterbeheer (1)
Waterbeheer (1)
Landinrichting (1)
Landbouw (1)

Waterbeheer (1)
Natuur (1)

Waterbeheer (1)
Landbouw (1)

Waterbeheer (1)
Ruimtelijke
ordening (1)

Natuur en
leefmilieu (1)

Risicomodellering (1)
Natuur (1)
Ruimtelijke
ordening
(1)
Landbouw (1)
Veiligheid (1)

Experts (5)
Veiligheid en water (2)
Water (1)
Natuur (1)
Natuur (1)
Veiligheid en water (1)

De vragenlijst was een semigestructureerde vragenlijst met open en gesloten vragen (Robson,
2011). Bij gesloten vragen antwoordt de respondent volgens vooraf gegeven antwoordmogelijkheden. Dat maakt het hen, cognitief gezien, gemakkelijker en bevordert ook de vergelijkbaarheid van de antwoorden. Bij open vragen antwoordt de respondent zelfstandig naar eigen inzicht (Haddock & Zanna, 1998). Er is voor gekozen om open vragen te stellen, zodat de
respondenten zich niet beperkt voelen om de eigen mening te geven. Open vragen bevorderen de rijkheid en de diepte van de data. Ze zorgen ervoor dat er geen vooropgesteld model of kader wordt opgelegd (Eagly & Chaiken, 1993; Ehrlich & Rinehart, 1965; Esses, Haddock,
& Zanna, 1993; Haddock & Zanna, 1998; Krosnick et al., 2005; Tashakkori & Teddlie, 2003).
Elk interview is persoonlijk afgenomen. Dat geeft de interviewer de mogelijkheid om
vragen te verduidelijken, als een respondent de vraag niet goed begrijpt. Dat helpt om het
item ‘ambiguity’ te verminderen (Craig, 1985; Stanga & Sheffield, 1987). De interviews zijn overdag afgenomen op de werklocatie van de respondenten in de periode van oktober tot eind
december 2008. Anonimiteit werd gegarandeerd. De interviews duurden gemiddeld 1 tot 1,5
uur. Alle gesprekken zijn opgenomen met dictafoon, na toestemming van de respondent zelf.
Vervolgens is er een transcript gemaakt op basis van de audio-opname. Het transcript bevat
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geen pauzes, zuchten of andere niet-verbale uitdrukkingen. Hoewel het tijdsintensief is om
transcripten te maken, geeft dat het voordeel dat de onderzoeker meer vertrouwd raakt met
de data en dat komt de analyse ten goede (Robson, 2011).
De vragenlijst was opgebouwd rond drie onderdelen. De interviews werden ingeleid
met een toelichting over de onderzoeksopstelling. Vervolgens werden de drie studiegebieden
geïntroduceerd en werd er gevraagd om bij het beantwoorden van de vragen steeds het
respectieve studiegebied voor ogen te houden. Actoren uit het Vlaams bestuursniveau beantwoordden de vragen voor de drie rivierbekkens en gaven aan wanneer ze vonden dat de
aanvaardbaarheid van overstromingsmaatregelen verschillend was tussen de drie rivierbekkens. Alle 39 respondenten hebben de vragen in dezelfde volgorde beantwoord.

Deel 1: ervaringen en percepties over overstromingen en het overstromingsgebied
Antwoorden op deze vragen tonen aan hoe respondenten aankijken tegen overstromingen.
Variabele
Ervaringen met overstromingen

Kennis
over
overstromingen/overstromingsgebied

Risicoperceptie

Bezorgdheid en voorbereidheid

Aanvaarding
mingsrisico

van

overstro-

Gestelde vraag
Heeft u in het verleden een
overstroming ervaren?
Was dat in de privésfeer of via
het werk?
Wat is volgens u de oorzaak
van overstromingen in Vlaanderen?
Wat zijn volgens u de grote knelpunten m.b.t. overstromingen in
het studiegebied?
Hoe groot denkt u dat de kans
is dat het studiegebied zal geconfronteerd worden met overstromingen in de toekomst?
Klein, gematigd of groot?
Welke gevolgen zou een overstroming voor dit gebied hebben?
Zijn er voldoende middelen en
kennis beschikbaar om het
overstromingsrisico te beperken? (bij overheid, gemeenten,
provincies)
Waar staat het overstromingsbeleid volgens u op de beleidsagenda? (hoog, midden of
laag)
Maakt u zich zorgen over het
probleem van overstromingen?
Hoe vaak mag landbouwgebied overstromen?
Hoe vaak mag natuur overstromen?
Hoe vaak mag woongebied
overstromen?
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Type vraag
Open vraag

Open vraag
Open vraag
Open vraag

Open vraag

Open vraag
Open vraag

Open vraag

Open vraag
Open vraag
Open vraag
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Deel 2: houding en evaluatiecriteria van overstromingsmaatregelen
Dit onderdeel omvat de peiling naar houding en achterliggende evaluatiecriteria van overstromingsmaatregelen. Zestien overstromingsmaatregelen waren onderwerp van gesprek. En
ze zijn telkens toegelicht aan de hand van een foto/tekening op geplastificeerde maatregelenfiches (Figuur 20).
Figuur 20: geplastificeerde maatregelenfiches

Voor elk van de maatregelen zijn onderstaande vragen beantwoord.
Variabele
Houding ten aanzien
van maatregel

Evaluatiecriteria
Voorkeur/ranking
van maatregelen

Gestelde vraag
Vindt u deze maatregel
•
Een aanvaarbare maatregel die
overal mag worden toegepast
•
Een aanvaarbare maatregel die in
welbepaalde gevallen/onder bepaalde voorwaarden mag worden
uitgevoerd
•
Een maatregel die onnodig is of die
ik liever niet uitgevoerd zie worden
•
Een maatregel die nergens mag worden uitgevoerd
•
Ik heb geen oordeel over deze
maatregel
Waarom vindt u dat?
Van al deze maatregelen of andere: welke
drie maatregelen dragen het meest uw voorkeur weg?

Type vraag
Gesloten vraag

Open vraag
Ranking vraag

De respondenten gaven hun houding aan met behulp van een antwoordfiche waarbij de
respectieve antwoorden een kleur hadden.
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Figuur 21: antwoordfiche met kleuren

Die gesloten manier van vragen stellen voldoet aan de voorwaarden om via een Likert-schaal
data te kunnen verzamelen (Krosnick et al., 2005). (1) De antwoorden bevinden zich op het
continuüm van ‘helemaal aanvaardbaar’ tot ‘niet aanvaardbaar’. (2) De labels helpen om
de betekenis van de punten beter te begrijpen en zijn herkenbaar voor de respondenten (Ali
& Ronaldson, 2012). Dat verhelpt het probleem van ‘methodevooroordeel’.
Vervolgens is met een open vraag gevraagd waarom men die houding had over die
overstromingsmaatregel. Door de vragen als open vraag te stellen is vermeden dat respondenten in een specifieke richting gestuurd zouden worden (Krosnick et al., 2005). Dat tweede
onderdeel werd afgesloten met de vraag om de top drie van maatregelen te noemen waaraan voor uitvoering het meest de voorkeur wordt gegeven.
Deel 3 overtuigingen over overstromingsbeleid
Tot slot zijn nog enkele vragen gesteld over hoe respondenten aankijken tegen het huidige
overstromingsbeleid.
Variabele
Perceptie/overtuiging
verandering

klimaat-

Invloed uitoefenen
Betrekken van belanghebbenden
Perceptie op ruimte voor de rivier
Perceptie op institutionele organisatie overstromingsbeleid

Gestelde vraag
Denkt u dat klimaatverandering een invloed
heeft op overstromingen?
Houdt men in het overstromingsbeleid al rekening met klimaatverandering?
Heeft u het idee dat u invloed hebt op overstromingsmaatregelen? Kan uw organisatie invloed
uitoefenen op het overstromingsbeleid?
Welke belangen zouden zeker betrokken moeten worden bij het plannen en uitvoeren van
overstromingsmaatregelen?
Denkt u dat ruimte voor de rivier een haalbare
kaart is in Vlaanderen?
Hoe ziet u de bekkenwerking groeien in de komende jaren?
Wat is volgens u de verantwoordelijkheid van de
overheid, waar begint die, waar stopt die, en
wat is verantwoordelijkheid voor de burger?
Wat vindt u van de manier waarop overheden,
lokale belanghebbenden en burgers vandaag
betrokken worden bij het overstromingsbeleid?

Type vraag
Open vraag
Open vraag
Open vraag
Open vraag
Open vraag
Open vraag
Open vraag

Open vraag

3.3.2.2 Focusgroepen
Ook data over houdingen van belangengroepen werden verzameld. De actoren uit verschillende sectoren zijn al aanwezig in bekkenraden en milieuraden. Dat maakt het gemakkelijk
om de methode van focusgroep te hanteren. Voor de focusgroep zijn de bekkenraden van
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de drie studiegebieden geselecteerd en zes gemeentelijke milieuraden, twee per studiegebied. Er is per studiegebied gekozen voor een milieuraad van een bovenstrooms gelegen gemeente en een benedenstrooms gelegen gemeente. Focusgroepen zijn efficiënter dan interviews, omdat de methode het mogelijk maakt om houdingen en meningen van een grote
groep mensen in een relatief korte tijdspanne te verzamelen (Robson, 2011). De focusgroep
moderator stelt de deelnemers vragen over hun houding en meningen. Voordeel bij focusgroepen is dat respondenten op een aangename manier over topics kunnen discussiëren
(Robson, 2011). Het kennisniveau van de deelnemers over overstromingen is vrij groot en evenaart het niveau van de interviews. Mensen kennen elkaar, waardoor ze gemakkelijker meningen en percepties uiten.
Tabel 8: vertegenwoordigde sectoren in bekkenraad en milieuraad
Bekkenraad

Milieu- en Natuurraad

Land- en tuinbouw

Landbouwsector

Transport
Energie en handel

Vereniging van werkgevers, handelaars en zelfstandigen
Socio-culturele verenigingen

Ontginningen en energie

Milieu-en natuurverenigingen

Natuur bos milieu en landschap

Onderwijsinstellingen

Toerisme

Beroepsverenigingen en -organisaties

Visserij
Wonen

Politici (niet stemgerechtigd)
Burgers

Uiteindelijk zijn acht focusgroepen uitgevoerd in de periode januari – april 2009.
•

Bekkenraden: Demerbekken en Denderbekken

•

Milieuraden Demerbekken: Rotselaar en Halen

•

Milieuraden Maasbekken: Dilsen-Stokkem en Lanaken

•

Milieuraden Denderbekken: Geraardsbergen en Ninove

De focusgroep in de bekkenraad van het Maasbekken heeft niet plaatsgevonden, omdat de
leden van de bekkenraad daar geen tijd voor konden maken op de agenda van hun bijeenkomsten. Daarom is die focusgroep vervangen door interviews met belangengroepen die
graag wilden meewerken aan het onderzoek. Concreet betekent dit dat gelijkaardige data
verzameld werd als in de focusgroepen, maar er vonden geen groepsgesprekken plaats. Louter enkele individuele gesprekken. De focusgroepen werden georganiseerd met medewerking
van de bekken- of milieuraadcoördinator, die per brief werd geïnformeerd over de doelstelling
van het onderzoeksproject. Alle focusgroepen hebben plaatsgevonden binnen reguliere vergaderingen om zo de drempel tot deelnemen laag te houden. Er namen 5 tot 17 deelnemers
deel aan de focusgroepen. De focusgroepen van de bekkenraden vonden overdag plaats.
Die van de milieuraden tussen 18 en 23 uur. De gemiddeld 2 uur durende focusgroepen zijn
alle met een dictafoon opgenomen. Vervolgens zijn er transcripten gemaakt van de focusgroepbijeenkomsten.
109

3. Methoden
Aanpak voor de focusgroep
Voor elk van de focusgroepen is een uniforme aanpak ontwikkeld en uitgevoerd. De focusgroep bestond uit vier onderdelen.
Deel 1: verwelkoming - presentatie en introductie van het onderzoek
Na verwelkoming van de deelnemers werden de doelstelling en de context van het onderzoek
gepresenteerd en de agendapunten voor de focusgroep. De deelnemers gaven hun toestemming om de focusgroep met een dictafoon op te nemen.
Deel 2: voorstelronde en ervaringen, percepties en meningen (40 minuten)
Deelnemers stelden zichzelf voor en vertelden over hun ervaringen met overstromingen. De
deelnemers bespraken vervolgens hoe groot ze de kans achtten dat hun gebied nog een keer
zou overstromen en wat de gevolgen van een mogelijke overstroming zouden kunnen zijn.
Vervolgens passeerden andere gespreksonderwerpen de revue (Zie Figuur 22:), zoals hun vertrouwen in waterbeheerders, aanvaarding van overstromingen en hun kennis van de overstromingsproblematiek.
Figuur 22: gespreksonderwerpen focusgroep deel 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kans op overstroming?
Gevolgen van overstroming?
Maak je je er zorgen over?
Bewustzijn?
Aanvaarding van overstroming? Hoe vaak mag akkergrond, grasland, natuurgebied en woongebied overstromen?
Zijn er maatregelen genomen om het risico in te perken?
Hoe zou jij de risico’s aanpakken? Door welke maatregelen?
Ben je betrokken geweest bij dat beleid? Liever anders zien?
Heb je vertrouwen in de waterbeheerder in de gemeente? De provincie, de
crisismanager?
Voldoende kennis, voldoende middelen?
Idee dat gemeente goed voorbereid is op een nieuwe overstroming?
Moeten burgers goed voorbereid zijn?
Aspect van klimaatverandering?
Wat vind je van de huidige aanpak? Het huidige beleid?

Deel 3: houding ten aanzien van overstromingsmaatregelen
De overstromingsmaatregelen werden allemaal gepresenteerd via een PowerPointpresentatie
(bij grote focusgroepen van 7 tot 17 mensen) of via geplastificeerde fiches (bij kleine focusgroepen 5 of 6 mensen). Bij elke maatregel werd de vraag gesteld wat de houding was ten
aanzien van de maatregel. Daarvoor ontvingen de deelnemers elk 5 mogelijke antwoordfiches. Dat zijn dezelfde antwoordmogelijkheden zoals die ook tijdens de interviews werden gehanteerd (zie Figuur 23).
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Figuur 23: antwoordmogelijkheden bij overstromingsmaatregelen in de focusgroep

Er werd de nadruk op gelegd dat het belangrijk was dat men echt de eigen mening zou geven. Ook werd benadrukt dat de maatregelen betrekking hadden op het studiegebied. Elke
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deelnemer antwoordde individueel door zijn/haar antwoordfiche te selecteren en rechtstreeks
aan de moderator te geven. Er is gebruikgemaakt van een traceringsmethodiek om zo de
antwoorden te kunnen herleiden tot de individuen. Op de achterkant van elke antwoordfiche
stond een nummer dat overeenkwam met het nummer dat de deelnemer op zijn/haar naamkaart had staan.
Deel 4: evaluatiecriteria
Antwoorden van deelnemers werden tijdens de pauze vergeleken. De moderator van de focusgroep introduceerde de uitkomst per maatregel en vroeg waarom men op die manier oordeelde. De antwoorden waren te herleiden tot de individuen met behulp van het opnamemateriaal. Tot slot werden enkele afrondende vragen gesteld, zoals wat de wenselijke verantwoordelijkheidsverdeling zou zijn tussen overheid en burger en welke de perceptie was van de
haalbaarheid van ‘ruimte voor water’.

3.4

De respondenten

Via de dataverzameling zijn data over houding verzameld bij 347 respondenten voor wat betreft een set van zestien overstromingsmaatregelen. Niet elke onderzochte respondent heeft
alle zestien overstromingsmaatregelen beoordeeld, omdat de parlementaire debatten niet
alle zestien overstromingsmaatregelen behandelen. Bijgevolg is de steekproefgrootte per
maatregel verschillend, omdat sommige respondenten geen houding kenbaar gemaakt hebben voor die respectievelijke maatregel (Tabel 9).
Tabel 9: aantal respondent-beoordelingen per maatregel
Steekproef (n)
GOG

234

Groendaken en hemelwaterputten

137

Hermeandering
Dijken en wallen

197
106

Overstromingsbestendig bouwen

116

Private beschermingsmaatregelen

89

Watertoets

178

Onteigening

139

Herbestemming

111

Overstromingsvoorspeller

95

Private verzekering

86

Nationaal rampenfonds

91

Risicocommunicatie
Noodplanning en rampenhulp

97
109

Niets doen

113

Baggeren en ruimen

113
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Van de 347 respondenten is ongeveer 23% afkomstig uit het Demerbekken, 28% uit het Denderbekken en 21% uit het Maasbekken. 26% van de respondenten heeft de maatregelen beoordeeld voor alle drie de bekkens en had dus Vlaanderen als context (Tabel 10). Dat betekent
dat de steekproef ongeveer evenredig verdeeld is over de verschillende bekkens.
Tabel 10: indeling volgens casegebied
Demerbekken
Denderbekken
Maasbekken
Vlaanderen
Totaal

Frequentie
81
99
74
93
347

%
23,3
28,5
21,3
26,9
100

De respondenten kunnen ook ingedeeld worden per sector waarin ze actief zijn. De meeste
respondenten behoren tot de sector ‘samenleving’ (19%) en de sector ‘milieu en natuur’
(18,4%), gevolgd door de sector ‘integraal’ (12,7%) en ‘ondernemers’ (10,4%), ‘water’ (9,2%)
en landbouw (8,4%). De kleinste groep is die van ‘ruimtelijke ordening’ (3,2%) en ‘watervoorziening’ (2,6%). De overige zijn sectoren, zoals verzekering, werknemersvereniging of visserij,
waarvan er te weinig respondenten waren om er geldige uitspraken over te doen (Tabel 11).
Tabel 11: indeling volgens sectortype
Burgerbelang
Integraal
Landbouw
Milieu en natuur
Ondernemers
Ruimtelijke ordening
Samenleving
Veiligheid
Water
Watervoorziening
Overig
Totaal

Frequentie
29
44
29
64
36
11
66
6
32
9
21
347

%
8,4
12,7
8,4
18,4
10,4
3,2
19
1,7
9,2
2,6
6
100

De indeling volgens het bestuursniveau laat zien dat de meeste respondenten werkzaam zijn
op het lokale niveau, dus in een gemeente of een stad (43%). 21% is werkzaam op het regionale niveau, voor provincies of voor de bekkensecretariaten en 30% is actief op het Vlaams of
nationale bestuursniveau. In de categorie ‘overige’ zitten respondenten die internationaal
functioneren (Tabel 12).
Tabel 12: indeling volgens bestuursniveau
Nationaal/Vlaams
Regionaal
Lokaal
Overig
Totaal

Frequentie
110
74
151
12
347

%
31,7
21,3
43,5
3,5
100
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De indeling van de respondenten kan ook via de institutionele rol. Het grootste aantal van de
respondenten (37.8%) maakt deel uit van een belangenorganisatie. Zowat 28.2% van de respondenten is ambtenaar. 20% is politicus en ongeveer 4% zijn experts, wat zowel wijst op academici als onderzoekers en consultants (Tabel 13).
Tabel 13: indeling volgens institutioneel type
Belangenorganisatie
Administratie
Politicus
Expert
Overige (burgers)
Totaal

3.5

Frequentie
131
98
70
15
33
347

%
37,8
28,2
20,2
4,3
9,5
100

Data-analysemethoden

3.5.1 Opbouw van de dataset via inhoudsanalyse en thematische codering
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, worden analysemethoden ingezet die helpen
om patronen te vinden tussen houdingen, evaluatiecriteria en de typen respondenten.
Daarom wordt de grote hoeveelheid van kwalitatieve informatie omgezet naar categorieën
en codes om zo een dataset te vormen (Alasuutari & Bickman, 2008). De gevonden patronen
helpen dan om, waar nodig, de wetenschappelijke theorieën bij te sturen (Flick, 2009).

3.5.1.1 STAP 1: VAN KWALITATIEVE INFORMATIE NAAR THEMA’S
Kwalitatieve informatie over houdingen en evaluatiecriteria is te vinden in de uitgefilterde documenten en de transcriptverslagen van interviews en focusgroepen. De kwalitatieve informatie is gestructureerd en omgezet via de techniek van thematische codering (Flick, 2009; Gibbs,
2008). De thematische codering is op een open manier gebeurd (Strauss & Corbin, 1998). Dat
betekent dat de kwalitatieve informatie per respondent bekeken is en dat er relevante
thema’s gevormd zijn op basis van de inhoud van de kwalitatieve informatie. Die thema’s zijn
in een Excelsheet gestructureerd. Initieel zijn er zeven themavariabelen gebruikt, waaronder
subvariabelen te vinden zijn:
-

Objectvariabelen kenmerken de actor en zijn specifiek gericht op de institutionele rol,
sectortype, bestuursniveau en casegebied.
Houdingvariabelen zijn de variabelen omtrent houdingen ten aanzien van de 16 overstromingsmaatregelen.
Evaluatiecriteria variabelen zijn de variabelen die de respondenten gebruiken om hun
houding ten aanzien van overstromingsmaatregelen mee te bepalen.
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-

-

-

-

Voorkeurvariabelen omvatten de voorkeuren die respondenten hanteren inzake
overstromingsmaatregelen. Voor heel wat respondenten ontbreekt de voorkeur ranking van overstromingsmaatregelen. Daarom maakt de analyse geen gebruik van die
variabelen.
Contextvariabelen houden verband met de overstromingservaring, de percepties
van risico en gevolgen, de perceptie van de oorzaak van overstromingen, … Die variabelen kunnen naast de evaluatiecriteria mee de variatie in houding verklaren.
Relatievariabelen houden verband met de onderlinge relatie tussen actoren en de
manier waarop de respondenten naar andere actoren kijken. Die variabelen zijn niet
rechtstreeks in interviews en focusgroepen bevraagd, maar de informatie kwam wel
naar voor tijdens de gesprekken.
Institutionele variabelen geven aan hoe de respondent staat ten aanzien van het
overstromingsbeleid in de totaliteit.

3.5.1.2 STAP 2: VAN THEMA NAAR CODE
De antwoorden per subvariabele worden voor elk van de respondenten vergeleken. Elk type
antwoord krijgt een code toegekend (Flick, 2009). Dat codeerproces is iteratief, want codes
worden steeds meer verfijnd of geclusterd, als het om hetzelfde type antwoord gaat (Saldaña,
2009). Volgend voorbeeld illustreert die thematische codering (Figuur 24).
Figuur 24: voorbeeld thematische codering voor gecontroleerd overstromingsgebied
Respondent: ‘Ja, dat vind ik goed, dat is terug naar de natuur, dat was vroeger altijd zo. Dus
dat systeem dat passen we nu toe in de Maas he. Ge hebt de winterdijk hier, en dat stuk is
overstromingsgebied. En zo is de winterdijk, alle ja, de zomerdijk eigenlijk, terug aan het doorbreken. En als je hier de zomerdijk doorbreekt, dan zit je hier met een overstroomde oppervlakte’.
Codering van houding: Deze respondent geeft aan een positieve houding te hebben ten aanzien van gecontroleerd overstromingsgebied. De respondent heeft zelf de code ‘volledig aanvaardbaar’ aangegeven. Dus de houdingscode komt overeen met zijn uitspraken. De respondent krijgt dan ook code 1 voor zijn houding over overstromingsgebieden. Bij de actualiteitsdebatten, openbare onderzoeken en hoorzittingen geven de respondenten geen antwoord
op een gestructureerde vraag over hun houding. Inhoudsanalyse wordt dan gebruikt om de
code te bepalen. Wanneer een respondent een positieve houding heeft en geen beperkingen of contextvoorwaarden formuleert, zoals ‘als ge al plaats vindt he’ of ‘als de waterkwaliteit
maar goed is’, dan krijgt die persoon code 1. Worden er wel beperkende voorwaarden gesteld, dan wordt het code 2. Een negatieve houding is duidelijk, als er woorden van weerstand
gebruikt worden, zoals ‘onrealistisch’, ‘te vermijden’, … Het verschil tussen een code 3 of 4 is te
vinden in de manier waarop het bezwaar geformuleerd is. Het bezwaar kan beschreven worden in de vorm van ‘liever niet’ (code 3) of in de zin van ‘absoluut niet aanvaardbaar’ (code
4).
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Codering van evaluatiecriteria: De respondent uit het voorbeeld (Figuur 24) is positief over de
maatregel en vindt dat de maatregel de natuurlijkheid van de rivier herstelt. Deze respondent
krijgt code 3 (‘respecteert natuurlijke loop van rivier’).
De coderingsaanpak is uitgevoerd voor alle overstromingsmaatregelen en voor alle
respondenten. Er is een aanpak van codetriangulatie toegepast om er zeker van te zijn dat de
betekenisgeving per code consistent is. Dat is gebeurd door per respondent de antwoorden
voor de verschillende overstromingsmaatregelen te coderen via een eerste set van vastgestelde betekenissen en codes. Vervolgens heeft een cross-check plaatsgevonden door de betekenissen en codes opnieuw vast te stellen per overstromingsmaatregel voor de verschillende
respondenten. Zo kan gegarandeerd worden dat de informatie achter elke code consistent
was. Het resultaat waren 89 evaluatiecriteriacodes. Dat was analysetechnisch te veel. Daarom
zijn codes die qua betekenis sterk op elkaar lijken, geclusterd tot één code. Zo bijvoorbeeld is
de code ‘bijkomend neveneffect – impact op gezondheid’ samengevoegd met ‘bijkomend
neveneffect – bacteriële besmetting watervoorziening’ tot de nieuwe code ‘bijkomend neveneffect – impact op gezondheid’. Op die manier is de lijst van 89 codes gereduceerd tot
een lijst met 29 codes (zie in bijlage 2)
3.5.1.3 STAP 3: VAN CODE NAAR EVALUATIECRITERIACATEGORIE
Om de analyse gemakkelijk te kunnen koppelen aan de theorie, is voor elk evaluatiecriterium
nagegaan of het wees op een belang, een waarde of een denkkader. Daarbij zijn volgende
vuistregels gebruikt (Boonstra, 2006):
•

Is het evaluatiecriterium gekoppeld aan de specifieke context, dan is het een belang.
Zal het evaluatiecriterium ook in andere contexten gebruikt worden, dan is het een
waarde, want waarden staan los van situaties. Per evaluatiecriterium wordt de volgende vuistregel gebruikt:
1

Los van de context vind ik dat <evaluatiecriterium >. Ik heb de overtuiging dat
dat de manier is waarop het zou moeten gaan. Dat refereert aan de code
‘waarde’.

2

Omdat <evaluatiecriterium> mij in deze context iets oplevert (winst, gemak, status, zekerheid): refereert aan de code ‘belang’.

•

Kan men het evaluatiecriterium meten en vergelijken? Dan is het een belang. Waarden, zoals vrijheid of schoonheid, zijn onmeetbaar. Dit zijn ultieme waarden die ofwel
wel ofwel niet ingewilligd worden.

•

Kan het evaluatiecriterium gecompenseerd of vervangen worden? Indien wel, dan is
het een belang.

•

Geeft het evaluatiecriterium aan wat men wenst te bereiken? Dan is het een belang.
Geeft het criterium aan hoe men iets wil bereiken, dan is het een waarde.
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Ook denkkaders zijn te vinden in de verslagen en transcripten. Een denkkader is te vinden in
stellingen over wat de maatregel volgens de respondent is of doet.
3.5.1.4 STAP 4: DUMMYVARIABELEN
Om de analyses uit te voeren, zijn dummyvariabelen aangemaakt voor elk van de evaluatiecriteria. Dummyvariabelen zetten nominale en ordinale data om in binaire codes.

3.5.2

Kansen op moeilijke uitvoering ontdekken met niet-parametrische statistiek

De houdingen van verschillende actorgroepen worden geanalyseerd met behulp van nietparametrische analysetechnieken, omdat de houdingdata van ordinale aard zijn. Contingentietabellen beschrijven en vergelijken houdingen via frequenties en percentages (Blaikie,
2003). Bij niet-parametrische statistiek geeft de mediaan de ‘gemiddelde’ houding aan. Het
zou verkeerd zijn om het ‘gemiddelde’ te gebruiken, want dat is als aritmetische berekeningsmethode niet geschikt voor ordinale data (Jamieson, 2004). Als de mediaan 1 of 2 is, dan is het
merendeel van de respondenten positief over de maatregel. Als de mediaan 3 of 4 is, dan is
het merendeel van de respondenten negatief over de maatregel. Ook worden de minimale
en maximale codes voor houding uitgerekend. Dat geeft de reikwijdte van de houdingen aan.
Die reikwijdte geeft aan of er bepaalde respondenten een negatievere of positievere houding
hebben. Op basis van de afweging of bepaalde maatregelen door houdingen problemen
kunnen ondervinden bij de uitvoering, wordt de potentiële weerstandsmatrix opgesteld. Per
actorgroep worden de parameters ‘mediaan’ en ‘maximum’ berekend. Actorgroepen bieden zeer waarschijnlijk weerstand bij de uitvoering, als hun mediaan 3 of 4 is. Ze bieden mogelijk
weerstand, als de mediaan 1 of 2 is en hun maximum 3 of 4. Geen weerstand is te verwachten,
als de mediaan 1 of 2 is en het maximum ook 1 of 2.

3.5.3 Verklaringen zoeken voor houdingen via hiërarchische clusteranalyse
Om te weten welke evaluatiecriteria aan de basis liggen van de houdingen wordt een clusteranalyse ingezet. Dat is een methode waarbij data geordend wordt door respondenten met
elkaar te vergelijken. Gelijkaardige respondenten worden samengebracht binnen eenzelfde
cluster (Aldrich et al., 2007). De meest gangbare clustermethoden zijn de hiërarchische clusteranalyse en de ‘k means’-clusteranalyse. De hiërarchische clusteranalyse is eenvoudig uit te
voeren. Het voordeel is dat men niet vooraf moet bepalen hoeveel clusters men wil vormen.
Bij ‘k means’ moet de onderzoeker wel zelf bepalen hoeveel clusters de software moet vormen.
De ‘k means’-analyse gebruikt ook andere berekeningsmethoden, die vrij gevoelig zijn voor
outliers. ‘K means’ is vooral geschikt voor grote datasets, omdat die clustermethode niet alle
data gebruikt om gelijkenissen en verschillen te ontdekken. Dat spaart tijd en computeractiviteit uit. In dit onderzoek is gekozen voor hiërarchische clusteranalyse. De maatstaf die gebruikt
117

3. Methoden
wordt voor de clusteranalyse is de ‘average linkage within group’. Dat betekent dat de afstand
tussen twee clusters bepaald wordt door de gemiddelde afstand tussen alle respondenten in
beide clusters. Daardoor is men ervan verzekerd dat de respondenten binnen dezelfde cluster
voldoende op elkaar gelijken en dat de clusters voldoende van elkaar verschillen.
Elk cluster omvat respondenten die voor bepaalde evaluatiecriteria op elkaar lijken.
Die informatie wordt gebruikt om per cluster een verhaallijn te ontwikkelen. Prominent aanwezige evaluatiecriteria binnen een cluster worden geïdentificeerd door via beschrijvende statistiek het percentage te berekenen van het aantal respondenten waarbij het respectievelijke
evaluatiecriterium aanwezig is. Dat kan eenvoudig via ‘het gemiddelde’, aangezien alle evaluatiecriteria binaire data zijn. Evaluatiecriteria met een percentage hoger dan 0.70 maken
deel uit van de verhaallijn. De verhaallijnen worden geconstrueerd door terug te grijpen naar
de werkelijke uitspraken van de respondenten over de evaluatiecriteria.
Door de evaluatiecriteria van de verhaallijnen met elkaar te vergelijken wordt verklaard
waarom respondenten op elkaar lijken of van elkaar verschillen. Kolkman et al. (2007) noemt
dit ‘concept mapping’. Hij geeft aan dat wanneer de verhaallijnen van actoren in een beleidsproces niet voldoende met elkaar gedeeld worden en overlappen, dat er onvoldoende
gemeenschappelijke basis is en dat de gekozen maatregelen onvoldoende als legitiem wordt
gezien. Potentiële punten van conflict kunnen gevonden worden door verhaallijnen met elkaar te vergelijken. In dit onderzoek zullen verklaringen voor implementatieproblemen gevonden worden (1) door te kijken naar de evaluatiecriteria uit de verhaallijnen van respondenten
met een negatieve houding (2) én door evaluatiecriteria tussen verhaallijnen van respondenten met negatieve of positieve houding met elkaar te vergelijken. Deze analyse maakt het ook
mogelijk om na te gaan welke tegenstelde verhaallijnen gebruikt worden. Om te begrijpen
tussen welke actoren spanning optreedt of waar moeilijke uitvoering gesignaleerd kan worden, wordt er gekeken naar de specifieke actoren achter die verhaallijnen en evaluatiecriteria. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van contingentietabellen van actoren en hun gehanteerde verhaallijnen (Blaikie, 2003).

3.5.4

Overkoepelende verhaallijnen ontwikkelen via typologieën

Ook de totale verhaallijn voor het overstromingsbeleid per respondent is opgesteld. Om die
overkoepelende verhaallijnen te ontwikkelen is gebruikgemaakt van alle houdingen en evaluatiecriteria voor alle overstromingsmaatregelen. Dit is gebeurd via de methode van typologieën. Die verhaallijntypologieën zijn voorafgaand opgebouwd en bestaan uit specifieke kenmerken wat betreft houdingen over overstromingsmaatregelen en evaluatiecriteria. Zes verhaallijntypen zijn ontwikkeld.
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Tabel 14: typologie van verhaallijnen
Verhaallijn
Overstromingen zijn
...

1
een waterprobleem

2
een ruimtelijk
probleem
ruimte vinden via preventieve
aanpak

Liever
natuurlijk
overstromingsgebied dan een gecontroleerd
overstromingsgebied
Dijken

Neen

Baggeren en ruimen

Positieve
houding (1
of 2)
Negatieve
houding (3
of 4)
Negatieve
houding (3
of 4)

Hermeandering
Onteigening – respect voor eigendomsrecht

Positieve
houding
of 2)

(1

4
een ruimtelijk probleem
–
ruimte
maken via
totale
aanpak

Hoeft niet

3
een ruimtelijk
probleem–
ruimte vinden
via
puntgerichte aanpak
Hoeft niet

Negatieve
houding (3
of 4)

Negatieve
houding (3
of 4)

Hoeft niet

Hoeft niet

Negatieve
houding (3
of 4)

Negatieve
houding (3
of 4)

Beheersbaarheid

Ja (is als evaluatiecriterium
genoemd)

Ja (is als
evaluatiecriterium
genoemd)

Ja (is als
evaluatiecriterium
genoemd)

Respecteert natuurlijkheid van rivier

Hoeft niet

Hoeft
niet/ja

Hoeft niet

Solidariteit

Ja (is genoemd als
evaluatiecriterium)

Ja (is genoemd als
evaluatiecriterium)

Ja (is genoemd als
evaluatiecriterium)

Rekening
houden
met economische
activiteit/huidig
ruimtegebruik/respecteert
eigendomsrecht
Verantwoordelijkheidsverdeling

Ja (is genoemd als
evaluatiecriterium)

Ja (is genoemd als
evaluatiecriterium)

Ja (is genoemd als
evaluatiecriterium)

Het is plicht
van
overheid iets te
doen (is genoemd)

Overheid
en burger
samen verantwoordelijk

Overheid
en burger
samen verantwoordelijk
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6
een maatschappelijk
probleem

Ja

5
een ruimtelijk probleem
–
ruimte
maken via
puntgerichte
aanpak
Ja

Negatieve
houding (3
of 4)

Negatieve
houding (3
of 4

Negatieve
houding (3
of 4)
Positieve
houding (1
of 2)
Positieve
houding (1
of 2)

Negatieve
houding (3
of 4)
Positieve
houding (1
of 2)
Positieve
houding (1
of 2)

Onverschillig tot negatieve houding (3, 4 of
5)
Onverschillige
houding (5)

Neen (beheersbaarheid
is niet als
evaluatiecriterium
genoemd)
Ja (is als
evaluatiecriterium
genoemd)
Neen
(is
niet
als
evaluatiecriterium
genoemd
– zelfverantwoordelijkheid
wel)
Neen
(is
niet
als
evaluatiecriterium
genoemd)
Het
is
plicht van
overheid
iets
te
doen
(is

Neen (beheersbaarheid
is niet als
evaluatiecriterium
genoemd)
Ja (is als
evaluatiecriterium
genoemd)
Neen
(is
niet
als
evaluatiecriterium
genoemd
– zelfverantwoordelijkheid
wel)
Neen
(is
niet
als
evaluatiecriterium
genoemd)
Het
is
plicht van
overheid
iets
te
doen
(is

Negatieve
houding (3
of 4)
Neen (beheersbaarheid is niet
als evaluatiecriterium
genoemd)
Hoeft niet

Burger is zelf
verantwoordelijk
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Zelfverantwoordelijkheid

Neen, burgers hoeven
geen zelfverantwoordelijkheid
te
dragen

Ja, burgers
dragen zelfverantwoordelijkheid (is
genoemd
als evaluatiecriterium)

Ja, burgers
dragen zelfverantwoordelijkheid (is
genoemd
als evaluatiecriterium)

Vrijwilligheid in ruimtegebruik rondom
de rivier – respect
voor
eigendomsrecht

Ja (is genoemd als
evaluatiecriterium)

Ja (is genoemd als
evaluatiecriterium)

Ja (is genoemd als
evaluatiecriterium)

Verplicht/afdwingen

Neen (vrijwilligheid is genoemd als
evaluatiecriterium)
Negatieve
houding (3
of 4)
Wonen
en
water gaat
niet samen

Neen (vrijwilligheid is
genoemd
als evaluatiecriterium)
Positieve
houding (1
of 2)
Kan,
voor
bestaande
woningen –
aangepast
bouwen
Ja,
maar
voor
bestaande
woningen
(1 of 2)

Neen (vrijwilligheid is
genoemd
als evaluatiecriterium)
Positieve
houding (1
of 2)
Kan,
voor
bestaande
woningen –
aangepast
bouwen
Ja,
maar
voor
bestaande
woningen
(1 of 2)

Groendaken,
hemelwaterputten,
erosiemaatregelen

Positieve
houding (1
of 2)

Geïntegreerd (van
bron tot monding) of
punctueel

Geïntegreerd over
hele waterloop
Ruimte vinden

Negatieve
of
onverschillige
houding (3
of 4)
Punctuele
aanpak

Voorspeller/waarschuwing/communicatie naar burgers
Wonen en water

Overstromingsbestendig bouwen

Ruimte voor de rivier

Negatieve
houding (3
of 4)

Ruimte vinden, of helemaal geen
ruimte in beslag nemen

Ruimte vinden

genoemd)

genoemd)

Neen voor
bestaande
bewoning/ja
voor
nieuwbouw
Neen (verplicht opleggen is
genoemd
als evaluatiecriterium)
Ja (is genoemd als
evaluatiecriterium)

Neen voor
bestaande
bewoning/ja
voor
nieuwbouw
Neen (verplicht opleggen is
genoemd
als evaluatiecriterium)
Ja (is genoemd als
evaluatiecriterium)

Ja, burgers
dragen zelfverantwoordelijkheid (is
genoemd
als evaluatiecriterium)

?

?

Wonen en
water
gaat niet
samen

Wonen en
water
gaat niet
samen

Positieve
houding (1
of 2)
Wonen en
water kan
samengaan

Negatieve
houding (3
of 4) (positieve houding voor
onteigening van
bestaande
woningen
Positieve
houding (1
of 2)

Negatieve
houding (3
of 4) (positieve houding voor
onteigening van
bestaande
woningen
Negatieve
of onverschillige
houding (3
of 4)
Punctuele
aanpak

Geïntegreerd
over hele
waterloop
Ruimte
maken

Ja, ook voor
nieuwe woningen

Ruimte
maken

Puntgericht en punctueel betekent lokaal op specifiek af te bakenen gebied, van beperkte
omvang. Dit is de tegenpool van geïntegreerd of van totale aanpak, waarbij het gaat over
ingrepen over de lengte van de rivier, in het hele rivierbekken. Er is sprake van samenhang.
Om te bepalen binnen welk type een respondent valt, worden de antwoorden bekeken en wordt er gekeken welke verhaallijn dominant aanwezig is. De respondent wordt vervolgens verbonden met die specifieke verhaallijn en krijgt de bijhorende code.
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3.5.5

Qualitative comparative analysis (QCA) om de dominante evaluatiecriteria van actor-

groepen vast te stellen
De qualitative comparative analysis-methode (QCA) wordt gebruikt om de evaluatiecriteria
vast te stellen die actorgroepen gebruiken bij positieve of negatieve houdingen. QCA is een
set-theoriebenadering die geïntroduceerd werd door Ragin (1989). Bij de methode worden de
causale relaties in cases vastgesteld via booleaanse algebra. Het is een methode om inzicht
te krijgen in de condities die een specifiek gevolg tot stand brengen. De QCA-methode is gemakkelijk toe te passen, als men over een beperkt aantal cases beschikt (small N) (Vis, 2012)
(Rihoux & Ragin, 2009). Het voordeel van de QCA is dat de methode in staat is om meerdere
combinaties van condities te vinden die leiden tot, in dit onderzoek, een positieve of negatieve
houding (De Meur, Rihoux, & Yamasaki, 2002; Rihoux, 2006; Vis, 2012). Er bestaan drie typen
QCA: crisp set, multivalue QCA en fuzzy set QCA. Dit onderzoek gebruikt de fuzzy set QCA. De
fuzzy

set

QCA-software

van

Ragin

wordt

gebruikt.

http://www.u.arizona.edu/~cra-

gin/fsQCA/software.shtml

Terminologie en assumpties
De terminologie van QCA verschilt van de gangbare statistiek, omdat QCA in oorsprong geen
statistische methode is, maar een kwalitatieve methode. Een respondent wordt een ‘case’
genoemd. Onafhankelijke variabelen, in dit geval de evaluatiecriteria, worden ‘condities’ genoemd en de afhankelijke variabele, in dit geval de houding, wordt ‘uitkomst’ genoemd. Condities kunnen ‘noodzakelijk’ zijn, wat betekent dat de conditie aanwezig moet zijn om een
bepaalde uitkomst te realiseren (Schneider & Wagemann, 2006). Een conditie kan ook ‘voldoende’ zijn, wat betekent dat de conditie altijd tot een bepaalde uitkomst leidt. Maar dezelfde uitkomst kan ook gerealiseerd worden via andere condities (Rihoux & Ragin, 2009). De
QCA berekent ‘consistency’ en ‘coverage’. ‘Consistentie’ geeft aan hoe belangrijk een conditie is om tot een specifieke uitkomst te komen. De mate van consistentie helpt om een onderscheid te maken tussen noodzakelijke en voldoende condities. Coverage is de ‘dekkingsgraad’ en geeft de proportie van cases aan die die conditie (of combinatie van condities)
bevatten (Pattyn, 2012; Rihoux & Ragin, 2009). Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe belangrijker
de conditie of de combinatie van condities bij de verklaring van een specifieke uitkomst
(Pattyn, 2012).
Analysetechniek
Eerst wordt de dataset klaargemaakt voor analyse. Codes worden gekalibreerd (Rihoux, 2006).
De codes 1 tot 4 van de houdingen worden omgezet naar een waarde van 0.0 niet aanvaardbaar, 0.33 liever niet, 0.66 onder bepaalde voorwaarden en 1 volledig aanvaardbaar. Alle
cases die geen mening hebben over houding, zijn verwijderd.
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Cases kunnen op verschillende manieren geanalyseerd worden. Dit onderzoek gebruikt de methode van ‘Most different, similar outcome’. Dat houdt in dat cases met een positieve houding geselecteerd en vergeleken worden en dat er op zoek wordt gegaan naar de
condities waarop de cases onderling van elkaar verschillen (Rihoux & Ragin, 2009). Dezelfde
procedure wordt toegepast op cases met een negatieve houding.
In dit onderzoek is het een probleem dat voor sommige overstromingsmaatregelen vrij
veel verschillende evaluatiecriteria gebruikt worden. Dat betekent dat er veel condities te vinden zijn in de analyse en dat resulteert dan weer in vastlopende software. Een oplossing voor
dat probleem is om de analyse in iteratieve stappen te doorlopen (Rihoux & Ragin, 2009). Op
basis van diverse theoretische perspectieven wordt een mix van condities geselecteerd en
geanalyseerd. Er wordt herhaaldelijk een andere mix van condities geselecteerd en geanalyseerd totdat robuuste resultaten worden verkregen (Schneider en Wagemann (2006). Uit de
condities zijn eerst de belangencondities geselecteerd en geanalyseerd. Vervolgens zijn de
waardecondities geselecteerd en tot slot de denkkadercondities. Alle condities die een sterke
relatie vertonen met de uitkomst, zijn opnieuw geselecteerd en in de vierde stap samen geanalyseerd, wat leidt tot robuuste resultaten en inzicht in de ‘noodzakelijke en voldoende condities’.
Eerst worden de condities geanalyseerd op noodzakelijkheid. Dat wordt afgelezen uit
de waarden die de condities hebben op het vlak van consistentie (Rihoux & Ragin, 2009). De
ingestelde drempelwaarde is 0.9, wat betekent dat de specifieke conditie voorkomt in minstens 90% van de cases. In dit onderzoek worden die resultaten als volgt geïnterpreteerd: “Als
actoren de overstromingsmaatregel niet aanvaarden, dan komt dat meestal door het evaluatiecriterium x”.
Vervolgens worden de condities geanalyseerd op het kenmerk “voldoende”. Dat gebeurt via de ‘truth table’. Die tabel toont alle mogelijke configuraties tussen de condities en
geeft aan in hoeveel cases die configuratie van condities te vinden is. Vervolgens worden alle
configuraties verwijderd, die niet in de cases geobserveerd worden. Daarna worden de configuraties geordend van een hoge waarde naar lage waarde voor ‘raw consistency’. Die
waarde geeft aan in hoeveel procent van de cases die specifieke configuratie te vinden is.
De drempelwaarde 0.70 wordt gehanteerd, wat betekent dat configuraties die in minder dan
70% van de cases voorkomen, als niet betekenisvol worden beschouwd en dus verwijderd worden uit de verdere analyse. Stel dat de hoogste ‘raw consistency’-waarde beneden de drempelwaarde 0.70 ligt, dan wordt die hoogste ‘raw consistency’-waarde als drempelwaarde
aangenomen. Die drempelwaarde wordt steeds door de onderzoeker vastgesteld en moet
hoger zijn dan 0.5 (Rihoux & Ragin, 2009). Het is de aard van de data en ook het aantal cases
dat mee van invloed is om die drempelwaarde te bepalen. Voor dit onderzoek is daarom
gekozen voor een drempelwaarde van 0.70.
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Op de overblijvende configuraties wordt het Quine-McCluskey-algoritme toegepast, wat
leidt tot drie typen van oplossingen.
-

Complex solution: hanteert geen assumpties in de analyse
Parsimonous solution: reduceert complexiteit tot het kleinste aantal geldende condities
Intermediate solution: houdt rekening met de geselecteerde assumpties

Voor dit onderzoek wordt gekeken naar de parsimonous solution, omdat die het beste beeld
geeft over configuraties van de condities (Rihoux & Ragin, 2009). De solution geeft één of
meerdere configuraties van condities weer die aan de basis liggen van een positieve of een
negatieve houding (Rihoux en Ragin (2009). Die oplossingen gaan gepaard met een ‘solution
coverage’-waarde, die aangeeft welk percentage van de cases verklaard wordt aan de
hand van al die configuraties van condities en de ‘solution consistency’-waarde die aangeeft
wat de gecombineerde consistentie van alle configuraties is.

Conclusie
Dit derde hoofdstuk heeft de methoden voor dit onderzoek beschreven. Dit hoofdstuk bestond
uit de volgende onderdelen:
-

Een vergelijking van mogelijke methoden om houdingen te onderzoeken
Een selectie van de dataverzamelingsmethoden die het meest geschikt lijken voor dit
onderzoek
De aanpak van de dataverzameling
De manier om de data te verwerken tot zinvolle antwoorden op de onderzoeksvragen

Een eerste conclusie uit het vergelijkende overzicht van methoden is dat onderzoekers zich er
steeds van bewust moeten zijn dat elke methode een aantal aannames met zich meebrengt.
Die aannames kunnen de resultaten van het onderzoek beïnvloeden. Daarom is het advies
om steeds de mogelijke methoden te bekijken en op basis van de aannames, voor- en nadelen van de methoden een doordachte afweging te maken. Bij voorkeur worden meerdere
methoden toegepast, zodat de aannames en nadelen elkaar kunnen opheffen.
Een tweede conclusie is dat houdingen op vele manieren geanalyseerd worden en
dat er geen wetenschappelijke consensus is over de meest geschikte methode. De onderzoeker zou steeds op zoek moeten gaan naar methoden die passen bij de onderzoeksvraag. Door
te werken via een mix van methoden voor dataverzameling en dataverwerking zullen de resultaten rijkere inzichten opleveren. In dit onderzoek is gekozen voor observatieanalyse en
zelfrapportagemethoden.
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In dit onderzoek worden houdingen van actoren bestudeerd en vergeleken. Het streven naar die vergelijking vereist dat de methodische opzet daar rekening mee houdt. Er is
gekozen voor de aanpak van most similar, different outcome. Dat geldt voor de selectie van
de casegebieden. De casegebieden lijken op elkaar, omdat ze voldoen aan dezelfde criteria.
Voor de selectie en analyse van de respondenten is gekozen voor aanpak van most different,
similar outcome. Daarom zijn respondenten van diverse betrokken organisaties geselecteerd
en is geprobeerd om een zo evenwichtig mogelijke vertegenwoordiging van elk van de actoren te bewerkstelligen.
Verder zijn er in dit hoofdstuk ook matrixen opgesteld die behulpzaam zullen zijn om de
resultaten te interpreteren. Zo zijn de 16 geselecteerde overstromingsmaatregelen ingedeeld
volgens hun eigenschappen wat betreft het type van maatregel, wie de kosten voor die maatregel draagt en of de maatregel een ruimtelijke impact heeft. De actoren zijn ook niet allemaal
even belangrijk om overstromingsmaatregelen uit te voeren. Daarom is er een matrix opgesteld, waarbij aangegeven staat welke actoren een primaire of secundaire rol spelen per overstromingsmaatregel. Die matrix zal worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten.
De meeste verzamelde data zijn kwalitatieve data, verzameld via documentanalyse,
interviews en focusgroepen. Om die nuttig te maken voor de vergelijking en dataverwerking is
ervoor gekozen ze te vertalen naar kwantitatieve codes via de methode van thematische codering (Alasuutari & Bickman, 2008). Omdat onderzoekerstriangulatie niet kon worden toegepast in dit onderzoek, is er gewerkt met een codeboek waarin de definities en betekenissen
beschreven staan die aan elk van de codes zijn toegekend. Dat codeboek is onontbeerlijk om
kwalitatieve data te vertalen naar kwantitatieve data. Ook het iteratieve proces van dataverwerking is absoluut nodig om de accuraatheid en geldigheid van de onderzoeksresultaten te
waarborgen, zo maakt dit derde hoofdstuk duidelijk. Op die manier is het mogelijk om patronen te ontdekken en nieuwe theorieën te ontwikkelen (Flick, 2009). De andere gebruikte methoden voor data-analyse zijn niet-parametrische statistiek, clusteranalyse en qualitative comparative analysis.
Met zo een aanpak is duidelijk dat het onderzoek gebruikmaakt van mixed methods.
Mixed methods is als term sinds de jaren ’80 in omgang en refereert aan opeenvolgend gebruik
van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden in één en dezelfde analyse. In het geval
van mixed methods is er sprake van ‘quantitized data’, waarbij kwalitatief verzamelde data
worden omgezet in codes die vervolgens statistisch geanalyseerd worden (Miles & Huberman,
1994). Over mixed methods is een grote discussie gaande in de wetenschappelijke wereld. Er
zijn drie visies op mixed methods. Een groep van wetenschappers ziet de methode als niet
valide, omdat ze de regels van de kwantitatieve noch kwalitatieve aanpak volledig volgt
(Kuhn, 1996). Een tweede groep wetenschappers beschouwt mixed methods als een derde
manier van onderzoek doen, naast kwantitatieve en naast kwalitatieve aanpak (Creswell,
2003). En een derde groep van onderzoekers ziet mixed methods als hetzelfde als kwantitatief
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of kwalitatief onderzoek, omdat er bij empirisch onderzoek nog maar weinig sprake is van volledig kwantitatief of volledig kwalitatief onderzoek. Het mixen van methoden is een vergevorderde praktijk in hedendaags empirisch onderzoek (Charles C. Ragin & Amoroso, 2011) en
overbrugt de kloof tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Alasuutari en Bickman (2008)
zien het als de best mogelijke manier om complexe problemen van de huidige samenleving
goed te bestuderen. Bovendien zorgen de onderzoekdoelstelling en pragmatisme ervoor dat
mixed methods soms verkozen worden boven volledige kwantitatief of louter kwalitatieve methoden (Alasuutari & Bickman, 2008; Greene & Caracelli, 1997). Zo gebeurt dat ook in dit onderzoek.
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4

De implementatiekloof: spelen houdingen een rol?

Dit hoofdstuk beschrijft wat mensen vinden van overstromingsmaatregelen. Door houdingen
van respondenten over overstromingsmaatregelen te bestuderen is het mogelijk om te analyseren waarom overstromingsmaatregelen moeilijk te realiseren zijn. Dit vierde hoofdstuk beschrijft de houdingen van de totale groep respondenten, gevolgd door een houdinganalyse
per actorgroep met behulp van de weerstandsmatrix. Die weerstandsmatrix deelt de overstromingsmaatregelen in categorieën in van voorstand tot sterke tegenstand, waardoor maatregelen moeilijk te realiseren zijn. Ook wordt gekeken of de houdingen van respondenten verschillen per rivierbekken.

4.1

Wat de respondenten vinden

De resultaten in Figuur 25 geven aan welke overstromingsmaatregelen gesteund worden en
welke maatregelen weerstand kennen vanuit de totale groep van respondenten. De mediaan
duidt de houding aan die het merendeel van de respondenten heeft. Ook de spreidingsbreedte is weergegeven. Die parameter geeft de meest positieve en de meest negatieve
houding aan van de totale groep van respondenten.
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Figuur 25: houdingen ten aanzien van overstromingsmaatregelen
Preventieve maatregel

Effectgerichte maatregel

Curatieve maatregel

5
4
3
2
1

niets doen (n=113) (N)

private verzekering (n=86) (N)

nationaal rampenfonds (n=91) (N)

risicocommunicatie (n=96) (N)

noodplanning en rampenhulp (n=109) (N)

overstromingsbestendig bouwen (n=116)
(K)

onteigenen (n=139) (G)

dijken en wallen (n=106) (G)

overstromingsvoorspeller (n=95) (N)

private beschermingsmaatregelen (n=88)
(K)

herbestemmen (n=111) (G)

groendaken en hemelwaterputten
(n=137) (K)

baggeren en ruimingen (n=113) (K)

gecontroleerd overstromingsgebied
(n=234) (G)
hermeandering en vrijwaren natuurlijk
overstromingsgebied (n=197) (G)

watertoets (n=178) (K)

0

1 helemaal aanvaardbaar
2 aanvaardbaar onder bepaalde voorwaarden
3 liever niet
4 absoluut niet aanvaardbaar
K kleine ruimtelijke impact
G grote ruimtelijke impact
N geen ruimtelijke impact

Een grote groep van respondenten heeft ook een negatieve houding tegenover de maatregel ‘overstromingsbestendig bouwen’. Alle andere maatregelen hebben een mediaan die
aangeeft dat maatregelen aanvaardbaar zijn of op zijn minst onder bepaalde voorwaarden
aanvaardbaar zijn. De respondenten zijn positiever over maatregelen die geen of een kleine
ruimtelijke impact hebben dan over maatregelen met een grote ruimtelijke impact. Maatregelen zoals ‘groendaken en hemelwaterputten’, ‘watertoets’, ‘overstromingsvoorspeller’, ‘nationaal rampenfonds’, ‘risicocommunicatie’ en ‘noodplanning en rampenhulp’ zijn voor het
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merendeel van de respondenten aanvaardbaar. Aan maatregelen zoals ‘gecontroleerd overstromingsgebied’, ‘hermeandering van overstromingsgebieden’, ‘dijken en wallen’, ‘private
beschermingsmaatregelen’, ‘onteigening’, ‘herbestemming’, ‘private verzekering’ en ‘baggeren en ruimen’ legt het merendeel van de respondenten voorwaarden op. De weg van de
minste weerstand is te vinden via de maatregel ‘noodplanning en rampenhulp’. Dat is een
curatieve maatregel die elke respondent aanvaardbaar vindt. Tot slot wordt vastgesteld dat
de respondenten geen duidelijke voorkeur hebben voor preventieve, effectgerichte of curatieve maatregelen.

4.2

Wat de actorgroepen vinden

Om zicht te krijgen op knelpunten in de uitvoering van overstromingsmaatregelen, beschrijft
deze paragraaf welke actorgroepen een negatieve houding hebben ten aanzien van de
overstromingsmaatregelen. Aan de hand van de parameters ‘mediaan’ en ‘maximum’ is de
potentiële weerstandsmatrix opgesteld. De matrix (Tabel 15) geeft aan welke actorgroepen
zeer waarschijnlijk of mogelijk weerstand zullen bieden, wat wijst op een moeilijkere realisatie
van de maatregel. Bij de beoordeling van de moeilijkheidsgraad om een maatregel te realiseren wordt specifiek rekening gehouden met de actieve rol van actoren bij de uitvoering van
die maatregel.
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schaal

institutioneel

Sector
Burgerbelang

Integraal

Landbouw

Milieu en natuur

Ondernemers

Ruimtelijke ordening

Samenleving

Veiligheid

Water

Watervoorziening

Belangenorganisatie

Administratie

Politicus

Burger

Expert

Nationaal/Vlaams

Regionaal

Lokaal
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Niets doen (N)

Private verzekering (N)

Nationaal rampenfonds (N)

Risicocommunicatie (N)

Noodplanning en rampenhulp (N)

Overstromingsbestendig bouwen (K)

Onteigening (G)

Dijken en wallen (G)

Overstromingsvoorspeller (N)

Private beschermingsmaatregelen (K)

Herbestemming (G)

Groendaken en hemelwaterputten (K)

Baggeren en ruimen (K)

Hermeandering natuurlijk overstromingsgebied ( (G)

Gecontroleerd overstromingsgebied (G)

Watertoets (K)

5. Verklaringen
Tabel 15: potentiële weerstandsmatrix
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= zeer waarschijnlijke weerstand (mediaan = 3 of 4)

= mogelijke weerstand (maximum = 3 of 4; mediaan = 1 of 2)

= voorstander (maximum = 1 of 2; mediaan = 1 of 2)

= geen respondenten

4.2.1

Preventieve maatregelen

Alle actorgroepen vinden ‘watertoets’ gemiddeld genomen een aanvaardbare maatregel.
Weerstand bij de uitvoering van de watertoets kan mogelijk worden verwacht vanuit de actorgroepen ‘burgerbelang’, ‘ondernemers’, ‘ruimtelijke ordening’, ‘administratie’, ‘burgers’,
‘nationale of Vlaamse bestuursniveau’ en ‘lokale bestuursniveau’. Een mogelijk realisatieknelpunt is te vinden bij de lokale ambtenaren van ruimtelijke ordening en bij burgers en ondernemers die protesteren tegen de uitkomst van de watertoets. Zij zien de watertoets over het algemeen liever niet uitgevoerd worden. De conclusie is dat ‘watertoets’ tot de laagste moeilijkheidsgraad behoort en een vrij gemakkelijk uit te voeren maatregel is.
‘Gecontroleerde overstromingsgebieden’ zijn voor geen enkele actorgroep overal
aanvaardbaar. Elke groep stelt voorwaarden aan de uitvoering. Weerstand bij de uitvoering is
te verwachten bij de actorgroepen ‘watervoorziening’ en ‘burgers’. Ook de actorgroepen
‘belangenorganisatie’, ‘administratie’, ‘ondernemers’, milieu en natuur’, ‘landbouw’, ‘integraal’, ‘burgerbelang’ en alle bestuursniveaus kennen respondenten met negatieve tot zeer
negatieve houding. Het zijn vooral actoren vanuit sectoren ‘landbouw’, ‘milieu en natuur’ en
vanuit de ‘administratie’ die de realisatie van gecontroleerde overstromingsgebieden kunnen
beïnvloeden. Andere sleutelactoren in de realisatie zoals ‘politici’, ‘experts’ en de sectoren
‘water’ en ‘ruimtelijke ordening’ hebben een vrij positieve houding. Gecontroleerde overstromingsgebieden behoren daarom tot de middelste moeilijkheidsgraad.
De realisatie van de maatregelen ‘hermeandering van natuurlijk overstromingsgebieden’ zal waarschijnlijk weerstand ondervinden vanuit de actorgroep ‘ondernemers’ en ‘burgers’. Weerstand is ook mogelijk vanuit actorgroepen, zoals de sectoren ‘integraal’, ‘landbouw’, ‘water’, ‘milieu en natuur’, ‘samenleving’, vanuit ‘administratie’, ‘politici’ en ‘belangenorganisatie’ en vanuit alle bestuursniveaus. Dat zijn actorgroepen die een invloedrijke positie
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hebben bij de realisatie van de maatregel. Daardoor komt ‘hermeandering van natuurlijke
overstromingsgebieden’ in de hoogste moeilijkheidsgraad. De meeste actorgroepen aanvaarden ‘hermeandering van natuurlijk overstromingsgebieden’, maar stellen er wel voorwaarden
aan. Enkel in de sector ‘milieu en natuur’ en bij de ‘experts’ is het merendeel absoluut voorstander van de maatregelen ‘hermeandering van natuurlijke overstromingsgebieden’.
De maatregel ‘baggeren en ruimen’ kent waarschijnlijk weerstand vanuit de sector
‘veiligheid’ en vanuit ‘experts’. Beide hebben evenwel geen grote rol bij de uitvoering van
baggeren en ruimen. Mogelijke weerstand die de realisatie parten kan spelen, zou kunnen
komen vanuit de sectoren ‘milieu en natuur’ en ‘water’ en vanuit de ‘administratie’. Weerstand
is mogelijk vanuit alle bestuursniveaus. Verder kennen ook de actorgroepen ‘politici’ en ‘belangenorganisaties’ respondenten die de maatregel liever niet zien uitgevoerd worden. Maar
die laatste actorentypen hebben geen sleutelpositie bij de realisatie van de maatregel.
Daarom valt ‘baggeren en ruimen’ in de categorie van middelste moeilijkheidsgraad.
‘Groendaken en hemelwaterputten’ zijn maatregelen die veel voorstanders hebben.
Geen enkele actorgroep is resoluut tegen de maatregel. Wel is er mogelijk weerstand te verwachten vanuit de actorgroepen van de sector ‘milieu en natuur’, ‘ondernemers’, ‘burger’,
‘administratie’, ‘belangenorganisatie’ en vanuit alle bestuursniveaus. Die actorgroepen hebben invloedrijke rollen bij de realisatie van groendaken en hemelwaterputten. Weerstand is
ook mogelijk vanuit de sectoren ‘burgerbelang’, ‘landbouw’, ‘water’ en de groep ‘experts’.
Die actorgroepen hebben geen invloedrijke rol bij de realisatie van ‘groendaken en hemelwaterputten’. Daarom valt ‘groendaken en hemelwaterputten’ tot de middelste moeilijkheidsgraad. Als er zich problemen voordoen, heeft dat wellicht te maken met ‘burgers’ en ‘ondernemers’ die het nut van groendaken niet zien of ‘ambtenaren’ die geen geld beschikbaar
stellen voor de realisatie van groendaken.
De maatregel ‘herbestemming’ kent bij de uitvoering zeer waarschijnlijk weerstand
vanuit de sectoren ‘integraal’, ‘ondernemers’ en ‘samenleving’. Weerstand is ook mogelijk
vanuit de sectoren ‘ruimtelijke ordening’, ‘landbouw’ en ‘water’, vanuit alle bestuursniveaus
en vanuit de actorgroepen ‘administratie’, ‘politici’, ‘experts’ en ‘belangenorganisatie’. Die
vaststelling leidt tot de conclusie dat ‘herbestemming’ moeilijkheden zou opleveren bij de realisatie. ‘Herbestemming’ behoort tot de hoogste moeilijkheidsgraad. Weerstand is mogelijk
vanuit de regionale ambtenaar ruimtelijke ordening die de aanvraag tot herbestemming voorbereidt en de politici die over de herbestemming moet beslissen. Ook actoren die geen sleutelpositie bij de realisatie hebben, zoals ‘landbouw’, ‘ondernemers’ en ‘burgers’ kunnen de
realisatie belemmeren via protestacties.
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4.2.2

Effectgerichte overstromingsmaatregelen

Er is geen beleid om ‘private beschermingsmaatregelen’ te realiseren. Die maatregelen worden genomen op initiatief van de burger zelf. In alle actorgroepen vindt het merendeel van
de respondenten dat ‘private beschermingsmaatregelen’ aanvaardbare maatregelen zijn.
Wel kennen de meeste actorgroepen ook respondenten die ‘private beschermingsmaatregelen’ liever niet uitgevoerd zien worden, wat duidt op mogelijke, maar beperkte weerstand bij
de realisatie. Daardoor behoort ‘private beschermingsmaatregelen’ tot de middelste moeilijkheidsgraad.
‘Overstromingsvoorspeller’ wordt als maatregel door alle actorgroepen gezien als
overal aanvaardbaar. De enige kritische geluiden van enkele respondenten zijn vastgesteld
vanuit de sector ‘ruimtelijke ordening’, vanuit ‘belangenorganisaties’ en vanuit het ‘lokale bestuursniveau’. Op basis van die resultaten wordt niet verwacht dat de weerstand de realisatie
zal belemmeren. ‘Overstromingsvoorspeller’ behoort daarom ook tot de laagste moeilijkheidsgraad.
‘Dijken en wallen’ is een maatregel met veel tegenstanders. Die maatregel is voor de
realisatie ook afhankelijk van heel wat actoren. Weerstand is zeer waarschijnlijk te verwachten
vanuit de actorgroepen ‘integraal’, ‘milieu en natuur’ en ‘experts’. Er zijn ook enkele respondenten die stellen dat ze de ‘dijken en wallen’ liever niet of absoluut niet willen realiseren.
Weerstand is mogelijk vanuit de sectoren ‘landbouw’, ‘ruimtelijke ordening’, ‘water’, ‘burgerbelang’, ‘samenleving’ en vanuit de actorgroepen ‘administratie’, ‘politici’, ‘belangenorganisatie’, ‘burger’ en vanuit alle bestuursniveaus. De conclusie is dat ‘dijken en wallen’ bij de realisatie op veel moeilijkheden zullen stoten. Dit komt door de vele kritische respondenten die
een sleutelrol spelen bij de realisatie, zoals ambtenaren ruimtelijke ordening, water, de belangenorganisaties en de sectoren ‘integraal’ en ‘milieu en natuur’. ‘Dijken en wallen’ behoren
daarom tot de hoogste moeilijkheidsgraad.
Alle actorgroepen stellen voorwaarden aan de uitvoering van ‘onteigening’ als overstromingsmaatregel. Weerstand komt zeer waarschijnlijk uit de sectoren ‘water’, ‘ondernemers’, ‘burgerbelang’, ‘integraal’ en vanuit ‘experts’ en ‘burgers’. Verschillende van die actoren hebben een sleutelpositie bij de realisatie. Maar ook vanuit de sectoren ‘landbouw’, ‘milieu
en natuur’, ‘ruimtelijke ordening’ en ‘samenleving’, vanuit ‘belangenorganisaties’, ‘administratie’, ‘politici’ en vanuit alle bestuursniveaus is weerstand mogelijk. De conclusie is daarom dat
‘onteigening’ een maatregel is die veel moeilijkheden oplevert bij de realisatie. De maatregel
kent de hoogste moeilijkheidsgraad. ‘Waterbeheerders’ proberen de maatregel in de mate
van het mogelijke te vermijden en ook ‘politici’ zijn niet happig om onteigeningsbesluiten te
nemen.
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‘Overstromingsbestendig bouwen’ is de overstromingsmaatregel waarvoor geen beleid bestaat. Dat is de enige overstromingsmaatregel die vanuit elke actorgroep weerstand
kent. In de meeste actorgroepen vindt het merendeel van de respondenten de maatregel
niet aanvaardbaar. Het minst negatief over de maatregel zijn de sectoren ‘ruimtelijke ordening’ en ‘water’, het ‘regionale’ bestuursniveau en ‘belangenorganisaties’. De maatregel zal
niet worden gepland of gerealiseerd zonder enig protest of maatschappelijke discussie. De
maatregel kent de hoogste moeilijkheidsgraad.
‘Noodplanning en rampenhulp’ zien alle actorgroepen als een aanvaardbare maatregel. Geen enkele vorm van weerstand is vastgesteld onder de respondenten. De conclusie
is dat de maatregel geen moeilijkheden zal opleveren bij planning en realisatie. Deze maatregelen kennen de laagste moeilijkheidsgraad.
Ook ‘risicocommunicatie’ is een maatregel met veel voorstanders. Een enkele weerstand is mogelijk vanuit de actorgroep ‘milieu en natuur’, ‘belangenorganisatie’ en het lokale
bestuursniveau. Die actorgroepen nemen geen sleutelrol in bij de realisatie van ‘risicocommunicatie’. De maatregel behoort tot de laagste moeilijkheidsgraad.

4.2.3

Curatieve overstromingsmaatregelen

Het merendeel van de respondenten in de actorgroepen beschouwt de maatregel ‘rampenfonds’ als aanvaardbaar of aanvaardbaar onder bepaalde voorwaarden. Weerstand is mogelijk vanuit de sectoren ‘burgerbelang’, ‘integraal’, ‘water’, ‘milieu en natuur’, ‘samenleving’.
Weerstand is ook mogelijk vanuit ‘belangenorganisaties’, ‘administratie’, ‘politici’, ‘burgers’ en
‘experts’, alsook vanuit alle bestuursniveaus. Enkele van die actoren, zoals ‘administratie’ en
‘politici’ nemen sleutelrollen in bij de realisatie, wat erop wijst dat realisatie mogelijk belemmerd
wordt. De maatregel kent de middelste moeilijkheidsgraad.
Ook de maatregel ‘private verzekering’ vindt het merendeel van respondenten in elke actorgroep aanvaardbaar. Wel is er weerstand mogelijk vanuit de sectoren ‘landbouw’, ‘milieu
en natuur’ en ‘ruimtelijke ordening’, vanuit ‘belangenorganisaties’, ‘administratie’ en ‘politici’
en vanuit de ‘regionale en het lokale bestuursniveau’. Die actorgroepen spelen evenwel geen
sleutelrol bij de realisatie van private verzekering als maatregel. De verwachting is dat de realisatie weinig moeilijkheden zal opleveren. De maatregel kent de laagste moeilijkheidsgraad.

4.2.4

Niets doen

‘Niets doen’ levert veel weerstand op. De voltallige groep van respondenten, op één na, vinden ‘niets doen’ volstrekt onaanvaardbaar. Die resultaten geven echter de indruk dat er sociaal wenselijkheid in de antwoorden zit. Die maatregel zal dan ook in de verdere analyses niet
meer besproken worden.
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4.3 Vergelijking tussen de casegebieden
De data over houdingen van respondenten zijn verzameld in drie casegebieden (Demerbekken, Denderbekken, Maasbekken). Een kwart van de respondenten beantwoordde de vragen
vanuit de context van het Demerbekken. Een kwart met Denderbekken als context, een kwart
met Maasbekken als context en een kwart beantwoordde de vragen vanuit alle drie de bekkens, en dus Vlaanderen als context. Er wordt nagegaan of daarbij verschillen werden geobserveerd. Geobserveerde verschillen zijn dus niet het gevolg van verschillende proporties respondenten. Maatregelen, zoals ‘herbestemming’, ‘private beschermingsmaatregelen’ en ‘private verzekering’, hebben alleen maar voorstanders bij de respondenten die de maatregelen
beoordelen vanuit Vlaanderen als context en die in meerdere bekkens tegelijkertijd actief zijn.
De realisatie van die maatregelen wordt evenwel bemoeilijkt door actoren die in slechts één
van de drie rivierbekkens actief zijn. Die hebben een negatievere houding.
Daarnaast zijn er maatregelen waarvoor één van de bekkens meer voorstander of
meer tegenstander van is. De respondenten uit het Demerbekken zijn meer voorstander van
de ‘watertoets’ dan respondenten in het Denderbekken, Maasbekken en voor het geheel van
Vlaanderen. Daar is wel weerstand mogelijk door de negatievere houding. In het Denderbekken is meer weerstand mogelijk tegen de overstromingsvoorspeller dan in de andere bekkens.
In het Demerbekken is meer weerstand mogelijk tegen ‘risicocommunicatie’ dan in de andere
bekkens.
In vergelijking met de andere bekkens hebben respondenten in het Denderbekken vaker een negatieve houding tegenover ‘dijken en wallen’ en ‘onteigening’. In vergelijking met
andere bekkens valt op dat minder respondenten in het Denderbekken negatief zijn tegenover ‘overstromingsbestendig bouwen’.
Tot slot is er geen verschil in houding van respondenten tussen de rivierbekkens vastgesteld bij de maatregelen ‘gecontroleerd overstromingsgebied’, ‘hermeandering van natuurlijk
overstromingsgebied’, ‘baggeren en ruimen’, ‘groendaken en hemelwaterputten’ en ‘nationaal rampenfonds’. In elk van de bekkens is weerstand tegen die maatregelen mogelijk.
‘Noodplanning en rampenhulp’ kent in alle bekkens alleen maar voorstanders.
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= voorstander (maximum = 1 of 2; mediaan = 1 of 2)
Demerbekken
Denderbekken
Maasbekken
Vlaanderen

= zeer waarschijnlijke weerstand (mediaan = 3 of 4)

= mogelijke weerstand (maximum = 3 of 4; mediaan = 1 of 2)
Niets doen (N)

Private verzekering (N)

Nationaal rampenfonds (N)

Risicocommunicatie (N)

Noodplanning en rampenhulp (N)

Overstromingsbestendig bouwen (K)

Onteigening(G)

Dijken en wallen (G)

Overstromingsvoorspeller (N)

Private beschermingsmaatregelen (K)

Herbestemming (G)

Groendaken en hemelwaterputten (K)

Baggeren en ruimen (K)

Hermeandering natuurlijk overstromingsgebied ( (G)

Gecontroleerd overstromingsgebied (G)

Watertoets (K)
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Tabel 16: potentiële weerstandsmatrix rivierbekkens
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4.4 Moeilijkheidsgraden van uitvoering
‘Niets doen’ botst op weerstand. Dat blijkt uit de resultaten van de dataverzameling. Respondenten vragen om overstromingsmaatregelen. Maar niet alle actorgroepen verkiezen dezelfde overstromingsmaatregelen. Houdingen zijn divers en een negatieve houding wijst op
mogelijke of waarschijnlijke weerstand, wat de realisatie van een aantal overstromingsmaatregelen bemoeilijkt. Met behulp van de analyse is een indeling van overstromingsmaatregelen
gemaakt naar de moeilijkheidsgraad van realisatie.
Tabel 17: moeilijkheidsgraden in realisatie
Hoogste moeilijkheidsgraad

Sleutelactoren hebben negatieve houding
ten aanzien van de maatregel

- Overstromingsbestendig bouwen
- Dijken en wallen
- Onteigening
- Hermeandering van overstromingsgebieden
- Herbestemming
Middelste moeilijkheidsgraad
Sommige sleutelactoren of actoren die geen
actieve rol hebben bij de realisatie van de
maatregelen hebben negatieve houding
- Gecontroleerde overstromingsgebieden
- Baggeren en ruimen
- Groendaken en hemelwaterputten
- Private beschermingsmaatregelen
- Rampenfonds
Laagste moeilijkheidsgraad

-

Overstromingsvoorspeller
Watertoets
Noodplanning en rampenhulp
Risicocommunicatie
Private verzekering

Geen negatieve houding te observeren.
Sleutelactoren zijn voorstander van de maatregel

Uit de resultaten wordt ook geconcludeerd dat respondenten een positievere houding hebben ten aanzien van maatregelen die geen of slechts een kleine ruimtelijke impact hebben,
zoals ‘groendaken en hemelwaterputten’, ‘watertoets’, ‘overstromingsvoorspeller’, ‘nationaal
rampenfonds’, ‘risicocommunicatie’ en ‘noodplanning en rampenhulp’. Aan overstromingsmaatregelen met een grote ruimtelijke impact stellen de respondenten vaker voorwaarden,
zoals ‘gecontroleerd overstromingsgebied’, ‘hermeandering en vrijwaring van overstromingsgebieden’, ‘dijken en wallen’, ‘onteigening’ en ‘herbestemming’. Die vaststelling is relevant
voor beleidsmakers, aangezien het huidige overstromingsbeleid gericht is op het creëren van
ruimte voor water.
Een andere conclusie is dat vooral enkele effectgerichte maatregelen veel voorstanders hebben, terwijl respondenten vaker een negatievere houding hebben tegenover preventieve maatregelen. Ook die conclusie is relevant voor beleidsmakers bij de zoektocht naar een
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daadkrachtig overstromingsbeleid, aangezien het huidige overstromingsbeleid vooral preventieve maatregelen bevat.
De resultaten laten geen grote verschillen in houdingen zien tussen de verschillende
rivierbekkens. Wel valt op dat respondenten die in meerdere rivierbekkens actief zijn, voorstander zijn van maatregelen waarvoor wel een negatieve houding te vinden is bij respondenten
die in slechts één van de rivierbekkens actief zijn. De kleine verschillen in houding zijn als volgt
te observeren. In het Denderbekken zijn ‘herbestemming’, ‘onteigening’ en ‘dijken en wallen’
lastiger te realiseren dan in Demerbekken en Maasbekken. Minder respondenten in het Denderbekken zijn negatief tegenover ‘overstromingsbestendig bouwen’, in vergelijking met het
Demerbekken en het Maasbekken. In vergelijking met de andere bekkens zijn in het Demerbekken meer respondenten positiever over de ‘watertoets’ en negatief over ‘risicocommunicatie’.

Conclusie
In dit vierde hoofdstuk was het de bedoeling om inzicht te verkrijgen in de houdingen van de
actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van de overstromingsmaatregelen. Meer bepaald
om na te gaan welke houding ze hebben. Op die manier wordt duidelijk of houdingen een rol
zouden kunnen spelen bij de implementatie van de maatregelen.
De conclusie van dit vierde hoofdstuk is dat actoren die betrokken zijn bij de uitvoering
van maatregelen soms een negatieve houding kunnen hebben over de maatregel. In heel
wat gevallen stelt men voorwaarden aan de manier waarop de maatregelen worden uitgevoerd. Zelfs binnen elke actorgroep zijn er wel negatieve houdingen te bespeuren ten aanzien
van een of meerdere overstromingsmaatregelen, wat betekent dat er geen homogene actorgroepen zijn. Moeilijkheden bij de implementatie als gevolg van weerstand en afkerige houdingen kunnen worden verwacht bij ‘overstromingsbestendig bouwen’; ‘dijken en wallen’;
‘onteigening’; ‘hermeandering van overstromingsgebieden’ en ‘herbestemming’. Ook ‘gecontroleerde overstromingsgebieden’, ‘baggeren en ruimten’, ‘groendaken en hemelwaterputten’, ‘private beschermingsmaatregelen’ en ‘rampenfonds’ kennen actoren die de uitvoering zouden kunnen bemoeilijken door hun negatieve houding. De conclusie is ook dat de
bekkens van elkaar verschillen wat betreft meer of minder wenselijke overstromingsmaatregelen.
Wat betreft ‘niets doen’ moet gesteld worden dat dit een maatregel van andere aard
is. Die resultaten kunnen niet op betrouwbare wijze geanalyseerd worden, omdat er een grote
kans is dat sociaal wenselijkheid is opgetreden bij de dataverzameling.
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5. Verklaringen voor de diversiteit aan houdingen via verhaallijnen
Het vorige hoofdstuk laat een diversiteit aan houdingen over overstromingsmaatregelen zien.
Zelfs binnen eenzelfde actorgroep verschillen houdingen soms sterk. Aan de hand van de clusteranalyse worden de verhaallijnen geïdentificeerd, die met die verschillende houdingen verband houden. Elke verhaallijn omvat evaluatiecriteria die dominant aanwezig zijn binnen de
groep. Die worden aangeduid met b = belang; w = waarde; p = perceptie. Inzicht in die verhaallijnen helpt om mogelijke moeilijkheden bij uitvoering te verklaren en te verhelpen. Die
geven aan waarom een implementatiekloof kan ontstaan.

5.1

Preventieve maatregelen

5.1.1

Watertoets

De ‘watertoets’ heeft de laagste moeilijkheidsgraad en kan dus vrij gemakkelijk gerealiseerd
worden, zo laat hoofdstuk 4 zien. Alle actorgroepen vinden gemiddeld genomen de watertoets aanvaardbaar. Mogelijk knelpunt bij de uitvoering is te vinden bij de lokale ambtenaren
van ruimtelijke ordening en bij burgers en ondernemers die protesteren tegen de uitkomst van
de watertoets. Zij zien de watertoets over het algemeen minder graag uitgevoerd worden. De
clusteranalyse identificeert vijf verschillende verhaallijnen om die conclusie nader te verklaren.
-

Verhaallijn 1 ‘bouwen niet toestaan’ (n=28) Respondenten met deze verhaallijn beschouwen de watertoets als een maatregel die ervoor zorgt dat men niet meer bouwt
in overstromingsgebied (p). Zij vinden de watertoets aanvaardbaar, want het beperkt
wateroverlast en schade (b).

-

Verhaallijn 2 ‘bouwen niet toestaan, met compensatie’ (n=10) is afgeleid van verhaallijn 1. Deze respondenten vinden de watertoets aanvaardbaar, maar stellen voorwaarden. Volgens hen verhindert de watertoets nieuwe vormen van ruimtegebruik (b), want
de overheid levert geen bouwvergunning af. Daarom is de watertoets volgens hen enkel aanvaardbaar, als men compensatie krijgt voor het verlies omdat men de ruimte
niet kan gebruiken (w).

-

Verhaallijn 3 ‘de overheid zorgt via de watertoets’ (n=6) beschouwt de watertoets ook
als een instrument dat bouwen in overstromingsgebied vermijdt (p). Ook zij wensen
daarvoor compensatie (w) vanwege de planschade. Volgens deze respondenten
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moet de Vlaamse overheid helpen om het geld voor de compensatie beschikbaar te
stellen (w).
-

Verhaallijn 4 ‘voorzorgsprincipe’ (n=14) ziet de watertoets als een maatregel die aangepast bouwen stimuleert. De maatregel omvat het voorzorgsprincipe (p). De watertoets licht mensen in over locaties waar wateroverlast kan voorkomen. Die informatie is
relevant om zo wateroverlast en schade te beperken (b).

-

Verhaallijn 5 ‘bewuste mensen’ (n=16) beschouwt de watertoets als een maatregel om
mensen bewuster te maken van het risico op overstromingen, opdat ze aangepast
kunnen bouwen (p). Het bewustzijn neemt toe (b) en zo kan schade en wateroverlast
beperkt worden (b).

Figuur 26: verhaallijnen watertoets
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Er zijn twee betekenisvolle verschillen tussen de verhaallijnen. Het eerste verschil is dat verhaallijnen 1, 2 en 3 de watertoets zien als een maatregel die bouwen in overstromingsgevoelig
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gebied vermijdt, terwijl verhaallijnen 4 en 5 de watertoets beschouwen als een maatregel die
bouwen wel toelaat, maar op een aangepaste manier. Dat verschil zorgt voor een reële spanning, die voortkomt uit een verschillende perceptie over het doel van de watertoets. Het verklaart de verontwaardiging, als men ziet dat bepaalde gemeenten toch bouwvergunningen
afleveren voor huizen in overstromingsgebied. De ene groep van respondenten verwacht immers dat de watertoets er alles aan doet om bouwen in overstromingsgebied te verbieden,
terwijl de andere groep respondenten ervan uitgaat dat er nog steeds kan worden gebouwd
via de watertoets, maar dan wel op een aangepaste manier. Dat verschil is binnen bijna elke
actorgroep aanwezig, behalve bij de ‘ondernemers’ die vinden dat de watertoets zou moeten
beletten dat er gebouwd wordt in overstromingsgebied (Figuur 27). Binnen de sectoren ‘veiligheid’, ‘water’, ‘milieu en natuur’ en de actorgroep ‘administratie’ ziet de meerderheid watertoets als een manier om aangepast te bouwen.
De verschillende percepties kunnen aan de basis liggen van een wat moeizamere uitvoering van de watertoets. De verschillen in percepties zouden mogelijk verklaard kunnen worden doordat informatie over het doel van de watertoets op verschillende manier is geïnterpreteerd door de verschillende actoren. In het Besluit van de Vlaamse Regering over de Watertoets (Vlaamse Overheid, 2006) staat in artikel 4 te lezen dat de beslissing over een vergunningsaanvraag “een waterparagraaf moet bevatten waarin de verenigbaarheid met het watersysteem beschreven staat, alsook de voorwaarden en maatregelen om het schadelijk effect te voorkomen, te beperken, te herstellen en te compenseren”. Dat artikel lijkt te wijzen op
de rol van de watertoets bij aangepast bouwen. Ook de website van VMM geeft aan dat een
weigering van de vergunning een uitzonderlijke situatie is (VMM, 2017). Maar bij de introductie
van de watertoets was er in de media commotie wat die zou betekenen voor nog niet bebouwde bouwgronden (Livios, 2006). Er werd gesproken over een watertoets die zou moeten
beletten dat er nog gebouwd wordt. Ook in 2010, na de grote overstromingen, sprak men in
de media schande dat er nog huizen gebouwd werden in overstromingsgebied, ondanks het
bestaan van de watertoets (De Redactie, 2010). Bond Beter Leefmilieu voerde campagne met
nattevoeten.be. De BBL verzamelde getuigenissen van mensen die verkavelingen gekocht
hadden in overstromingsgebieden om zo de werking van de watertoets aan te vechten, aangezien die klaarblijkelijk niet in staat is geweest om bouwen te voorkomen, zo stelde men (Bond
Beter Leefmilieu, 2006). Er is geen bewijs gevonden van een proces of een moment waarop
die verschillende percepties uitgeklaard werden.
Het tweede verschil is dat verhaallijnen 1 en 3 het aanvaardbaar vinden dat de watertoets vermijdt dat er nieuwe bebouwing komt, terwijl verhaallijn 2 dat enkel aanvaardbaar
vindt, als er financiële compensatie beschikbaar is. Dat is een duidelijke voorwaarde die deze
actoren stellen. Die wens, of zelfs eis, om financiële compensatie kan spanning opleveren binnen de actorgroepen waarbij de verhaallijn 2 prominent aanwezig is. Dat is het geval bij het
‘regionale bestuursniveau’, in het Demerbekken, bij de ‘belangenorganisaties’ en de sectoren
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‘landbouw’ en ‘ondernemers’(de sectorgroep landbouw heeft te weinig respondenten om
deze uitspraak te doen). Dat is ook in enige mate bij ‘politici’ van het ‘regionale’ en het
‘Vlaamse’ niveau die de sector ‘samenleving’ vertegenwoordigen. Als er geen of onvoldoende financiële compensatie is, dan kan dat aan de basis liggen van een wat moeizamere
uitvoering van de watertoets, met een implementatiekloof tot mogelijk gevolg.
Figuur 27: signalering van de verhaallijnen binnen de actorgroepen - watertoets
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5.1.2

Gecontroleerd overstromingsgebied

Over gecontroleerd overstromingsgebied concludeert hoofdstuk 4 dat er binnen elke actorgroep respondenten zijn met een negatieve houding ten aanzien van gecontroleerde overstromingsgebieden. Voorwaarden worden volop gesteld en in hoofdstuk 4 is vastgesteld dat
een aantal sleutelactoren, zoals die uit de sectoren ‘landbouw’, ‘milieu en natuur’ en uit de
‘administratie’, bij het uitvoeringproces sceptisch zijn over gecontroleerde overstromingsgebieden.
Uit de clusteranalyse volgt dat houdingen over gecontroleerde overstromingsgebieden
(GOG) kunnen worden ingedeeld in 6 verhaallijnen.
-

Verhaallijn 1 ‘schadebeperking’ (n=45) Deze respondenten vinden een GOG aanvaardbaar, omdat het wateroverlast en schade beperkt (b). Zij beschouwen een GOG
veelal als een kunstmatige ingreep die bescherming biedt (p).

-

Verhaallijn 2 ‘beheersing van water’ (n=12) Respondenten met deze verhaallijn vinden
een GOG aanvaardbaar. Volgens hen is een GOG een maatregel die ervoor zorgt
dat het water weer beheersbaar is (p). Ze vinden dat water beheersbaar en onder
controle moet worden gebracht (w) en op die manier kan worden gestuurd naar gebieden waar er geen schade wordt veroorzaakt.

-

Verhaallijn 3 ‘terug naar natuurlijkheid’ (n=13) Deze respondenten zien een GOG als
een maatregel die de rivier terugbrengt naar een natuurlijke situatie (p en w), ‘zoals het
vroeger altijd was’. Niet alle respondenten met deze verhaallijn zijn positief. Sommigen
stellen voorwaarden, zoals de noodzaak van een goede waterkwaliteit in het geval
van GOG’s. Andere respondenten zien een GOG liever niet gerealiseerd worden. Die
respondenten beschouwen ‘terug naar de natuurlijke situatie’ als een bedreiging, omdat zij vinden dat het water dan niet meer beheersbaar is.

-

Verhaallijn 4 ‘compensatie en zekerheid’ (n=30) Deze respondenten vinden een GOG
aanvaardbaar en zien het als een kunstmatige ingreep (p). De GOG beperkt schade
en wateroverlast (b). De respondenten met deze verhaallijn begrijpen dat de uitvoering van een GOG negatieve effecten met zich meebrengt en vinden dat die negatieve effecten moeten worden gecompenseerd (w), hetzij door een andere locatie
aan te bieden of via financiële compensatie. Die respondenten vinden het belangrijk
dat er zekerheid is over de gevolgen van een GOG (b).

-

Verhaallijn 5 ‘niet te veel gedoe’ (n=31) Deze respondenten vinden een GOG een
kunstmatige manier om met overstromingen om te gaan (p). Als ze gemakkelijk te realiseren zijn (b), dan vinden de respondenten de maatregel aanvaardbaar. Wel vinden
ze dat er rekening moet worden gehouden met ruimtegebruik (w). Moet men onteigenen of heeft de ingreep nauwelijks effect, dan vinden zij de maatregel niet langer aan-
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vaardbaar. Ook zijn er enkele respondenten die de GOG zien als een kunstmatige ingreep, terwijl ze zelf meer voorstander zijn van het terugbrengen van de natuurlijke loop
van de rivier (w).
-

Verhaallijn 6 ‘ruimtegebruik verstoring’ (n=20) Deze respondenten zien een GOG als
een kunstmatige ingreep om water te lozen (p). Ze staan negatief tegenover een
GOG, omdat een GOG het ruimtegebruik verstoort (b). Als er meer water valt dan dat
een GOG kan opvangen, is het mogelijk dat er lange tijd geen drinkwater kan worden
gewonnen. En ook landbouwers zijn niet meer vrij bij de keuze van hun teelten. Deze
respondenten vinden dat de nadelige effecten moeten worden gecompenseerd (w).

Figuur 28: verhaallijnen gecontroleerd overstromingsgebied
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Het aspect waarin de respondenten van elkaar verschillen heeft te maken met de perceptie
over de natuurlijkheid vs. de kunstmatigheid van een GOG. Respondenten met verhaallijnen
1, 4, 5 en 6 hebben de perceptie dat een GOG kunstmatig is. Verhaallijn 3 ziet het als een
manier om de natuurlijke situatie terug te brengen. De situatie is nog complexer, want er zijn
respondenten die een GOG kunstmatig noemen, maar een voorkeur hebben voor natuurlijkere maatregelen en respondenten die een GOG natuurlijk vinden, maar vinden dat het water
daardoor niet meer onder controle is. Die respondenten staan negatief tegenover een GOG
als overstromingsmaatregel. De sector ‘milieu en natuur’ heeft ook vrij veel respondenten die
een GOG zien als een maatregel die de natuurlijkheid terugbrengt. Een aantal van die respondenten maakt zich wel zorgen over de waterkwaliteit. Het valt op dat - in vergelijking met de
andere rivierbekkens – er proportioneel meer respondenten zijn uit het Demerbekken, die een
GOG zien als een maatregel die de natuurlijkheid terugbrengt. Verklaringen voor die verschillen worden niet gevonden.
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Figuur 29: signalering van de verhaallijnen binnen de actorgroepen – gecontroleerd overstromingsgebied
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Blauw is natuurlijke rivierloop en rood is kunstmatige rivierloop
Het tweede aspect dat een negatievere houding bepaalt, zijn de negatieve effecten wanneer een GOG gerealiseerd wordt. Vooral respondenten met verhaallijnen 3, 4, 5 en 6 laten
hun houding afhangen van die neveneffecten. In verhaallijn 3 wordt de voorwaarde gesteld
dat de waterkwaliteit goed moet zijn. Verhaallijn 4 is niet specifiek over het neveneffect, maar
eist wel compensatie voor welk neveneffect dan ook. Verhaallijnen 5 en 6 zijn tegen de maatregel, als er moet worden onteigend en omdat een GOG het gebruik van de ruimte inperkt.
De nadruk op nadelige neveneffecten en compensatie is in alle actorgroepen terug te vinden.
Er is significant veel vraag naar compensatie en veel nadruk op de nadelige neveneffecten
bij de sector ‘ondernemers’. Er is significant minder aandacht voor de nadelige neveneffecten
en vraag naar compensatie bij ‘experts’, ‘milieu en natuur’, ‘water’ en ‘burgerbelang’. Die
laatsten spelen een sleutelrol bij de uitvoering van een GOG.
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5.1.3 Hermeandering van overstromingsgebieden
‘Hermeandering van natuurlijke overstromingsgebieden’ zou weerstand kunnen ondervinden
vanuit de actorgroep ‘ondernemers’ en ‘burgers’ en vanuit de sectoren ‘integraal’, ‘landbouw’, ‘water’, ‘milieu en natuur’, ‘samenleving’, vanuit ‘administratie’, ‘politici’ en ‘belangenorganisatie’ en vanuit alle bestuursniveaus. Het is een maatregel die niet gemakkelijk zal worden gerealiseerd.
De clusteranalyse leidt tot zes verhaallijnen over hermeandering en gecontroleerde overstromingsgebieden.
-

Verhaallijn 1 ‘vertraagde afvoer’ (n=13) Respondenten met deze verhaallijn aanvaarden hermeandering in overstromingsgebieden onder voorwaarden. Volgens hen is hermeandering een maatregel die de waterafvoer vertraagt, de rivier langer maakt en
bijdraagt aan de ecologische kwaliteit (p). Ze vinden het een goede maatregel, want
hij beperkt wateroverlast en schade (b). Sommige respondenten schuiven een goede
waterkwaliteit als voorwaarde naar voren (w). Andere respondenten vinden het belangrijk dat overstromingsmaatregelen gemakkelijk uit te voeren zijn en vinden dat hermeandering moeilijk is (b).

-

Verhaallijn 2 ‘brengt natuurlijkheid terug’ (n=21) Respondenten vinden hermeandering
van natuurlijke overstromingsgebieden aanvaardbaar, omdat het de natuurlijke bedding terugbrengt en een effect heeft op overstromingen (p). Het is voor hen een goede
maatregel, omdat het een goed effect heeft op de natuurlijkheid en ecologische kwaliteit van de rivier (w). Meestal werkt de maatregel goed in een natuurlijke vallei. Daarbuiten zijn de maatregelen veel moeilijker te realiseren (b). Deze respondenten vinden
dat daar rekening mee moet worden gehouden.

-

Verhaallijn 3 ‘vernat en creëert overstroming’ (n=22) De meesten van deze respondenten erkennen hermeandering wel als een manier om een rivier weer natuurlijker te maken, maar zien het als een maatregel die gebieden vernat. Volgens hen is dat de oorzaak van lokale overstromingen. Hermeandering draagt bij aan de creatie van natuurgebieden (p). De respondenten met deze verhaallijn stellen voorwaarden aan die
maatregelen. Sommige respondenten zien die maatregelen zelfs liever niet uitgevoerd
worden. Zo hanteren de meeste respondenten het criterium dat de maatregel schade
zou moeten beperken (b). Daarom vinden ze dat hermeandering in overstromingsgebieden niet kan worden toegepast in woongebieden.

-

Verhaallijn 4 ‘creatie van waarde via natuur met compensatie’ (n=14) De respondenten
zien hermeandering in overstromingsgebieden als maatregelen die gebieden vernatten en het waterpeil verhogen (p). In tegenstelling tot respondenten met verhaallijn 3
aanvaarden deze respondenten dat wel. Wel vinden ze dat ruimtegebruikers die last
ondervinden door hermeandering, compensatie zouden moeten krijgen (w) en dat alle
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sectoren op een gelijke manier zouden moeten worden behandeld (w). Dat betekent
concreet dat de compensatie die landbouwers krijgen, omdat ze een overstromingsgebied vrijwaren, ook beschikbaar moet zijn voor andere bedrijven die een waterconserveringsgebied beschikbaar houden in een industriegebied dat nog niet bebouwd
is. Deze respondenten geven de voorkeur aan de meest kostenefficiënte maatregel
(w).
-

Verhaallijn 5 ‘niet terug naar vroeger’ (n=6) Respondenten met deze verhaallijn zien
hermeandering in overstromingsgebieden als maatregelen die de natuurlijke bedding
terugbrengen en die effect hebben op overstromingen (p). Ze vinden de maatregelen
niet aanvaardbaar, omdat zij het niet nodig en niet gemakkelijk vinden (b) om naar
een historische situatie terug te keren. Landbouw ondervindt daarvan schade en heeft
minder inkomen (b). Dat verdient compensatie (b). Ze vinden het belangrijk dat een
overheid de belangen van landbouw en ondernemers waarborgt en hen beschermt
(w).

-

Verhaallijn 6 ‘schadelijk voor alles’ (n=23) Respondenten met deze laatste verhaallijn
stellen dat hermeandering een gebied vernat en het peil verhoogt. Dat veroorzaakt
volgens hen overstromingen (p). Deze groep respondenten aanvaardt hermeandering
in overstromingsgebieden niet. Er ontstaat schade aan ruimtegebruik (b), de vegetatie
verandert (b) en de landschapsbeleving verandert (b). Risico’s nemen toe (b), zoals
het risico op ongedierte, dat de gezondheid schaadt (b). Hermeandering verlaagt volgens hen de bufferwerking van rivieren en vergroot de kans op overstromingen (minder
zekerheid (b)). Hermeandering in overstromingsgebieden vraagt om rekening te houden met het huidige ruimtegebruik (w), om ruimtegebruikers te betrekken (w), die volgens deze respondenten vrij moeten zijn om daarmee in te stemmen (w), bijvoorbeeld
via beheersovereenkomsten.
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Figuur 30: verhaallijnen hermeanderen in overstromingsgebied
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Het fundamentele verschil tussen de verhaallijnen dat spanning oplevert, is terug te vinden in
de perceptie. Verhaallijnen 1, 2 en 5 zien hermeanderen in overstromingsgebieden als maatregelen die overstromingen verminderen. Respondenten met verhaallijnen 3, 4 en 6 stellen dat
hermeandering in overstromingsgebieden overstromingen veroorzaakt. Een extra verschil is dat
respondenten met verhaallijn 4 dat een goede en aanvaardbare zaak vinden, als er een geschikte locatie gevonden is. De andere verhaallijnen 3 en 6 vinden dit geen goede zaak. Respondenten met verhaallijn 6 vinden nieuwe overstromingen door die maatregelen absoluut
niet aanvaardbaar. Die spanning tussen de percepties is terug te vinden in bijna elke actorgroep. Die perceptieverschillen kunnen de reden zijn voor weerstand bij de uitvoering van hermeandering. Bij een vergelijking tussen de rivierbekkens valt het op dat veel meer respondenten in het Maasbekken hermeandering in overstromingsgebieden zien als een oplossing tegen
overstromingen. In het Dender- en Demerbekken denkt de grootste proportie van de respondenten dat het maatregelen zijn die de gebieden vernatten.
Figuur 31: signalering van de verhaallijnen binnen de actorgroepen - hermeandering
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Het andere fundamentele verschil tussen de verhaallijnen heeft te maken met het belangenaspect van ‘haalbaarheid en gemak om uit te voeren’. Verhaallijnen 1 en 2 zien hermeandering in overstromingsgebieden als gemakkelijk om uit te voeren. Verhaallijn 5 vindt het ook een
belangrijk aspect, maar vindt dat de maatregelen helemaal niet gemakkelijk uit te voeren zijn.
Dat leidt tot een negatievere houding. Weerstand vanuit die motivatie is te vinden bij ‘ondernemers’ en ‘landbouw’, in het ‘Maasbekken’, en op niveau van ‘Vlaanderen’, op ‘regionaal’
en ‘lokaal’ niveau en bij de ‘administratie’ en de ‘belangenorganisaties’.

5.1.4 Baggeren en ruimen
De maatregel ‘baggeren en ruimen’ kent weerstand vanuit de sectoren ‘milieu en natuur’ en
‘water’, alsook vanuit de administratie. Weerstand is mogelijk vanuit alle bestuursniveaus. Ook
enkele ‘politici’ en ‘belangenorganisaties’ zien de maatregel liever niet uitgevoerd worden.
De clusteranalyse resulteert in vier verhaallijnen.
-

Verhaallijn 1 ‘water vlot weg’ (n=28) Deze respondenten geven aan dat baggeren een
manier is om water vlot te laten doorstromen (p). Baggeren helpt om hindernissen en
opstoppingen te verwijderen. Daardoor verlaagt het waterpeil. Zij vinden dat maatregel die aanvaardbaar is onder voorwaarden, omdat hij wateroverlast en schade voorkomt (b). Schade moet vooral voorkomen worden bij maatschappelijke functies. Wel
geven enkele respondenten aan dat stuwen moeten worden aangepast (voorwaarde) bij baggeren om de problemen echt op te lossen.

-

Verhaallijn 2 ‘baggeren voor meer buffercapaciteit’ (n=18) Deze verhaallijn ziet baggeren als een manier om de buffercapaciteit te vergroten (p). Van belang is bijvoorbeeld
de haalbaarheid van uitvoering (b). Niet elke context leent zich tot baggeren en ruimen. In hellende gebieden is dat bijvoorbeeld moeilijker. Ook stelt men als voorwaarde
dat er rekening moet worden gehouden met het huidige ruimtegebruik (w) en is het
zaak om consistent te zijn met andere maatregelen (w), opdat men elders geen problemen vergroot. Volgens hen mag er niet gebaggerd worden, als daardoor het waterbufferend vermogen elders vermindert.

-

Verhaallijn 3 ‘overwogen baggeren’ (n=3) De respondenten zien baggeren in eerste
instantie ook als een maatregel om de buffercapaciteit van de rivier te vergroten (p).
Wel erkennen ze dat er diverse opvattingen zijn over de noodzaak om te baggeren. Ze
vinden dat er een maatschappelijke discussie moet over worden gevoerd met de betrokken belanghebbenden (w). Volgens hen is baggeren aanvaardbaar onder bepaalde voorwaarden, zoals motivering en onderbouwing van de maatregel (w). Bovendien moet het kostenefficiënt zijn (w). Deze respondenten willen zekerheid over het
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effect van baggeren (b). De waterkwaliteit moet goed zijn (w), zodat de baggerspecie
voor een andere functie kan worden gebruikt (w).
-

Verhaallijn 4 ‘creëert overstromingen’ (n=5) Deze respondenten zien baggeren liever
niet uitgevoerd worden, want volgens hen is baggeren een maatregel die overstromingen creëert, wat niet wenselijk is (p). Baggeren zorgt voor verdieping, versnelde waterafvoer met als gevolg benedenstroomse wateroverlast en schade (b). Ook moet rekening worden gehouden met de biodiversiteit en de natuurlijkheid van de rivier (w). Baggeren is niet altijd een natuurvriendelijke activiteit.

Figuur 32: verhaallijnen baggeren en ruimen
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Het fundamentele verschil dat spanning en weerstand kan veroorzaken bij planning en uitvoering van baggeren en ruimen heeft te maken met de perceptie. Verhaallijnen 1, 2, en 3 stellen
dat baggeren goed is, omdat het de kans op overstromingen vermindert. Respondenten met
verhaallijn 4 stellen dat baggeren overstromingen veroorzaakt. Die spanning doet zich voor bij
een groep respondenten in de actorgroepen ‘belangenorganisaties’, ‘politici’, ‘milieu en natuur’, ‘samenleving’, ‘landbouw’, het lokale, regionale en Vlaams niveau, het Denderbekken,
Demerbekken en het Maasbekken. Het Maasbekken heeft weinig respondenten voor deze
maatregel, maar de spanning wordt tussen de verhaallijnen wel geïdentificeerd.
Figuur 33: signalering van verhaallijnen binnen de actorgroepen – baggeren en ruimen
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5.1.5

Groendaken en hemelwaterputten

Volgens de analyse uit hoofdstuk 4 zijn ‘groendaken en hemelwaterputten’ maatregelen die
veel voorstanders hebben. Er is weinig weerstand te bespeuren, maar die is wel wat aanwezig
bij enkele invloedrijke actorgroepen, zoals de sectoren ‘milieu en natuur’, ‘ondernemers’, ‘burger’, ‘administratie’, ‘belangenorganisatie’ en bij alle bestuursniveaus.
De clusteranalyse leidt tot vier dominante verhaallijnen:
-

Verhaallijn 1 ‘effect met iedereen’ (n=28) De respondenten met deze verhaallijn aanvaarden groendaken en hemelwaterputten. Volgens hen hebben de maatregelen
een redelijk effect (p), zeker als iedereen daaraan meedoet. De maatregelen beperken wateroverlast en schade (b). In realiteit draagt niet iedereen bij, wat leidt tot onzekerheid over de gevolgen (b). Men vindt dat iedereen verantwoordelijkheid draagt om
deze maatregel te realiseren en dat de overheid dat zou moeten steunen en stimuleren
met subsidies of door het te verplichten (w). Het zijn maatregelen die steeds nuttig zijn,
ook voor waterhergebruik en besparing op de waterkostenfactuur (b).

-

Verhaallijn 2 ‘kosten- en effectenrationeel’ (n=26) De respondenten met deze verhaallijn vinden groendaken en hemelwaterputten geschikt om met wateroverlast om
te gaan, maar ze zijn er zich van bewust dat het effect beperkt is (p). Het wateroverlastbeperkende effect (b) is vooral te vinden bij korte zomeronweders. Maar bij langdurige regen geraken hemelwaterputten en groendaken al snel vol of verzadigd.
Daarom bieden hemelwaterputten en groendaken geen zekerheid (b). Een deel van
de respondenten stelt vanuit dat perspectief dat de maatregelen niet nuttig zijn met
het oog op de voorkoming van overstromingen (p). Deze respondenten vinden
groendaken en hemelwaterputten ook duur (b). In sommige gevallen zijn andere
maatregelen, zoals waterberging via een wachtbekken of een GOG, gemakkelijker
haalbaar (b) en goedkoper (b). Wel geven ze aan dat die maatregelen ook andere
baten hebben, zoals het hergebruik van hemelwater.

-

Verhaallijn 3 ‘non-believers’ (n=6) Deze respondenten geloven niet in de werking van
groendaken en hemelwaterputten om overstromingen tegen te gaan. Ze functioneren
niet zoals ze zouden moeten functioneren (p). Hun effectieve werking is immers nog
niet aangetoond, zo vinden ze (onzekerheid – b). Volgens deze respondenten zijn de
maatregelen niet altijd haalbaar (b) en is er geen sprake van minder wateroverlast of
schade. Er is geen zekerheid dat ze functioneren (b), bijvoorbeeld omdat hemelwaterputten in de wintertijd altijd vol staan. Deze verhaallijn vindt groendaken en hemelwaterputten wel nuttig om water te hergebruiken en te besparen op de waterkostenfactuur (b).
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-

Verhaallijn 4 ‘multifunctioneel’ (n=9) De respondenten uit deze verhaallijn vinden
groendaken en hemelwaterputten een maatregel die nuttig kan zijn om met overstromingen om te gaan, maar die enkel werkt, als het kort en beperkt regent en vooral in
omstandigheden waar de bodem overmatig verhard is (p). De maatregel beperkt in
enkele gevallen de overlast (b). Men moedigt die maatregelen vooral aan, omdat ze
multifunctioneel (w) zijn en specifiek in relatie tot grondwaterhuishouding en hergebruik
van water.

Figuur 34: verhaallijnen groendaken en hemelwaterputten
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Er worden twee aspecten vastgesteld die spanning opleveren. Ten eerste is er de perceptie
over het effect van groendaken en hemelwaterputten op overstromingen. Verhaallijn 1 gelooft dat het werkt, terwijl respondenten met verhaallijn 3 niet geloven dat het werkt. Respondenten met verhaallijnen 2 en 4 denken dat groendaken en hemelwaterputten wel werken bij
korte regenvlagen, niet bij langdurige winterregen. Verhaallijn 3 is niet bij alle actorgroepen te
vinden. Het is in grote proportie te vinden in het Denderbekken, ‘belangenorganisatie’, ‘administratie’ en de sector ‘landbouw’. De spanning is ook te vinden bij actoren op het ‘lokale’,
‘regionale’ en ‘Vlaamse’ niveau en in kleine mate bij de sectoren ‘milieu en natuur’ en ‘water’
155

5. Verklaringen
en in het Maasbekken, Demerbekken en het Vlaamse niveau. Die groepen kunnen een negatieve houding vertonen ten aanzien van groendaken en hemelwaterputten. ‘Politici’ en de
sector ‘milieu en natuur’ geloven erg in het effect van groendaken en hemelwaterputten.
Het tweede aspect dat spanning oplevert, is een mix tussen het belangrijk vinden dat
de maatregelen gemakkelijk haalbaar zijn en de perceptie op die haalbaarheid. Respondenten met verhaallijnen 2 en 3 vinden het belangrijk dat groendaken en hemelwaterputten gemakkelijk te realiseren zijn. In verhaallijn 2 heerst de perceptie dat het haalbaar is. Verhaallijn 3
gelooft niet dat het gemakkelijk haalbaar is. Die spanning wordt gevonden bij actoren in het
Maasbekken, Denderbekken, Demerbekken en het Vlaamse niveau. En ook binnen de sector
‘landbouw’, op het ‘lokale’ en het ‘Vlaamse’ niveau, bij ‘administratie’ en ‘belangenorganisatie’. Die groepen hebben een redelijke proportie van respondenten met verhaallijn 2 of 3.
In de sectoren ‘water’ en ‘milieu en natuur’ zou er een kans kunnen zijn op spanning omdat
verhaallijn 3 daar ook in beperkte mate wordt gesignaleerd.
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Figuur 35: signalering van de verhaallijnen binnen de actorgroepen – groendaken en hemelwaterputten
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Herbestemming

‘Herbestemming’ is een maatregel die bij uitvoering op veel weerstand zal stoten. Weerstand
zal te vinden zijn bij de sectoren ‘integraal’, ‘ondernemers’ en ‘samenleving’. Weerstand is ook
mogelijk vanuit de sectoren ‘ruimtelijke ordening’, ‘landbouw’ en ‘water’, vanuit alle bestuursniveaus en vanuit de actorgroepen ‘administratie’, ‘politici’, ‘experts’ en ‘belangenorganisatie’.
Vijf verhaallijnen worden uit de clusteranalyse gehaald.
-

Verhaallijn 1 ‘niet haalbaar’ (n=32) Volgens respondenten met verhaallijn 1 gaat herbestemming om het wisselen van de bestemming van gronden (p). Ze zien die maatregel liever niet uitgevoerd worden. Volgens hen is de maatregel niet gemakkelijk of
haalbaar om uit te voeren (b), omdat men de gronden niet bezit of wegens de zware
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procedures. Ook is het lastig om overstromingsgebieden nauwkeurig te bepalen en
moet planschade betaald worden. Dat kost veel geld.
-

Verhaallijn 2 ‘gelijkheid en compenseren’ (n=17) Respondenten met deze verhaallijn
hebben dezelfde perceptie als verhaallijn 1 (p). Ze vinden herbestemming een goede
maatregel. Voor hen is het een voorwaarde dat men bijkomende effecten compenseert (w). Zo moeten boeren bijvoorbeeld worden vergoed voor het verlies van gronden. Ook vindt men het belangrijk dat alle sectoren op een gelijke manier worden behandeld (w). Dat betekent dat zowel industrie als landbouw compensatie zouden
moeten krijgen bij herbestemming. Men vindt dat ook steeds moet worden bekeken of
de kosten maatschappelijk verantwoord zijn (w). Zo niet, dan zoekt men beter naar
andere maatregelen.

-

Verhaallijn 3 ‘als het schade beperkt’ (n=8) Deze respondenten zien herbestemming
ook als het wisselen van de bestemming van gronden (p). Zij vinden het een goede
maatregel, want hij beperkt de schade (b). Wel is er compensatie nodig voor eventuele verliezen (w).

-

Verhaallijn 4 ‘water niet-sturend’ (n=5) Respondenten in deze verhaallijn vinden herbestemming een manier om gronden van bestemming te wisselen (p). Velen aanvaarden
de maatregel niet, omdat ze vinden dat water niet sturend mag werken bij de ruimtelijke inrichting (w). Schade voor bedrijven en bewoners moet steeds beperkt blijven. Die
gebieden zijn daarom niet beschikbaar voor waterconservering (b). Concreet betekent het dat men rekening moet houden met het ruimtegebruik (w) en dat men bijkomende effecten moet compenseren (w).

-

Verhaallijn 5 ‘vaak zonder betrokkenheid’ (n=19) Respondenten met deze verhaallijn
zien herbestemming ook als het wisselen van de bestemming van gronden (p). Zij vinden het een maatregel die liever niet uitgevoerd wordt. Daarbij hanteren ze criteria,
zoals haalbaarheid en gemak (b) van uitvoering, wat herbestemming niet is. Ook vindt
men dat er steeds rekening moet worden gehouden met het ruimtegebruik (w). Herbestemming levert schade op (b) en zij vinden dat de overheid de belangen van burgers moet behartigen en dus geen gronden van bestemming mag wisselen (w). Ook
vinden ze dat bij herbestemming de belanghebbenden moeten worden betrokken
(w).
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Figuur 36: verhaallijnen herbestemming
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De groep verschilt van mening wat betreft de haalbaarheid en het gemak om herbestemming
uit te voeren. Verhaallijnen 1 en 5 vinden het geen haalbare maatregel, terwijl de verhaallijnen
2 en 3 het goede maatregelen vinden. Dat heeft te maken met belangen. In alle actorgroepen zijn er vrij veel mensen die herbestemming niet haalbaar vinden, uitgezonderd ‘landbouw’
en ‘experts’ die herbestemming wel haalbaar vinden. Maar van die twee groepen zijn er maar
weinig respondenten bevraagd. Vooral actoren uit het Demerbekken, de sector ‘water’, ‘milieu en natuur’, ‘integraal’, het ‘lokale’ en ‘Vlaamse’ niveau, alsook de ‘administratie’ en ‘belangenorganisatie’ kennen een grote proportie van respondenten die twijfelen aan de haalbaarheid van herbestemming.
Negatieve houding houdt verband met de waarde dat men moet compenseren voor het bijkomend effect, zoveel mogelijk rekening houden met huidig ruimtegebruik en de aard van de
rivier, betrekken van belanghebbenden en de kostprijs moet maatschappelijk verantwoord
zijn. Die zorgen ervoor dat mensen een negatieve houding hebben en herbestemming verwerpen als maatregel.
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Figuur 37: signalering van de verhaallijnen binnen de actorgroepen – herbestemming
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5.2

Effectgerichte maatregelen

5.2.1

Private beschermingsmaatregelen

De meeste respondenten beschouwen ‘private beschermingsmaatregelen’ als aanvaardbare
maatregelen. Maar binnen elke actorgroep is er een proportie respondenten die ‘private beschermingsmaatregelen’ liever niet uitgevoerd zien worden.
Clusteranalyse resulteert in vijf verhaallijnen.
-

Verhaallijn 1 ‘mogelijk beroep op gemeenschap’ (n=1) De respondent met deze verhaallijn is geen voorstander van private beschermingsmaatregelen. Volgens deze respondent is private bescherming een manier om met risico om te gaan, maar men blijft
in deze situatie een beroep doen op de gemeenschap. Daarom beschouwt deze respondent het niet als een echte oplossing (p). Private beschermingsmaatregelen dekken niet alle risico’s. Er is geen zekerheid (b). Als men een dijk rondom het huis bouwt,
zit men tijdens overstromingen op een eiland en moet de gemeenschap bijspringen
om die mensen te helpen. Zo maakt de samenleving toch weer kosten en deze respondent vraagt zich af of dat maatschappelijk verantwoord is (w).

-

Verhaallijn 2 ‘goedkoper dan onteigening’ (n=5) Respondenten met deze verhaallijn
zien private beschermingsmaatregelen als een alternatief voor onteigening (p). Ze
aanvaarden de maatregel, omdat ze dat maatschappelijk verantwoord vinden, in tegenstelling tot onteigening dat erg duur is (w) Private beschermingsmaatregelen hebben een matige impact en beperken de schade (b). Mensen zijn zelf verantwoordelijk
om die maatregelen te nemen (w).

-

Verhaallijn 3 ‘beter voorkomen dan genezen’ (n=4) Respondenten met deze verhaallijn
vinden dat private beschermingsmaatregelen beter niet centraal staan in het overstromingsbeleid. Ze hebben de perceptie dat die maatregelen geen veiligheid garanderen (p). De respondenten oordelen vanuit het criterium dat maatregelen wateroverlast
en schade zouden moeten beperken, maar dat het bij private beschermingsmaatregelen niet gemakkelijk is om dat te realiseren (b). Ook de effecten zijn niet zeker, omdat
men de maatregelen bijvoorbeeld niet tijdig klaarkrijgt (b).

-

Verhaallijn 4 ‘zelfverantwoordelijke burger’ (n=12) Deze verhaallijn ziet private beschermingsmaatregelen als een manier om met risico om te gaan en dus overstromingsproblemen op te lossen (p). Zij vinden het een goede maatregel, die door de overheid zou
moeten worden aangemoedigd, maar waar de burger zelf de verantwoordelijkheid in
heeft (w).

161

5. Verklaringen

-

Verhaallijn 5 ‘bescherming maar...’ (n=18) Respondenten met deze verhaallijn stellen
voorwaarden aan private beschermingsmaatregelen. Ze hebben de perceptie dat private beschermingsmaatregelen de risico’s beperken (p). Ze vinden het belangrijk dat
maatregelen wateroverlast en schade beperken (b), maar vinden wel dat niemand er
last mag van hebben. Dat is een voorwaarde die ze er aan stellen.

Figuur 38: verhaallijnen private beschermingsmaatregelen
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Het fundamentele verschil tussen de verhaallijnen heeft te maken met de perceptie van het
effect van de ‘private beschermingsmaatregelen’. Verhaallijnen 2, 4 en 5 vinden dat private
beschermingsmaatregelen wel effect hebben, terwijl verhaallijnen 1 en 3 dat effect in twijfel
trekken. Die spanning is te vinden binnen de actorgroepen ‘Maasbekken’ en ‘Demerbekken’,
‘milieu en natuur’, ‘integraal’, ‘lokaal’, ‘nationaal/Vlaams’, ‘administratie’ en ‘belangenorganisatie’. Private beschermingsmaatregelen zijn nog altijd louter een aangelegenheid van de
eigenaren van gebouwen zelf en die maken geen onderwerp uit van het onderzoek. Bijgevolg
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is niet duidelijk of er door dat fundamentele verschil moeilijkheden te verwachten zijn bij de
planning of de uitvoering.
Een tweede oorzaak van spanning is te vinden bij de rol van de overheid. Sommigen
vinden dat de overheid private beschermingsmaatregelen moet stimuleren, zoals in verhaallijn
4. Maar andere verhaallijnen vinden dat de overheid geen rol hoeft in te nemen, omdat het
de verantwoordelijkheid van de burger zelf is. De andere verhaallijnen zien geen expliciete rol
voor de overheid. Vooral op regionaal niveau, in de sectoren ruimtelijke ordening en water en
in het Maasbekken benadrukt men de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Ook
administratie en politici hechten belang aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers.
Figuur 39: signalering van de verhaallijnen in de actorgroepen – private beschermingsmaatregelen
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5.2.2

Overstromingsvoorspeller

De ‘overstromingsvoorspeller’ is een maatregel die alle actorgroepen gemiddeld genomen
aanvaarden. De enige kritische geluiden van enkele respondenten worden vastgesteld bij de
sector ‘ruimtelijke ordening’, bij de ‘belangenorganisaties’ en bij het ‘lokale bestuursniveau’.
De clusteranalyse geeft vier verhaallijnen als resultaat.
-

Verhaallijn 1 ‘goed geïnformeerd en klaar voor actie’ (n=14) Deze respondenten zien
de overstromingsvoorspeller als een maatregel die informatie geeft en mensen bewust
maakt van het overstromingsgevaar (p). Dat is goed, omdat mensen dan gewaarschuwd zijn en acties kunnen ondernemen om schade te beperken (b).

-

Verhaallijn 2 ‘goed geïnformeerd en bewust’ (n=10) Deze verhaallijn ziet de overstromingsvoorspeller als een maatregel die burgers informeert en bewustmaakt (p). Volgens hen is het een goede maatregel, omdat mensen bewust worden van het risico
dat ze lopen (b). Wel geven enkelen aan dat de overstromingsvoorspeller complex
georganiseerd is en dat de informatieverstrekking vrij complex is, waardoor het effect
van de overstromingsvoorspeller onzeker is (b).

-

Verhaallijn 3 ‘hulpdiensten in paraatheid’ (n=11) Respondenten zien de overstromingsvoorspeller als een manier om informatie te geven aan hulpdiensten (p). Die staan dan
paraat om wateroverlast en schade te beperken (b). De meeste respondenten vinden
dat de informatie enkel naar professionele diensten zou moeten gaan en niet zomaar
voor het brede publiek beschikbaar zou moeten zijn. De bevolking ontvangt immers
informatie via het nieuws en andere communicatiekanalen.

-

Verhaallijn 4 ‘niet zeker dat het lukt’ (n=1) De respondent met deze verhaallijn geeft
aan dat de overstromingsvoorspeller niet voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn.
Die kan paniek of een cry wolf effect’ (LeClerc & Joslyn, 2015) veroorzaken (p). Een cry
wolf effect betekent dat mensen niet meer reageren wanneer er alarm geslagen
wordt, omdat er na een vorig alarm ook geen overstroming plaats vond. De respondent twijfelt aan het functioneren van de overstromingsvoorspeller en vraagt zich af
wat de gevolgen zijn van die onzekerheid (b). Andere manieren van bewust maken zijn
wenselijk (b).
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Figuur 40: verhaallijnen overstromingsvoorspeller
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De uitvoering van de overstromingsvoorspeller kent twee verklaringen voor mogelijke spanning. Ten eerste is er een verschil in perceptie van de overstromingsmaatregel: de overstromingsvoorspeller maakt bewust (verhaallijnen 1, 2 en 3) of hij genereert paniek (verhaallijn 4).
Bij alle respondenten die bevraagd zijn, is er 1 respondent met de verhaallijn over de overstromingsvoorspeller die voor paniek zou kunnen zorgen. Die is te vinden in het ‘Maasbekken’, de
sector ‘water’, ‘experts’ en ‘administratie’. Hoewel slechts in zeer beperkte mate aanwezig, is
dat wel een erg relevante actor bij de realisatie en het gebruik van de overstromingsvoorspeller. De kans is groot dat er binnen de wateradministratie discussie geweest is over de realisatie
van de overstromingsvoorspeller.
Het tweede aspect dat spanning kan creëren is de perceptie of de overstromingsvoorspeller
bedoeld is voor hulpdiensten (verhaallijnen 3 en 4) of ook voor het publiek (verhaallijnen 1 en
2). Die spanning kan optreden binnen en tussen actorgroepen. Vooral in het Demerbekken,
bij de sector ‘samenleving’ en bij ‘politici’ twijfelt een grote proportie eraan of de overstromingsvoorspeller wel voor het brede publiek bedoeld is.
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Figuur 41: signalering van de verhaallijnen in de actorgroepen – overstromingsvoorspeller
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Dijken en wallen

‘Dijken en wallen’ zijn maatregelen die veel tegenstanders hebben bij relevante en invloedrijke
actoren. Weerstand is onder meer te verwachten vanuit de actorgroepen ‘integraal’, ‘milieu
en natuur’ en ‘experts’. Clusteranalyse resulteert in vier verhaallijnen
-

Verhaallijn 1 ‘beheersbaar water’ (n=13) De respondenten uit deze verhaallijn aanvaarden dijken en wallen. Volgens hen is een dijk een maatregel die het water in de rivier
houdt en water beheersbaar maakt (p). Op die manier wordt overlast ingeperkt (b).

-

Verhaallijn 2 ‘plaatsen waar haalbaar’ (n=7) Deze verhaallijn kent twee percepties. Een
groep vindt dat dijken veiligheid garanderen (p). Een andere groep vindt dat dijken
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het water in de rivier houden, maar op een afstand van de rivieroevers zouden moeten
staan. Dijken en wallen moeten ruimte geven aan water (w, p). Deze respondenten
aanvaarden dijken en wallen, waar het haalbaar is om ze te plaatsen (b). Terwijl de
ene respondent rekening houdt met de helling van een gebied, houdt de andere rekening met de snelheid van erosie. Allen zijn er voorstander van om water voldoende
ruimte te geven om zo wateroverlast te beperken (b).
-

Verhaallijn 3 ‘beschermen waar moet’ (n=22) Deze verhaallijn geeft aan dat dijken bescherming bieden en daarom dicht bij huizen moeten worden geplaatst. Zo wordt
punctuele bescherming gegeven (p) en schade ingeperkt (b). Buiten die woongebieden zijn dijken niet nodig, zo vinden zij. En er moet zoveel mogelijk ruimte worden gegeven aan het water (w).

-

Verhaallijn 4 ‘natuurlijkheid voorop’ (n=1) Eén respondent heeft deze verhaallijn en
vindt dat een dijk beter niet gerealiseerd wordt. Een dijk is volgens de respondent niet
natuurlijk en houdt geen rekening met natuurlijke processen en dynamieken (p). De
maatregel zou beter niet worden uitgevoerd, omdat hij de natuurlijkheid van de rivier
niet respecteert (w). De respondent vindt dijken landschappelijk niet aantrekkelijk (b)
en ecologisch gezien niet gunstig (b).
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Figuur 42: verhaallijnen dijken en wallen
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Het aspect dat spanning oplevert is de perceptie over de locatie van de dijken. Het grootste
deel van de respondenten vindt dijken en wallen goed, als ze ver van de rivieroever staan,
zodat er voldoende ruimte voor water is. In verhaallijn 1 vinden ze dijken en wallen vlak naast
de rivier prima. Verhaallijn 4 is tegen de plaatsing van dijken. Die spanning is binnen de meeste
actorgroepen te vinden. Enkel de respondenten van de sector ruimtelijke ordening en de sector samenleving zijn het unaniem eens met dijken en wallen ver van de rivier. Bij het Demerbekken, bij de ‘burgers’ en ‘burgerbelang’ wil een grote proportie respondenten de dijken vlak bij
de rivier plaatsen. In het Maasbekken, op lokaal niveau, bij de ‘administratie’ en bij ‘milieu en
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natuur’ is een grote proportie respondenten radicaal tegen dijken. Zij vinden dat dijken nergens zouden mogen worden geplaatst. Moeilijkheden zijn te verwachten bij de uitvoering.
Een negatieve houding wordt ingegeven door de waarde ‘respect voor natuurlijke
loop van rivier’. Wanneer dijken en wallen geen rekening houden met het ecologische of natuurlijke, dan kunnen moeilijkheden ontstaan in de uitvoering. Dat speelt vooral in de sector
‘milieu en natuur’, in het Maasbekken, bij de ‘administratie’ en op ‘lokaal niveau’.
Figuur 43: signalering van de verhaallijnen in de actorgroepen – dijken en wallen
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5.2.4

Onteigening

‘Onteigening’ is een maatregel die bij de meeste actorgroepen weerstand oproept. Er worden
veel problemen verwacht bij de uitvoering van een onteigening. Weerstand is vooral mogelijk
vanuit de sectoren ‘water’, ‘ondernemers’, ‘burgerbelang’, ‘integraal’ en vanuit ‘experts’ en
‘burgers’, de sectoren ‘landbouw’, ‘milieu en natuur’, ‘ruimtelijke ordening’ en ‘samenleving’,
vanuit ‘belangenorganisaties’, ‘administratie’, ‘politici’ en alle bestuursniveaus.
Clusteranalyse resulteert in vier verhaallijnen die ontstaan rondom onteigening:
-

Verhaallijn 1: ‘schade voorkomen’ (n=40). Respondenten zien onteigening als een manier om schade te voorkomen (p). Ze vinden het een aanvaardbare maatregel onder
bepaalde voorwaarden. Een woning weghalen vermindert overlast en schade door
water (b). Wel geeft de meerderheid aan dat men onteigening moet compenseren,
omdat men het huis verliest (w).

-

Verhaallijn 2: ‘in extreme gevallen met overleg’ (n=16) De gemiddelde houding van
deze respondenten ten aanzien van onteigening is vrij negatief. Ze zien onteigening als
een maatregel die schade kan voorkomen (p), maar aanvaarden de maatregel enkel
in extreme situaties. Men moet rekening houden met het ruimtegebruik (w). Dat betekent bij bouwgrond dat de overheid de taak heeft om burgers te beschermen (w). Als
beschermen niet zou lukken, dan is onteigening een optie, die altijd in overleg met de
betrokkenen wordt uitgevoerd (w).

-

Verhaallijn 3 ‘kost geld’ (n=11) Deze respondenten vinden onteigening een dure maatregel die verregaand en complex is (p). Het kost veel geld en is daarom niet te verantwoorden (w), zo vinden zij. Dat maakt dat deze respondenten onteigening geen haalbare of betaalbare maatregel vinden (b). Ook verzwaart onteigening het traject om
risico’s te beperken. Het genereert misnoegen. In het buitengebied is onteigening wel
eens een aanvaardbare optie, in de dorpskern is het dat niet.

-

Verhaallijn 4 ‘vrijwillige keuze‘ (n=13) Onteigening is volgens deze respondenten een
maatregel die menselijk en economisch leed veroorzaakt omdat het verplicht wordt
opgelegd (p). Ze zien de maatregel liever niet uitgevoerd worden. Deze respondenten
geven aan dat onteigening een maatregel is die schade beperkt (b), maar die enkel
aanvaardbaar is, als mensen ook zelf graag willen verhuizen (w). Het komt erop aan
om de mensen te betrekken bij de keuzes (w) en de kosten moeten worden gecompenseerd (w).
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Figuur 44: verhaallijnen onteigening
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Veel respondenten zien onteigening niet echt zitten. De voornaamste redenen voor de negatieve houding hebben te maken met de hoge kostprijs voor de maatschappij en het leed dat
onteigening met zich kan meebrengen voor de betrokkenen. Men vindt dat mensen betrokken
moeten worden en dat ze keuzevrijheid hebben. Men wil niet verplicht een onteigening opgelegd krijgen. Dat zijn aspecten die momenteel zelden worden ingewilligd bij onteigeningen.
Men wil dus liever in de minne dit regelen. Er is niet echt sprake van tegenstellingen tussen de
verhaallijnen. De verhaallijnen verzetten zich allemaal tegen onteigening als overstromingsmaatregel.
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Figuur 45: signalering van de verhaallijnen in de actorgroepen - onteigening
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Overstromingsbestendig bouwen

Om ‘overstromingsbestendig te bouwen’ bestaat er nog geen beleid. Dat is een van de weinige overstromingsmaatregelen die vanuit elke actorgroep weerstand oproept. De maatregel
zal naar verwachting niet zonder enig protest of maatschappelijke discussie kunnen worden
gerealiseerd.
De clusteranalyse geeft aan dat er vijf verhaallijnen bestaan voor overstromingsbestendig
bouwen.
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-

Verhaallijn 1: ‘niet bouwen in open ruimte’ (n=8) Deze respondenten vinden overstromingsbestendig bouwen totaal niet aanvaardbaar. Ze zien het als een maatregel die
de open ruimte verloedert (p). Overstromingsbestendig bouwen vindt nog niet plaats
en zou dus vooral gesitueerd worden in nieuw te bebouwen gebieden, zoal in open
ruimte. Overstromingsbestendig bouwen in open ruimte zou ertoe leiden dat het
draagvlak voor het overstromingsbeleid vanuit de natuursector en de landbouwsector
zal verdwijnen. Men vindt dat overstromingsbestendig bouwen gebieden onzekerheden met zich meebrengt (b). Het verstoort gebieden, brengt overlast en schade met
zich mee (b) en creëert complexe situaties (w). De respondenten vinden dat de rivier
haar ruimte moet krijgen (w) en dat men er niet hoort te bouwen.

-

Verhaallijn 2: ‘rekening houden met omgeving’ (n=39) Deze respondenten zien overstromingsbestendig bouwen onder bepaalde voorwaarden als een aanvaardbare optie. De achterliggende redenen zijn divers. Zo vinden velen dat overstromingsbestendig
bouwen mogelijk moet zijn op bouwgrond of industriegrond (w). De overheid moet er
dan voor zorgen dat mensen daar kunnen bouwen. De overheid moet dus de belangen van burgers behartigen (w). Overstromingsbestendig bouwen zou dan altijd in
overleg en betrokkenheid met belanghebbenden gebeuren (w). Maar anderen geven
aan dat overstromingsbestendig bouwen het overstromingsprobleem niet oplost. Zij vinden integendeel dat overstromingsbestendig bouwen de veiligheid in gevaar brengt
(p). Men kan niet zomaar overal overstromingsbestendig bouwen. Men moet rekening
houden met ruimtegebruik (w). Ophoging van percelen is niet toegestaan, want dat
kan juist overlast veroorzaken bij buren (b). Daar waar deze verhaallijn aangeeft dat
de overheid de bouwbelangen van burgers behartigt, zien we een tweede betekenis
van dit evaluatiecriterium, nl. dat de overheid burgers moet beschermen en ze daarom
zeker niet moet aanmoedigen om overstromingsbestendig te bouwen (w).

-

Verhaallijn 3: ‘zelfverantwoordelijkheid’ (n=6) Deze respondenten geven aan dat overstromingsbestendig bouwen helpt om met het risico om te gaan (p). Ze vinden dat de
bouwer de vrijwillige keuze moet kunnen maken om overstromingsbestendig te bouwen (vrijwilligheid = w). Wel moet de bouwer ook beseffen dat het geen zekerheid
geeft over de gevolgen (b) en het is de eigen verantwoordelijkheid van de bouwer om
schade te herstellen en te financieren bij een eventuele overstroming (w). Deze respondenten waarderen het niet dat die mensen na een overstroming bij de overheid om
hulp komen vragen.

-

Verhaallijn 4: ‘duur en lastig’ (n=6) Deze respondenten geven unaniem aan dat zij overstromingsbestendig bouwen zien als een maatregel die duur is en lastig om te realiseren
(p). Men vindt het te duur (w) en acht de overstromingsgebieden niet geschikt. Ook
vraagt men zich af of de technologie al beschikbaar is (b).
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-

Verhaallijn 5: ‘risico beperken’ (n=9) Deze verhaallijn van respondenten ziet overstromingsbestendig bouwen als een manier om met het risico om te gaan (p) en een maatregel die ervoor zorgt dat de schade beperkt blijft (b). Wel worden voorwaarden gesteld. Zo vindt een respondent dat overstromingsbestendig bouwen kan, als men rekening houdt met de natuurlijkheid van het gebied. Anderen vinden overstromingsbestendig bouwen enkel een optie in bebouwd gebied of in dorpscentra. De haalbaarheid (b) hangt dus af van de aard van het gebied en de omgevingscontext.

Figuur 46: verhaallijnen overstromingsbestendig bouwen
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De voornaamste criteria zijn de onzekerheid dat overstromingsbestendig bouwen ook zal werken en de gevolgen die het kan hebben voor de omgeving.
Het fundamentele verschil tussen de verhaallijnen ligt bij de rolbepaling van overheid
en burger. Verhaallijn 2 vindt dat de overheid de belangen van de burger moet behartigen,
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terwijl respondenten met verhaallijn 3 vinden dat de burgers zelf moeten kunnen beslissen. Burgers zijn dan ook zelf verantwoordelijk. Een ontradende overheid is vooral gewenst door respondenten in de groepen ‘belangenorganisatie’, ‘regionaal’, ‘lokaal’, ‘integraal’, ‘landbouw’, ‘ondernemers’, ‘milieu en natuur’, ‘Denderbekken’, ‘Maasbekken’, ‘Vlaanderen’. Zelfverantwoordelijkheid is belangrijk voor de respondenten uit de groepen ‘experts’, ‘ruimtelijke
ordening’ en ‘veiligheid’. Op basis van deze bevindingen is de kans klein dat overstromingsbestendig bouwen zal worden gerealiseerd als maatregel om een overstromingsbestendige
samenleving tot stand te brengen.
Figuur 47: signalering van de verhaallijnen binnen de actorgroepen - overstromingsbestendig
bouwen
totaal (n=68)
Vlaanderen (n=11)
Maasbekken (n=11)
Denderbekken (n=37)
Demerbekken (n=9)
water (n=14)
veiligheid (n=2)
samenleving (n=3)
ruimtelijke ordening (n=3)
ondernemers (n=12)
milieu en natuur (n=19)
landbouw (n=6)
integraal (n=9)
lokaal (n=32)
regionaal (n=18)
nationaal/Vlaams (n=18)
expert (n=3)
politicus (n=6)
administratie (n=22)
belangenorganisatie (n=36)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

v1 niet bouwen in open ruimte

v2 rekening houden met omgeving

v3 zelfverantwoordelijkheid

v4 duur en lastig

v5 risicobeperking

175

90%

100%

5. Verklaringen
5.2.6

Noodplanning en rampenhulp

‘Noodplanning en rampenhulp’ kennen geen enkele weerstand. De maatregel zal gemakkelijk te realiseren zijn. Wel zijn er 5 verschillende verhaallijnen te identificeren.
-

Verhaallijn 1 ‘schade beperken’ (n=32) De meeste respondenten zien noodplanning
en rampenhulp als een manier om voorbereid te zijn op een ramp (p), zodat de schade
beperkt blijft (b).

-

Verhaallijn 2 ‘overheid gereed staan’ (n=5) Deze respondenten stellen dat noodplanning en rampenhulp middelen inzetten om schade te matigen en dat het van belang
is dat men goed voorbereid is (p). Dat is volgens hen de taak van de overheid, die
moet klaarstaan op het moment dat zich een ramp kan voordoen (w). Wanneer dat
gebeurt, is onzeker en daarom zijn een plan en voldoende middelen nodig om die
zekerheid te garanderen (b). Zo kan men schade en wateroverlast beperken (b).

-

Verhaallijn 3 ‘zekere voor het onzekere’ (n=8) De respondenten zien noodplanning en
rampenhulp als een manier om voorbereid te zijn om middelen in te zetten die de effecten van overstromingen kunnen matigen (p). Door de dingen goed voor te bereiden creëert men meer zekerheid en matigt men het effect (b).

-

Verhaallijn 4 ‘geen plan maar wel kunde’ (n=1) De respondent met deze verhaallijn
stelt dat een noodplan niet louter een document is, maar een vaardigheid (p). De persoon vindt dat het nog te vaak gebeurt dat mensen met een relevante rol niet weten
wat te doen bij een ramp. Het gevolg is dat het onzeker is of het noodplan zal werken
(b).

-

Verhaallijn 5 ‘te onzeker over effect’ (n=1) De respondent met deze verhaallijn stelt dat
het noodplan en rampenhulp een maatregel is die middelen inzet om het effect van
overstromingen te matigen, maar die geen zin heeft bij plotse, hevige gebeurtenissen
(p). Schade wordt daarmee niet beperkt (b) en het geeft onvoldoende zekerheid over
het effect, want alles hangt af van de intensiteit (b).
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Figuur 48: verhaallijnen noodplanning en rampenhulp
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Alle actoren vinden noodplanning en rampenhulp een goede maatregel die in ieder geval
moet worden genomen. Wel is er een verschil tussen respondenten die geloven dat de plannen een effect hebben en zij die twijfelen aan wat de plannen opleveren. De twijfelaars zijn te
vinden bij ‘experts’, bij de sector ‘veiligheid’, bij ‘milieu en natuur’ en in het Denderbekken,
alsook in heel kleine mate op het ‘nationaal/Vlaams’ niveau.
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Figuur 49: signalering van de verhaallijnen – noodplanning en rampenhulp
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Risicocommunicatie

Ook ‘risicocommunicatie’ is een maatregel met veel voorstanders. Een enkele weerstand is
mogelijk vanuit de actorgroep ‘milieu en natuur’, ‘belangenorganisatie’ en het lokale bestuursniveau. Enkel de sector ‘veiligheid’ heeft een sleutelrol en stelt voorwaarden aan de uitvoering
van risicocommunicatie. Dat betekent dat niet elke vorm van risicocommunicatie zonder meer
zal worden gerealiseerd. Drie verhaallijnen worden geïdentificeerd:
-

Verhaallijn 1: ‘met zekerheid en geen paniek’ (n=10) Deze respondenten zien risicocommunicatie als een manier om mensen bewust te maken van risico’s (p) en met
zekerheid (b) de schade te beperken (b). Doordat mensen meer bewust worden (b),
verkleint de kans dat er paniek uitbreekt (b). Risicocommunicatie geeft zekerheid dat
men op tijd klaar is voor een overstroming (b).
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-

Verhaallijn 2: ‘meer bewustzijn door mensen te betrekken’ (n=14) Deze respondenten vinden dat risicocommunicatie mensen ook meer bewust maakt (p, b). Ze vinden het belangrijk om mensen te betrekken (w) en te informeren, zodat ze vertrouwen krijgen in waterbeheerders en overstromingsmaatregelen.

-

Verhaallijn 3: ‘minder kosten door zelfredzaamheid’ (n=12) Deze respondenten vinden risicocommunicatie ook een manier om het bewustzijn te verhogen (p), zodat
mensen hun zelfverantwoordelijkheid kunnen nemen (w) en schade en wateroverlast kunnen beperken (b). Het geeft zekerheid over de gevolgen (b). Risicocommunicatie is een maatschappelijk verantwoorde manier om de kosten (w) van wateroverlast te beperken, omdat mensen zelfredzaam kunnen zijn.

Figuur 50: verhaallijnen risicocommunicatie
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Het valt op dat de verhaallijnen samenhangen met bestuursniveaus. Verhaallijn 1 ‘met zekerheid en geen paniek’ komt vooral voor bij het nationale/Vlaamse bestuursniveau. Verhaallijn
2 ‘meer bewustzijn door mensen te betrekken’ komt vooral voor bij de lokale bestuursniveau.
Verhaallijn 3 ‘minder kosten door zelfredzaamheid’ komt vooral voor bij het ‘regionale bestuursniveau’. Hoewel de houding van de meeste respondenten positief is, is er een verschil tussen
de verhaallijnen. Respondenten met verhaallijn 3 benadrukken de zelfverantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid van burgers, terwijl respondenten met de andere verhaallijnen ook verwachten dat overheidsorganisaties meehelpen om de risico’s te beperken. Dat zou voor eventuele
moeilijkheden bij de uitvoering van de maatregel kunnen zorgen.
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Figuur 51: signalering van de verhaallijnen - risicocommunicatie
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5.3

Curatieve maatregelen

5.3.1

Nationaal Rampenfonds

De maatregel ‘nationaal Rampenfonds’ wordt door het merendeel van respondenten in de
actorgroepen beschouwd als aanvaardbaar of aanvaardbaar onder bepaalde voorwaarden. Kleine weerstand die de uitvoering zou kunnen bemoeilijken, zou kunnen komen vanuit
de actoren ‘burger’, ‘administratie’ en ‘politici’.
Clusteranalyse identificeert 5 verhaallijnen:
-

Verhaallijn 1 ‘solidariteit’ (n=10) De respondenten geven aan dat het Rampenfonds
nodig is bij uitzonderlijke gebeurtenissen (p). Bij die gebeurtenissen is solidariteit belangrijk (w). Iedereen betaalt mee aan het Rampenfonds. Dat is een voorwaarde om het
Rampenfonds aanvaardbaar te vinden.

-

Verhaallijn 2 ‘controleerbaarheid’ (n=4) Een Rampenfonds is volgens deze respondenten een goede maatregel, omdat het controleerbaar is (p). Het is transparant welke
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schade op welke manier wordt vergoed. Het is een goede maatregel, want op die
manier is overlast ook goed beheersbaar (w).
-

Verhaallijn 3 ‘taak van overheid’ (n=9) De derde verhaallijn stelt dat de overheid de
taak heeft om schade van haar burgers te vergoeden (p). Als mensen schade lijden,
dan moet de overheid voor die mensen zorgen en ze compenseren (w). Verhaallijn 3
vertrekt vanuit het principe van de verzorgingsstaat.

-

Verhaallijn 4 ‘overheid betaalt voor eigen fouten’ (n=2) Deze respondenten geven aan
dat het Rampenfonds dient om schade te compenseren als gevolg van een falende
overheid. De overheid heeft de situatie zelf gecreëerd of laat na ze op te lossen (p). Als
gevolg daarvan moet de overheid de kosten betalen (w). Het is immers de taak van
de overheid om de belangen van burgers te behartigen (w).

-

Verhaallijn 5 ‘onduidelijkheid en onzekerheid troef’ (n=3) Respondenten met deze verhaallijn vinden dat de criteria waaraan moet worden voldaan om een beroep te kunnen doen op het Rampenfonds te hoog en niet correct zijn (p). Door die criteria is het
nooit helemaal zeker of men bij overstromingen wel een beroep zal kunnen doen op
het Rampenfonds (b). Dat blijft onzeker totdat de minister daar een beslissing over
neemt. Bovendien is het Rampenfonds erg bureaucratisch en onduidelijk, waardoor
het niet gemakkelijk te hanteren is (b).
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Figuur 52: verhaallijnen nationaal rampenfonds
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De meeste respondenten vinden het Rampenfonds een goede maatregel. Wel worden voorwaarden gesteld door enkele van de verhaallijnen. Een voorwaarde die respondenten uit verhaallijn 1 duidelijk stellen is dat iedereen solidair moet zijn om het rampenfonds goed te kunnen
realiseren. De verwachting is dat er weerstand zal ontstaan, als niet langer iedereen solidair
moet meebetalen. Een tweede aspect dat weerstand creëert, is dat enkele respondenten de
perceptie hebben dat de criteria voor het vaststellen van de ramp op een verkeerde manier
worden gehanteerd.
Spanning is ook te vinden tussen de verhaallijn 2 die de maatregel goed vindt wegens
de beheersbaarheid en verhaallijn 5 die de maatregel onduidelijk en onzeker vindt. Die spanning vindt plaats in het ‘Maasbekken’, bij sector ‘natuur en milieu’, op het ‘lokale’ niveau en
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bij de ‘administratie’. Opvallend is dat een grote proportie van de ‘belangenorganisaties’ verhaallijn 2 heeft, terwijl in de sector ‘water’, ‘politici’ en ‘experts’ een grote proportie verhaallijn
5 hanteert.
Figuur 53: signalering van de verhaallijnen in de actorgroepen – nationaal rampenfonds
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5.3.2

Private verzekering

Veel respondenten aanvaarden ‘private verzekering’ als maatregel. Weerstand is mogelijk te
ervaren vanuit de sectoren ‘landbouw’, ‘milieu en natuur’ en ‘ruimtelijke ordening’, vanuit ‘belangenorganisaties’, ‘administratie’ en ‘politici’ en vanuit de regionale en lokale bestuursniveaus. Maar die actorgroepen hebben geen sleutelrol bij de uitvoering van private verzekering
als maatregel.
De clusteranalyse resulteert in 5 verhaallijnen:
-

Verhaallijn 1 ‘risicoveroorzaker betaalt’ (n=3) Deze verhaallijn kent drie percepties. Een
eerste perceptie is dat een private verzekering een vorm van responsabilisering is en
dat mensen daarom ook een prijs zouden moeten betalen volgens het risico dat ze
lopen (p). De tweede perceptie is dat de verzekering nu een maatregel is waarbij mensen betalen voor het risico dat ze niet lopen, aangezien iedereen evenveel betaalt (p).
De houding is niet volledig positief. De derde perceptie is dat sommige respondenten
vinden dat iedereen bijdraagt tot het risico bijdraagt en verantwoorden daarom dus
dat iedereen ook moet meebetalen (p). De ene respondent stelt dat iedereen, ook
degene die op de berg wonen, risico veroorzaken, omdat ze water laten afstromen,
terwijl de andere respondent een veel beperktere definitie geeft van ‘risico veroorzaken’. Die respondenten vinden het principe van de private verzekering goed, omdat
verzekeringen mensen responsabiliseren en de zelfverantwoordelijkheid stimuleren (w).

-

Verhaallijn 2 ‘solidair met iedereen’ (n=22) Deze verhaallijn vindt dat een private verzekering een goede maatregel is, omdat iedereen evenveel betaalt, want niemand is
rechtstreeks aansprakelijk (p). Solidariteit is een belangrijk evaluatiecriterium (w). Wel
keuren enkele respondenten af dat sommige mensen van het systeem profiteren. Ook
vinden enkele respondenten dat de overheid het veiligheidsniveau moet waarborgen.

-

Verhaallijn 3 ‘kostprijs binnen de perken’ (n=3) Deze verhaallijn vindt een private verzekering een maatregel waarbij iedereen evenveel moet betalen om het systeem betaalbaar te houden (p). Als dat niet zo is, dan wordt de premiekostprijs te hoog en dat
is niet maatschappelijk verantwoord (w). De overheid moet die belangen behartigen
(w) en ervoor zorgen dat er zekerheid is over de gevolgen van de verzekering (b).

-

Verhaallijn 4 ‘bewust maken’ (n=1) Deze respondent geeft aan dat een private verzekering een manier is om mensen te responsabiliseren. Juist door de verschillen in premie
wordt duidelijk waar het risico ligt (p). Mensen worden bewuster van het risico (b). Ze
nemen zelf verantwoordelijkheid (w). Er is meer duidelijkheid over het effect van de
uitbetaling door een private verzekering dan bijvoorbeeld door het Rampenfonds (b).
Wel moet de overheid ervoor zorgen dat de spelregels zodanig zijn, dat bedrijfsbelangen van private verzekeringsmaatschappijen niet de overhand nemen dat de overheid uiteindelijk alsnog de schade moet betalen (w).
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-

Verhaallijn 5 ‘oude huizen vs. nieuwe huizen’ (n=9) Deze respondenten maken een onderscheid tussen huizen die al gebouwd zijn en huizen die nog moeten worden gebouwd. Bij nieuwe huizen is het aanvaardbaar dat mensen een hogere premie moeten
betalen, als ze in overstromingsgebied gaan wonen. Deze verhaallijn vindt een differentiatie van premies aan de orde (p). De mensen zijn zelf verantwoordelijk (w). Voor
oudere huizen is een private verzekering minder aanvaardbaar. Daar geldt eerder de
maatregel van het nationale Rampenfonds.
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Figuur 54: verhaallijnen private verzekering
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De grootste spanning tussen de respondenten is te vinden in het aspect evenveel meebetalen
of betalen naar het risico dat men neemt en loopt. Er is controverse over hoeveel wie zou
moeten betalen. In de meeste actorgroepen streven respondenten vooral naar solidariteit. In
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de actorgroepen Denderbekken, de sector ‘water’, ‘ruimtelijke ordening’ en ‘experts’ is er een
grote proportie van respondenten die vinden dat de risiconemers meer moeten betalen. De
bevindingen laten zien dat de waarden ‘solidariteit’ en ‘zelfverantwoordelijkheid’ voor die
spanning zorgen en doorwegen.
Figuur 55: signalering van de verhaallijnen in de actorgroepen - private verzekering
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5.4

Overstromingsbeleid-verhaallijn: een index

Ook de algemene verhaallijn per respondent over het overstromingsbeleid is vastgesteld. De
methodiek hiervan is uitgelegd in hoofdstuk 3.
-

Verhaallijn 1 ‘overstromingen zijn een waterprobleem’ (n=60) Dit is de verhaallijn waarbij respondenten de perceptie hebben dat overstromingen een waterprobleem zijn die
erom vraagt om dijken in te zetten, eerder dan natuurlijke overstromingsgebieden. Ze
hebben een positieve houding ten aanzien van dijken en baggeren en ruimenruimen,
omdat zo het water binnen de oevers blijft. Deze respondenten vinden hermeandering
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en onteigening geen goede maatregelen en hebben ten volle respect voor het eigendomsrecht. Als men al gebouwd heeft, dan is de verwachting dat de overheid bescherming biedt tegen overstromingen. Deze respondenten streven ernaar om water
beheersbaar te maken via overstromingsmaatregelen. Als het misgaat en er ontstaat
schade, dan vinden deze respondenten dat solidariteit vooropstaat. Mensen horen elkaar te steunen. Bij uitvoering van maatregelen vinden zij dat er rekening moet worden
gehouden met het huidige ruimtegebruik en dat het de plicht van de overheid is om
te beschermen. Burgers zijn niet zelfverantwoordelijk en zij hebben de vrijheid om de
rechten te genieten die hen toekomen, concreet dus ook hun eigendomsrechten. Het
kan niet dat die mensen gedwongen en verplicht worden om hun huis of grond af te
staan. De overstromingsvoorspeller vinden deze respondenten negatief, omdat zij vinden dat wonen en water niet samengaan. Overstromingsbestendig bouwen is dan ook
al helemaal geen optie. Bij goede bescherming zijn voorspeller, waarschuwing en communicatie niet nodig.
-

Verhaallijn 2 ‘overstromingen zijn een ruimtelijk probleem - ruimte vinden via preventieve aanpak’ (n=35) Deze verhaallijn beschouwt overstromingen als een ruimtelijk probleem waarbij men probeert ruimte te vinden. Centraal staat een preventieve impact
wat betekent dat men van bron tot monding ruimte zoekt voor water. Deze respondenten zien dijken niet als een betere maatregel dan natuurlijke overstromingsgebieden. Meer zelfs: ze staan negatief tegenover dijken, net als tegenover onteigening. Ze
vinden dat men het eigendomsrecht moet respecteren. Ruimte afdwingen is daarom
niet wenselijk. Als hermeandering een mogelijkheid zou zijn, dan is dat voor deze respondenten goed. Ze vinden dat overstromingsmaatregelen het water beheersbaar
moeten maken. Als het misloopt, dan vinden ook zij dat mensen solidair met elkaar
moeten zijn. Wel vinden ze het de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en
burgers om samen in te staan voor het vinden van ruimte en dat burgers ook zelf verantwoordelijkheid dragen. Daarom hebben ze ook een positieve houding ten aanzien
van overstromingsvoorspeller, waarschuwing en communicatie. Overstromingsbestendig bouwen kan best, maar dan wel enkel voor bestaande woningen. Aangezien
plaats gevonden moet worden over de hele linie, zijn ook groendaken, hemelwaterputten en erosiemaatregelen wenselijk. Het totale pakket aan maatregelen is geïntegreerd.

-

Verhaallijn 3 ‘overstromingen zijn een ruimtelijk probleem – ruimte vinden via puntgerichte aanpak’ (n=26) Deze respondenten staan negatief tegenover dijken en onteigening. Zij vinden dat er respect moet zijn voor het eigendomsrecht bij het vinden van
overstromingsmaatregelen. Men mag hen niet dwingen om de woning af te staan. Beheersbaarheid van het water is van belang, net als solidariteit tussen mensen, als het
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misgaat. Overheid en burgers zouden bescherming in gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten uitvoeren. Burgers dragen ook zelf verantwoordelijkheid om zich te beschermen. Voorspeller, waarschuwing en communicatie zijn goede maatregelen en
overstromingsbestendig bouwen is ok voor bestaande woningen. Deze respondenten
hebben in tegenstelling tot verhaallijn 2 een negatieve of onverschillige houding over
groendaken en hemelwaterputten en zien overstromingsmaatregelen niet als een geintegreerde aanpak van bron tot monding. Wel als een punctuele aanpak.
-

Verhaallijn 4 ‘overstromingen zijn een ruimtelijk probleem – ruimte maken via totale
aanpak’ (n=54) Deze respondenten zien overstromingen ook als een ruimtelijk probleem, maar wel als een probleem om ruimte te maken. Zij geven veel meer de voorkeur aan natuurlijke overstromingsgebieden dan aan dijken, die ze afkeuren. Ook baggeren en ruimenruimen keuren deze respondenten af. Ze staan positief tegenover hermeandering en onteigening. Voor hen is het niet per definitie nodig om het eigendomsrecht te respecteren. Zij vinden dat men de natuurlijkheid van een rivier moet respecteren. Het huidige ruimtegebruik wordt niet in rekening gebracht bij de planning van
overstromingsmaatregelen en men probeert ruimte te maken. Maatregelen mogen
verplicht worden opgelegd en afgedwongen. Ze vinden dat wonen en water niet samengaan, net zoals ze ook overstromingsbestendig bouwen niet aanvaardbaar vinden. Alle nieuwbouwwoningen hebben volgens deze respondenten zelf de verantwoordelijkheid om de impact te matigen. Eigenaars van bestaande woningen zijn niet
per definitie zelf verantwoordelijk bij om bescherming te regelen. De genomen maatregelen zijn een geïntegreerde set die over de hele rivier genomen wordt.

-

Verhaallijn 5 ‘overstromingen zijn een ruimtelijk probleem – ruimte maken via puntgerichte aanpak’ (n=5) De respondenten met deze verhaallijn zien overstromingen ook
als een ruimtelijk probleem die punctueel wordt aangepakt. Zij zien liever natuurlijke
overstromingsbieden uitgevoerd worden dan dijken, waar ze negatief tegenover
staan. Baggeren en ruimenruimen beoordelen ze ook als niet-aanvaardbare maatregelen. Hermeandering en onteigening vinden zij wel goede maatregelen. Van belang
voor hen is het respect voor de natuurlijkheid van de rivier. Dat betekent concreet ook
dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met eigendomsrechten en met het
huidige ruimtegebruik. Men mag maatregelen afdwingen. Wonen en water gaan niet
samen. Deze respondenten vinden dat het de plicht van de overheid is om te beschermen. Zelfverantwoordelijkheid geldt enkel voor nieuwgebouwde huizen, niet voor bestaande huizen. Overstromingsbestendig bouwen ervaren zij ook als een negatieve
maatregel, net als groendaken en hemelwaterputten. Zij vinden dat de aanpak punctueel moet zijn: daar waar de problemen zich voordoen.
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-

Verhaallijn 6 ‘overstromingen zijn een maatschappelijk probleem’ (n=6) Deze verhaallijn stelt dat overstromingen vooral een maatschappelijk probleem zijn. De respondenten zijn onverschillig of staan negatief tegenover dijken en onteigening, omdat men
moet leren leven met het water en klaar staan, als het water komt. Het water hoeft niet
beheersbaar te zijn, maar wel enigszins voorspelbaar, zodat men voorbereid is. Het is
niet nodig om de natuurlijkheid van de rivier te respecteren en bescherming is in deze
verhaallijn volledig de verantwoordelijkheid van de burger. Voorspeller, waarschuwing
en communicatie zijn goede maatregelen waarvan men gebruik moet maken. In deze
verhaallijn vindt men dat wonen en water samen kunnen gaan en men moedigt
daarom overstromingsbestendig bouwen ook aan.
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Figuur 56: signalering van de verhaallijnen in de actorgroepen – overstromingsbeleid
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v1 overstromingen zijn een waterprobleem
v2. overstromingen zijn een ruimtelijk probleem - ruimte vinden via preventieve aanpak
v3 overstromingen zijn een ruimtelijk probleem – ruimte vinden via puntgerichte aanpak
v4 overstromingen zijn een ruimtelijk probleem – ruimte maken via totale aanpak
v5 overstromingen zijn een ruimtelijk probleem – ruimte maken via puntgerichte aanpak
v6 overstromingen zijn een maatschappelijk probleem

Spanning is te vinden tussen verhaallijnen 1 en 6. Dat is te vinden binnen de groep van ‘politici’,
op ‘nationaal/Vlaams’ niveau, in de sector ‘samenleving’ en in ‘Vlaanderen’ als totale bekken.
Verhaallijnen 2 en 4 staan haaks op verhaallijnen 3 en 5 die meer kiezen voor een punctuele
aanpak in plaats van voor een geïntegreerde aanpak. Duidelijk is dat ‘belangenorganisaties’,
net als de sector ‘milieu en natuur’, eerder voorstander zijn van een geïntegreerde aanpak. In
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andere actorgroepen is een mix te vinden van enerzijds actoren die een geïntegreerde aanpak wensen en actoren die een punctuele aanpak verkiezen.
Het valt op dat de meer traditionele verhaallijn – verhaallijn 1 met overstromingen als waterprobleem – nog steeds prominent aanwezig is, ondanks het feit dat het beleid pretendeert de
transitie te hebben ingezet naar ruimte voor water. Verhaallijn 1 is in grote mate te vinden bij
‘belangenorganisaties’, op het ‘regionale’ niveau, bij de sectoren ‘burgerbelang’, ‘integraal’
en ‘landbouw’ en bij ‘ondernemers’. In alle bekkens is verhaallijn 1 in relatief grote proportie
aanwezig.
De meest vooruitstrevende verhaallijn, nl. verhaallijn 6 die overstromingen ziet als een maatschappelijk probleem, is te vinden bij ‘politici’, ‘experts’, op het ‘nationaal/Vlaams’ niveau, bij
de sectoren ‘ruimtelijke ordening’, ‘samenleving’, ‘veiligheid’ en ‘water’ en ook bij ‘Vlaanderen’ als totale bekken.
Het fundamentele aspect dat het verschil tussen de verhaallijnen oplevert, heeft te maken met
‘ruimte maken versus ruimte vinden’. Er zijn respondenten die vinden dat er ruimte voor water
moet worden gemaakt. En er zijn respondenten die aangeven dat ruimte gevonden moet
worden. Die spanning is te vinden binnen bijna elke actorgroep. Enkel de sector ‘landbouw’ is
het er volledig over eens dat ruimte gevonden moet worden, niet gemaakt. De sector integraal is van mening dat ruimte moet worden gemaakt.
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Figuur 57: signalering van de verhaallijnen in de actorgroepen - overstromingsbeleid
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Conclusie
Met behulp van clusteranalyse is onderzocht hoe houdingen ten aanzien van overstromingsmaatregelen worden bepaald. Verhaallijnen zijn geïdentificeerd, waardoor het mogelijk was
om na te gaan welke evaluatiecriteria negatieve houdingen bepalen en ook welke verschillen
er zijn tussen belangen, waarden en percepties. Met die inzichten kunnen dan mechanismen
ontwikkeld worden om de implementatiekloof te dichten.
De conclusie van dit hoofdstuk is dat de grote diversiteit aan houdingen en evaluatiecriteria te herleiden is tot een relatief beperkte set van verhaallijnen. Het was vrij gemakkelijk
om een duidelijke structuur te vinden in de ogenschijnlijke pluriformiteit aan houdingen. Maximaal 6 verhaallijnen zijn vastgesteld per maatregel. Die verhaallijnen lopen door de verschillende actorgroepen heen en binnen 1 actorgroep kunnen vaak verschillende verhaallijnen
gevonden worden, soms zelfs met tegengestelde belangen, waarden of percepties.
Het is bevestigd dat houdingen inderdaad door een aantal evaluatiecriteria bepaald
worden. Ze worden steeds bepaald door percepties en soms ook door waarden en/of belangen. De percepties hebben een invloed op hoe waarden en belangen resulteren in de houding. De verschillende theoretische invalshoeken zijn nuttig geweest in de zoektocht naar de
verklarende evaluatiecriteria.
Om de implementatiekloof te dichten zijn vooral negatieve houdingen relevant, alsook
verschillen tussen de verhaallijnen. Daar is diepgaand naar gekeken. Vooral evaluatiecriteria
die haaks op elkaar staan, kunnen verklaringen zijn voor de implementatiekloof (zie Figuur 58).
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Figuur 58: Samenvatting van de verschillen tussen de verhaallijnen
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Type evaluatiecriterium
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Heel vaak zijn het perceptieverschillen die de verklaring zijn voor negatieve houding of voor
de verschillen. Het valt op dat er tal van waardenverschillen zijn. Enkele waarden staan zelfs
haaks op elkaar. Zo zijn er actoren die vinden dat burgers zelf verantwoordelijk zouden moeten
zijn om impact van overstromingen te beperken, terwijl een andere groep van actoren vindt
dat de overheid ervoor moet zorgen dat de impact van overstromingen beperkt blijft. Het
tweede waardenconflict dat aan de basis van het overstromingsbeleid ligt is dat een groep
actoren vindt dat maatregelen moeten zorgen dat het water beheersbaar blijft en de maatschappij niet verstoort, terwijl een andere groep vindt dat het water zijn natuurlijke gang zou
moeten gaan. Het derde waardenconflict is dat een deel van de actoren vindt dat vrijwilligheid belangrijk is, terwijl een ander deel vindt dat mensen verplicht moeten worden tot het
nemen van overstromingsmaatregelen.
Ook de analyse van de verhaallijn voor het overstromingsbeleid in het geheel, laat zien
dat er diversiteit is. Een heel aantal respondenten bevinden zich nog in een verhaallijn van
‘overstromingen als waterprobleem’, die in principe hoort bij het overstromingsbeleid tot de
jaren ’90. Het is ook duidelijk dat ‘ruimte voor water’ op twee manieren wordt geïnterpreteerd:
ruimte vinden en ruimte maken. Dat kleine verschil in interpretatie kan voor sommige maatregelen grote gevolgen hebben, omdat sommigen daardoor minder bereid zijn om hun ruimtegebruik aan te passen. Die verschillende interpretatie kan zorgen voor problemen bij de uitvoering.
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6

De actoren ontmaskerd: meest voorkomende criteria

voor houdingbepaling
In dit hoofdstuk wordt per actorgroep gekeken welke evaluatiecriteria vaak voorkomen. Die
inzichten laten zien door welk type evaluatiecriteria de actorgroepen zich vooral laten leiden
in de houdingbepaling. Dit heeft implicaties voor de formulering van de mechanismen om de
implementatiekloof te dichten. De centrale vraag is welk type van evaluatiecriteria het meest
wordt gebruikt om houding te bepalen? Daarom wordt er gekeken naar welke evaluatiecriteria elke actorgroep gebruikt om de houding te bepalen ten aanzien van de vele overstromingsmaatregelen. Op die manier wordt duidelijk of houding vooral bepaald wordt door belangen, waarden of percepties.

6.1

De meest voorkomende evaluatiecriteria

De meest voorkomende evaluatiecriteria worden bepaald via de FSQCA. Daardoor worden
de evaluatiecriteria gevonden die met positieve en negatieve houding gerelateerd zijn. De
resultaten worden in de tabel weergegeven. Vervolgens is gekeken welke evaluatiecriteria
een ‘consistency’ hebben van meer dan 50%. Dat betekent dat die evaluatiecriteria voorkomen bij meer dan 50% van de onderzochte respondenten. Belangrijk is ook de ‘coverage’ die
aangeeft welk deel van de houding verklaard kan worden door dat evaluatiecriterium. Evaluatiecriteria die meerdere keren deel uitmaken van een ‘recept’, zijn slechts 1 keer opgenomen
in de telling. Soms was het aantal respondenten echt te laag om tot resultaten te komen in
deze analyse. In enkele gevallen zijn er ook geen patronen gevonden, omdat het aantal respondenten te hoog was en/of het aantal evaluatiecriteria te divers. In dat geval wordt dat
aangegeven met ‘geen resultaat’. Bij sommige actorgroepen zijn er ook geen data beschikbaar voor bepaalde overstromingsmaatregelen.
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6.1.1

Sectorale actoren

Actorgroep landbouw
De actorgroep ‘landbouw’ gebruikt de volgende evaluatiecriteria om houdingen te bepalen:
wateroverlast en schadebeperking, zekerheid over het effect en vrijwilligheid.
Tabel 18: dominante evaluatiecriteria van de actorgroep ‘landbouw’
Evaluatiecriteria

Aantal keer bepalend criterium
bij houding over overstromingsmaatregel (zowel positieve als
negatieve houding)

Wateroverlast en schadebeperking (b)

10

Zekerheid over effect (b)

6

Vrijwilligheid (w)

5

Schade aan ruimtegebruik (b)

4

Haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)

3

Rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)

3

Verlies van inkomen/waarde (b)

2

Compenseren als buiten de wil om (b)

2

Gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w)

2

Overheid moet belangen van burgers behartigen (w)

2

B = belang; w = waarde; p = perceptie
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Tabel 19: FSQCA resultaten voor de actorgroep ‘landbouw’
overstromingsmaatregelen

n

Evaluatiecriteria gebruikt bij
+ houding

I

II

III

IV

Evaluatiecriteria gebruikt bij
- houding

I

II

watertoets

3

aangepast bouwen stimuleren (p)

100

43

43

100

verbieden van bouwen (p)

34

100 100

wateroverlast en schadebeperking (b)
verplicht opleggen (w)

100
100

43
43

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
schade aan ruimtegebruik (b)

100

43

64

30

50

64

gedragen (w)

67

6

verlies van inkomen/waarde (b)
wateroverlast en schadebeperking (b)

64
64

5
30

vrijwilligheid (w)
gemotiveerd, transparant, eenvoudig (w)
overheid moet belangen van burgers behartigen (w)
consistentie met andere maatregelen (w)

83
67
67

16
6
6

67

6

zekerheid over het effect/gevolgen (b)

67

6

zekerheid over effect/gevolgen (b en com- 67
penseren voor bijkomend neveneffect (w)
zekerheid over effect/gevolgen (b) vrijwillig- 67
heid (w)
geen resultaat

6

zekerheid over effect en gevolgen (b) en
wateroverlast en schadebeperking (b)
toename van bewustzijn (b)

67

gecontroleerd overstromingsgebied

baggeren en ruimen

groendaken en hemelwaterputten
overstromingsvoorspeller

dijken en wallen

23

10

100

9

100
100
100

10
10
10

9

noodzakelijke voorwaarde: wateroverlast en
schadebeperking (b)
betrekken van belanghebbenden (w)
Schade aan ruimtegebruik (b)
baggeren en ruimen zorgt ervoor dat overstromingen gecreëerd worden – ongewenst
(p)
ecologische voordelen (p)

100

4

bewustmaken (p)

100

5

rekening houden met huidig ruimtegebruik en
aard rivier (w)
wateroverlast en schadebeperking (b)
schade aan ruimtegebruik (b)

93

96

14

80

94

33

33

100

100

34

100

34
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34

100

III

IV
34

6

67

33

33

67

34

33

100

34

wateroverlast en schadebeperking (b)

34

66

samen met middelen om schade te verminderen (p)

34

66

bescherming bieden (p)

67

32

65

67

water in rivier, maar ruimte geven (p)

67

32
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onteigening

10

overstromingsbestendig bouwen

6

risicocommunicatie

7

houdt water beheersbaar (p) en wateroverlast en schadebeperking (b)
wateroverlast en schadebeperking (b) en zekerheid over effect (b)
haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)

100

34

100

34

66

35

verlies van inkomen/waarde (b)

66

23

vrijwilligheid (w)

66

23

vrijwilligheid (w)

64

27

zelfverantwoordelijkheid (w)

64

27

overheid moet belangen van burgers beharti- 100
gen (w)

15

nationaal rampenfonds

6

wateroverlast en schadebeperking (b)

100

37

private verzekering

4

gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w)
geen resultaat

100

37

herbestemming

4

wateroverlast en schadebeperking (b)

66

22

zekerheid over effect (b)
rekening houden met huidig ruimtegebruik en
aard rivier (w)

66
66

22
22

82

haalbaarheid en gemak om uit te voeren
(b)

67

32

bijkomend neveneffect - impact op gezondheid (b)
voorkomt schade en zekerheid over effect
(b)
verhinderen van ruimtegebruik (b) en zekerheid over effect (b)
verhinderen van ruimtegebruik (b) en vrijwilligheid (w)
zekerheid over effect (b) en vrijwilligheid
(w)
geen resultaat

100

26

100

26

100

2

100

2

100

2

100

12

100

9

100

6

36

100

100

noodzakelijke voorwaarde: toename van
bewustzijn (b)
noodzakelijke voorwaarde: wateroverlast
en schadebeperking (b)
noodzakelijke voorwaarde: verhoogt bewustzijn (p)
wateroverlast en schadebeperking (b) toename van bewustzijn (b)
zekerheid over effect/gevolgen (b)

36

66

noodzakelijke voorwaarde: is in feite rampenfonds (p)
noodzakelijke voorwaarde: compenseren
als buiten de wil om (b)
geen resultaat

66

27

64

90

100

75

55

29

100

100

36

50

50

36

100

34

100

34

100

17

I Hoe relevant is dit criterium om uit te monden in een positieve houding (%)? (consistency?) ; II Hoeveel procent van de uitkomst kan door deze evaluatiecriteria
verklaard worden (%)? (raw coverage) ; III solution coverage; IV solution consistency
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Actorgroep ‘natuur en milieu’
De meest dominant gebruikte evaluatiecriteria van de sector ‘natuur en milieu’ zijn wateroverlast en schadebeperking, maatschappelijk verantwoord qua kostprijs en compenseren voor
bijkomend effect en overheid moet belangen van burgers behartigen. Met die evaluatiecriteria bepalen actoren uit deze sectorgroep vooral de houding.
Tabel 20: dominante evaluatiecriteria van de actorgroep ‘natuur en milieu’
Evaluatiecriteria
Maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
Wateroverlast en schadebeperking (b)
Compenseren voor bijkomend effect (w)
Overheid moet belangen van burgers behartigen (w)
Betrekken van belanghebbenden (w)
Haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
Solidariteit (w)

B = belang; w = waarde; p = perceptie
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Aantal keer bepalend criterium bij houding
over overstromingsmaatregel (zowel positieve als negatieve houding)
5
5
3
3
2
2
2
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Tabel 21: FSQCA resultaten voor actorgroep ‘natuur en milieu’
overstromingsmaatregelen n

evaluatiecriteria gebruikt bij
+ houding

I

95 48 90 94
100 29
100 7

watertoets

15

wateroverlast en schadebeperking (b)
verplicht opleggen (w)
maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

gecontroleerd overstromingsgebied

28

geen resultaat

II

IV

evaluatiecriteria gebruikt bij
- houding

I

II

III

IV

schade aan ruimtegebruik (b)
compenseren voor bijkomend effect (w)

34
34

25
25

25

34

8

100

100 16
50 58

16
58

100
50

34
34
34
34

100
100
100
100

32

67

67
67
67
67
67
67

10
10
10
10
10
10

67

17

17

67

overheid moet belangen van burgers behartigen
(w)
bijkomend neveneffect – impact op gezondheid
(b)
betrekken van belanghebbenden (w) en compenseren voor bijkomend neveneffect (w)
waterkwaliteit moet goed zijn (w) en compenseren
voor bijkomend neveneffect (w)
betrekken van belanghebbenden (w) en zekerheid
over effecten en gevolgen (b)
14 14 100 verhindert de ruwheid van de rivier (p)
47 89 95 haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b) en
functioneert niet (p)
10
niet nuttig (p)
zekerheid over effect (b)
toename van bewustzijn (b)
zekerheid over effect (b) en toename van bewustzijn (b)
14 14 100 compenseren voor bijkomend effect (w)
gedragen (w)
niet natuurlijk (p)
ecologische effecten (b)
respecteert natuurlijkheid (w)
effect op landschap - effect op beleving omgeving (b)
6 58 100 verplicht opleggen (w)

baggeren en ruimen
groendaken en hemelwaterputten

13
19

zorgt voor buffercapaciteit (p)
wateroverlast en schadebeperking (b)

100
96

overstromingsvoorspeller

9

gelijkheid (w)
geen resultaat

100

dijken en wallen

12

wateroverlast en schadebeperking (b)

100

onteigening

18

is een manier om oorzaak van overstroming aan te
pakken (p)

100

overheid moet belangen van burgers behartigen
(w)
maakt maatregelen mogelijk en wateroverlast en
schadebeperking (b)
wateroverlast en schadebeperking (b) en maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

100 6
100 6
100 6
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III

100 8
100 8
100 8
100 8
100 8
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overstromingsbestendig
bouwen

17

vrijwilligheid (w)

100 13

duur en lastig (p)

100 20 20 100 aan de bron/ruimte voor water (w)

94

40

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

100 20

creëert risico (p)

90

44

wateroverlast en schadebeperking (b) en maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
wateroverlast en schadebeperking (b) en zelfverantwoordelijkheid (w)
maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
en zelfverantwoordelijkheid (w)

100 20

voorkomt discussie over planschade (p)

100 7

100 20

compenseren voor bijkomend effect (w)

100 7

100 20

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

100 7

rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard
rivier (w) en compenseren voor bijkomend effect
(w)
rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard
rivier (w) en maatschappelijk verantwoord ook qua
kostprijs (w)
compenseren voor bijkomend effect (w) en maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

100 7

toename van bewustzijn (b)

25

100 100 25

67

21

21

67

67

33

33

67

67

33

67

33

67

54

54

67

risicocommunicatie

9

nationaal rampenfonds

10

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
overheid moet belangen van burgers behartigen
(w)
betrekken van belanghebbenden (w)
solidariteit (w)

private verzekering

11

solidariteit (w)

herbestemming

8

82 23 95 95
100 14

100 28
100 25 25 100 helpt niet - het is beter om overstromingen te voorkomen (p)
94 63 63 94 differentiering in meebetalen – onderscheid tussen
oude en nieuwe huizen (p)
niet nuttig – beter voorkomen van overstromingen
(p)
iedereen betaalt, want iedereen draagt bij aan risico, daarom dus geen private verzekering (p)
haalbaarheid en gemak om uit te voeren

geen resultaat

78

91

100 7
100 7

I Hoe relevant is dit criterium om uit te monden in een positieve houding (%)? (consistency?) ; II Hoeveel procent van de uitkomst kan door deze evaluatiecriteria
verklaard worden (%)? (raw coverage) ; III solution coverage; IV solution consistency
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Actorgroep ‘ruimtelijke ordening’
Actoren van de sector ‘ruimtelijke ordening’ gebruiken vooral de evaluatiecriteria haalbaarheid en gemak om uit te voeren, wateroverlast en schadebeperking, gemotiveerd, transparant en eenvoudig, zekerheid over het effect.
Tabel 22: dominante evaluatiecriteria van de actorgroep ‘ruimtelijke ordening’
Evaluatiecriteria

Aantal keer bepalend criterium bij houding
over overstromingsmaatregel (zowel positieve als negatieve houding)
4
4
3
3
2

Haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
Wateroverlast en schadebeperking (b)
Gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w)
Zekerheid over effect (b)
Zelfverantwoordelijkheid (w)

B = belang; w = waarde; p = perceptie
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Tabel 23: FSQCA resultaten voor de actorgroep ‘ruimtelijke ordening’
overstromingsmaatregelen
watertoets
groendaken en hemelwaterputten

n
9
3

overstromingsvoor-speller

4

dijken en wallen
onteigening

5
7

evaluatiecriteria gebruikt bij
+ houding
zelfverantwoordelijkheid (w)

evaluatiecriteria gebruikt bij
I
- houding
zekerheid over effect (b) en gemotiveerd, transpa- 67
rant en eenvoudig (w)

I

II

III

IV

100

27

68

100

aangepast bouwen stimuleren (p)
noodzakelijke voorwaarde: wateroverlast en schadebeperking (b)
haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b) , water vasthouden - redelijk effect (p), wateroverlast
en schadebeperking (b)
water vasthouden - redelijk effect van korte duur
(p) wateroverlast en schadebeperking (b), optimaal en multifunctioneel ruimtegebruik (w), milieuvriendelijk neveneffect en kostenbesparend (w)
water vasthouden - redelijk effect, haalbaarheid/gemak om uit te voeren (b), wateroverlast en
schadebeperking (b) gemotiveerd, transparant en
eenvoudig (w), verplicht opleggen (w)
noodzakelijke voorwaarde: wateroverlast en schadebeperking (b)

100
100

41
100

100

100

geen resultaat

100

33

100

33

100

33

100

88

88

100

zekerheid over effect (b)

34

bescherming bieden (p)
veroorzaakt leed (p)

82
100

50
33

50
33

82
100

gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w)
verhoogt het risico op ellende (p)
maakt maatregelen mogelijk (p)

34
100
67
38
100 33

wateroverlast en schadebeperking (b) en vrijwilligheid (w)

100

33

betrekken van belanghebbenden (w)

100 33

omgaan met risico (p)

64

79

rekening houden met huidig ruimtegebruik en
100 33
aard rivier (w) en vrijwilligheid (w)
maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w) 67
48

overstromingsbestendig
bouwen

8

79

64

risicocommunicatie

5

verhoogt bewustzijn (p)

100

70

70

100

private verzekering

5

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
solidariteit (w)

100
100

66
66

66

100

herbestemming

4

consistentie (w)

100

15

31

100

zekerheid over effect (b)

100

15

II

III

IV

39

39

67

100

100

34

38
33

67
100

48

67

100

36

49

100

28

67

duur en lastig (p)
gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w)
niet iedereen enkel in risicogebied (p)
zelfverantwoordelijkheid (w)

67
36
36
83

48
50
50
55

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b),
compenseren voor bijkomend effect (w)
wateroverlast en schadebeperking (b)

67

14

67

14

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b), en
wateroverlast en schadebeperking (b)

67

14

I Hoe relevant is dit criterium om uit te monden in een positieve houding (%)? (consistency?) ; II Hoeveel procent van de uitkomst kan door deze evaluatiecriteria
verklaard worden (%)? (raw coverage) ; III solution coverage; IV solution consistency
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Actorgroep ‘water’
De actoren van de sector ‘water’ gebruiken heel wat evaluatiecriteria om houding te bepalen. De meest dominante zijn wateroverlast en schadebeperking, compenseren voor bijkomend effect en maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs. Daarnaast gebruiken ze ook
nog tal van andere criteria.
Tabel 24: dominante evaluatiecriteria van de actorgroep ‘water’
Evaluatiecriteria

Wateroverlast en schadebeperking (b)
Compenseren voor bijkomend effect (w)
Maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
Omgaan met risico (p)
Rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)
Vrijwilligheid (w)
Zelfverantwoordelijkheid (w)
Toename van bewustzijn (b)
Niet nuttig voor overstromingen (p)
Water vasthouden – redelijk effect van korte duur (p)
Verplicht opleggen (w)

B = belang; w = waarde; p = perceptie
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Aantal keer bepalend criterium bij
houding over overstromingsmaatregel
(zowel positieve als negatieve houding)
6
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
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Tabel 25: FSQCA resultaten actorgroep ‘water’
overstromingsmaatregelen

n

evaluatiecriteria gebruikt bij
+houding

I

II

III

IV

evaluatiecriteria gebruikt bij
- houding

I

II

III

IV

watertoets

15

toename van bewustzijn (b)

100

35

85

100

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)

34

66

100

34

wateroverlast en schadebeperking (b)

100

50

gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w)

34

33

overheid moet belangen van burgers behartigen (w) en verbieden van bouwen (p)

34

33

compenseren voor bijkomend effect (w) en overheid moet
belangen van burgers behartigen (w)
betrekken van belanghebbenden (w)
rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)
haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b) en beheersbaarheid (w)
ecologische effecten (b)

34

33

33
33
33

18
37
18

68

33

33

12

beheersbaarheid (w) en compenseren voor bijkomend neveneffect (w)

33

12

rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)

36

50

50

36

consistentie (w)

36

50

water vasthouden – redelijk effect van korte duur (p)
niet nuttig voor overstromingen (p)
niet nuttig voor overstromingen (p) en wateroverlast en schadebeperking (b)
paniek veroorzaker (p)

51
56
56

22
37
37

60

54

34

50

50

34

zekerheid over het effect/gevolgen (b) en toename van bewustzijn (b)
toename van bewustzijn (b)
haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
aan de bron/ruimte voor water (w)
rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)
en veroorzaakt leed (p)
compenseren voor bijkomend effect (w)
aan de bron/ruimte voor water (w)

34

50

34
36
36
100

50
14
29
12

43

36

12

100

100
100

29
29

100

58

gecontroleerd overstromingsgebied

baggeren en ruimen

24

4

verhinderen va ruimtegebruik (b)
herstel historische fouten (p)
pieken aftoppen (p)

91
85
83

19
32
17

wateroverlast en schadebeperking (b) en natuurlijkheid (p)

100

5

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)

100

30

zorgt dat water kan wegstromen - peilverlaging
(p)
water vasthouden redelijk effect (p)
verplicht opleggen (w)

82

50

100
100

34
17

groendaken en hemelwaterputten

15

overstromingsvoorspeller

16

dijken en wallen

7

geen resultaat

onteigening

17

overstromingsbestendig
bouwen

8

compenseren voor bijkomend effect (w) en wateroverlast en schadebeperking (b)
verplicht opleggen (w)
toename van bewustzijn (b)
rekening houden met huidig ruimtegebruik en
aard rivier (w)
rekening houden met huidig ruimtegebruik en
aard rivier (w) en maatschappelijk verantwoord
ook qua kostprijs (w)

60

80

60

87

88

100

geen resultaat

88

29

29

88

100
100
100

27
13
13

100

55

100

13
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risicocommunicatie

nationaal rampenfonds

private verzekering

herbestemming

10

9

9

10

vrijwilligheid (w) en omgaan met risico (p)

100

13

zelfverantwoordelijkheid (w) en omgaan met risico (p)
wateroverlast en schadebeperking (b) en omgaan met risico (p)
maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs
(w) en omgaan met risico (p)
toename van bewustzijn (b) en verhoogt bewustzijn (p)
verhoogt bewustzijn (p) en wateroverlast en
schadebeperking (b)
verhoogt bewustzijn (p) en zekerheid over effect/gevolgen (b)

100

13

100

27

100

13

100

30

100

40

100

10

verhoogt bewustzijn (p) en toename bewustzijn
(b) en consistentie (w) en zekerheid over effect
gevolgen (b) en wateroverlast en schadebeperking (b)
verhoogt acceptatie van maatregelen (p) en
zekerheid over effect (b) en overheid moet belangen van burgers behartigen (w) en wateroverlast en schadebeperking (b) en haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
taak van de overheid om te zorgen voor schade
aan burgers/landbouw (p)
voor uitzonderlijke events/rampen (p)
overheid heeft situatie gecreëerd dus dar draait
ze dan ook voor op (p)
maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs
(w)

100

10

100

10

100

33

100
100

16
16

100

16

compenseren voor bijkomend effect (w)

100

16

zelfverantwoordelijkheid (w)

100

16

vrijwilligheid (w)

100

13

solidariteit (w)
gelijkheid (w) en zelfverantwoordelijkheid (w)

100
100

26
13

compenseren voor bijkomend effect (w)

88

24

geen resultaat

67

100

overheid moet belangen van burgers behartigen (w)

67

32

32

67

65

100

private verzekering is responsabilisering (p)

34

50

100

34

zekerheid over effect (b)
overheid moet belangen van burgers behartigen (w)

34
34

50
50

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)

34

25

gelijkheid (w)
haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b) en gelijkheid (w)

34
34

25
25

solidariteit (w)
vrijwilligheid (w)
maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

34
67
67

25
13
13

13

67

48

88

I Hoe relevant is dit criterium om uit te monden in een positieve houding (%)? (consistency?) ; II Hoeveel procent van de uitkomst kan door deze evaluatiecriteria
verklaard worden (%)? (raw coverage) ; III solution coverage; IV solution consistency
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Samenvatting van de sectorale actorgroepen
De vergelijking tussen de verschillende sectorale actorgroepen maakt duidelijk dat de sector
‘landbouw’ en de sector ‘water’ meer bepalende evaluatiecriteria gebruiken dan de sector
‘natuur en milieu’ en de sector ‘ruimtelijke ordening’. Die vergelijking is gemaakt door alle evaluatiecriteria met score 3 of hoger te nemen. Als een evaluatiecriterium 2 keer terugkeert bij
één van de andere sectoren, wordt dat ook weergegeven in de tabel.
Wateroverlast en schadebeperking is een evaluatiecriterium dat elke actorgroep het
meest dominant gebruikt. Zekerheid over effect is een criterium dat de ‘landbouwsector’ en
de sector ‘ruimtelijke ordening’ gebruiken. Vrijwilligheid en rekening houden met huidig ruimtegebruik wordt door de sectoren ‘landbouw’ en ‘water’ gebruikt. Haalbaarheid en gemak
om uit te voeren is terug te vinden bij de sector ‘landbouw’ en de sector ‘ruimtelijke ordening’.
Maatschappelijk verantwoord qua kostprijs en compenseren voor bijkomend effect zijn te vinden bij de sector ‘natuur en milieu’ en de sector ‘water’. Criteria die alleen dominant te vinden
zijn bij 1 sectorale actorgroep zijn schade aan ruimtegebruik (sector ‘landbouw’), overheid
moet belangen van burgers behartigen (sector ‘natuur en milieu’), gemotiveerd, transparant
en eenvoudig (sector ‘ruimtelijke ordening’), omgaan met risico en zelfverantwoordelijkheid
(sector ‘water’)
Tabel 26: dominant gebruikte evaluatiecriteria per sector
landbouw
wateroverlast en schadebeperking (b)

10

zekerheid over effect (b)
vrijwilligheid (w)
schade aan ruimtegebruik (b)
rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)
haalbaarheid en gemak om uit te voeren
(b)
maatschappelijk verantwoord ook qua
kostprijs (w)
compenseren voor bijkomend effect (w)
overheid moet belangen van burgers behartigen (w)
gemotiveerd, transparant en eenvoudig
(w)
omgaan met risico (p)
zelfverantwoordelijkheid (w)

6
5
4

natuur en
milieu
5

ruimtelijke
ordening
4

6

3
3

3
3

water

3
2

4

5

4

3

4

3
3
2
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6.1.2

Bestuursniveaus

Actorgroep ‘nationaal en Vlaams niveau’
De actoren van het ‘nationale en Vlaamse’ niveau gebruiken heel wat evaluatiecriteria om
houding te bepalen. De meest dominante zijn haalbaarheid en gemak om uit te voeren, zekerheid over het effect en wateroverlast en schadebeperking.
Tabel 27: dominante evaluatiecriteria van de actorgroep ‘nationaal en Vlaams niveau’
Evaluatiecriteria

Haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
Zekerheid over effect (b)
Wateroverlast en schadebeperking (b)
Toename van bewustzijn
Rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)
Aan de bron/ruimte voor water (w)
Compenseren voor bijkomend effect (w)
Maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
Solidariteit (w)
Verplicht opleggen (w)
Vrijwilligheid (w)

B = belang; w = waarde; p = perceptie
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Aantal keer bepalend criterium bij
houding over overstromingsmaatregel (zowel positieve als negatieve
houding)
7
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
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Tabel 28: FSQCA resultaten voor de actorgroep ‘nationaal en Vlaams niveau’
overstromingsmaatregelen

n

watertoets

31 toename van bewustzijn (b)

evaluatiecriteria gebruikt bij + houding

I

II

100 26

III

IV

76 91

evaluatiecriteria gebruikt bij - houding

I

II

III

IV

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b) en gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w)

67

14

14

67

zekerheid over effect (b)

93

17

verbieden van bouwen (p) en haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)

67

14

wateroverlast en schadebeperking (b)

95

5

verbieden van bouwen (p) en gemotiveerd, transpa67
rant en eenvoudig

14

gecontroleerd overstromingsgebied

35 respecteert natuurlijkheid (w)

76

6

83 73

verhinderen van ruimtegebruik (b) en bijkomend neveneffect - effect op gezondheid (b)

100 5

5

1

baggeren en ruimen

24 haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)

82

9

71 78

verhindert ruwheid van rivier (p)

100 13

13

1

76

55

noodzakelijke voorwaarde: zekerheid over effect en
gevolgen (p)

100 13

100 34

noodzakelijke voorwaarde: toename van bewustzijn
(p)

100 6

wateroverlast en schadebeperking (b)

gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w) en rekening
100 6
houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)
gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w) en aan de
bron/ruimte voor water (w)

groendaken en hemelwaterputten

overstromingsvoorspeller

dijken en wallen

onteigening

rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier
(w) en aan de bron/ruimte voor water (w)
26 water vasthouden - redelijk effect (p)

100 6
100 61

ecologische effecten (b)

100 14

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)

100 9

28 gebrekkige informatieverspreiding (p)

14

100 6

100 9

70 100 geen resultaat

96 98

bewustmaken (p)

97

staat van paraatheid (p)

100 32

zekerheid over effect/gevolgen (b)

34

houdt water beheersbaar (p) en wateroverlast en schadebeperking (b)

36

water in rivier, maar ruimte geven (p) en aan de
bron/ruimte voor water (w)

100 20

water in rivier, maar ruimte geven (p) en zekerheid
over effect (b)

100 20

aan de bron/ruimte voor water (w) en zekerheid
over effect (b)

100 20

veroorzaakt leed (p) en

100 8

32 aanpak oorzaak

54

82 36 98

100 5

211

43 95

100
20

100

8

100
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rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard
rivier (w)

overstroming (p)

overstromingsbestendig bouwen

risicocommunicatie

nationaal rampenfonds

private verzekering

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b) en wateroverlast en schadebeperking (b)

100 11

wateroverlast en schadebeperking (b) en compenseren
voor bijkomend effect (w)

88

maakt maatregelen mogelijk (p) en wateroverlast en
schadebeperking (b)

100 11

maakt maatregelen mogelijk (p)

100 11

18 omgaan met risico (p)

75

15

57

vrijwilligheid (w)

100 10

omgaan met risico(p) en vrijwilligheid (w)

100 10

omgaan met risico (p) en maatschappelijk verantwoord
ook qua kostprijs (w)

100 10

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w) en
zelfverantwoordelijkheid (w)

100 10

67 78

noodzakelijke voorwaarde: toename van bewustzijn
(p)

99

6

noodzakelijke voorwaarde: verhoogt bewustzijn (p)

99

4

zekerheid over effect (b) en betrekken van belanghebbenden (w)

36

49

64 100 zekerheid over effect (b)

36

69 95

20 geen resultaat

14 maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

13

100 9

geen resultaat

49

36

23

23

36

34

33

100 34

taak van de overheid (p)

100 36

solidariteit (w) en voor uitzonderlijke events (p)

100 18

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b) en solidariteit (w)

100 27

compenseren voor bijkomend effect (w)

100 18

overheid moet belangen van burgers behartigen (w) 34

33

verplicht opleggen (w)

100 9

private verzekering i- evenveel betalen op voor34
waarde dat er geen bijkomend risico wordt gevormd

16

consistentie (w)

34

16

gelijkheid (w)

34

16

zekerheid over effect (b)

34

16

212

private verzekering is responsabilisering

6. Actoren ontmaskerd

herbestemming

20 haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
wateroverlast en schadebeperking (b)

100 28
90

42

77 94

vrijwilligheid (w)

67

16

verplicht opleggen (w)

67

16

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b) en wateroverlast en schadebeperking (b)

67

16

wateroverlast en schadebeperking (b) en zekerheid
over effect (b)

67

16

49

67

I Hoe relevant is dit criterium om uit te monden in een positieve houding (%)? (consistency?) ; II Hoeveel procent van de uitkomst kan door deze evaluatiecriteria
verklaard worden (%)? (raw coverage) ; III solution coverage; IV solution consistency
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Actorgroep ‘Regionaal niveau’
De actoren die op het ‘regionale’ niveau een rol opnemen hebben 1 zeer dominant evaluatiecriterium, namelijk wateroverlast en schadebeperking. Verder zijn ook de evaluatiecriteria
bijkomend effect, aan de bron/ruimte voor water en betrekken van belanghebbenden meerdere keren naar voor gekomen als bepalende factor voor de houding.
Tabel 29: dominante evaluatiecriteria van de actorgroep ‘regionaal niveau’
Evaluatiecriteria
Wateroverlast en schadebeperking (b)
Bijkomend effect
Aan de bron/ruimte voor water (w)
Betrekken van belanghebbenden (w)
Haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
Bescherming bieden (p)
Rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier
(w)

B = belang; w = waarde; p = perceptie
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Aantal keer bepalend criterium bij houding over overstromingsmaatregel (zowel
positieve als negatieve houding)
8
3
3
3
2
2
2
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Tabel 30: FSQCA resultaten voor de actorgroep ‘regionaal niveau’
overstromingsmaatregelen

n

evaluatiecriteria gebruikt bij + houding

I

II

III

IV

evaluatiecriteria gebruikt bij - houding

I

II

III

IV

watertoets

17

wateroverlast en schadebeperking (b)

100

28

66

93

zekerheid over effect (b)

34

22

100

34

wateroverlast en schadebeperking (b) en aan
de bron/ruimte voor water (w)

100

14

verhinderen van ruimtegebruik (b)

34

66

overheid moet belangen van burgers behartigen (w) en maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

34

66

overheid moet belangen van burgers behartigen (w) en toename van bewustzijn (b)

34

11

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w) en toename
van bewustzijn (b)

34

11

overheid moet belangen van burgers behartigen (w) en verbieden van bouwen (p)

34

11

34

11

34

11

wateroverlast en schadebeperking (b) en verbieden van bouwen
34
(p)

55

rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)

34

66

bijkomend neveneffect - effect op gezondheid (b)

100

4

12

89

vrijwilligheid (w) en GOG is een kunstmatige ingreep om water te
lozen (p)

83

7

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w) en verbieden
van bouwen (p)
toename van bewustzijn (b) en wateroverlast en schadebeperking (b)

gecontroleerd overstromingsgebied

37

baggeren en ruimen

9

groendaken en hemelwaterputten

23

overstromingsvoorspeller

5

dijken en wallen

4

geen resultaat

zorgt dat water kan wegstromen - peilverlaging(
p)

88

38

zorgt voor buffercapaciteit (p)

76

33

schade aan ruimtegebruik (b)
gelijkheid (w)

100
100

14
11

optimaal en multifunctioneel ruimtegebruik (w)

100

17

water vasthouden - redelijk effect (p)

94

33

verplicht opleggen (w)

100

5

ecologische effecten (b)

100

5

gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w)

100

27

staat van paraatheid (p)

100

27

houdt water beheersbaar (p)

100

38

85

84

respecteert natuurlijkheid (w)

67

31

31

67

50

96

creëert vervuiling (p)

100

14

14

100

27

100

geen resultaat

38

100

bescherming bieden (p)

67

48

48

67
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onteigening

overstromingsbestendig bouwen

risicocommunicatie

nationaal rampenfonds

private verzekering

herbestemming

24

17

compenseren voor bijkomend effect (w)

66

13

wateroverlast en schadebeperking (b) en betrekken van belanghebbenden (w)

66

6

respecteert eigendomsrecht (p)
rekening houden met huidig ruimtegebruik en
aard rivier (w)
respecteert eigendomsrecht (p) en rekening
houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier
(w)

6

5

6

20

82

18

33

18

66

82

wateroverlast en schadebeperking (b)

67

bescherming bieden (p), wateroverlast en schadebeperking (b)

67

48

veroorzaakt leed (p) en wateroverlast en schadebeperking (b)

67

11

solidariteit (w)

67

5

bijkomend neveneffect - inbreuk op eigendomsrecht (b)

67

5

beperkt menselijk leed (p) en haalbaarheid en gemak om uit te
voeren (b)

67

5

betrekken van belanghebbenden (w)

67

49

rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)

67

49

67

49

67

5

betrekken van belanghebbenden (w) en rekening houden met
huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)
haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b) en wateroverlast en
schadebeperking (b) en rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)
aan de bron/ruimte voor water (w)

100

21

wateroverlast en schadebeperking (b) en zekerheid over effect
(b)

100

10

noodzakelijke voorwaarde: maatschappelijk verantwoord ook
qua kostprijs (w)

100

18

82

18

82

18

wateroverlast en schadebeperking (b)

100

53

betrekken van belanghebbenden (w)

100

17

noodzakelijke voorwaarde: toename van bewustzijn (b)

100

12

zelfverantwoordelijkheid (w)

100

17

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

36

100

88

100

geen resultaat

solidariteit (w)

100

23

gelijkheid (w)

100

23

toename van bewustzijn (b)

100

23

compenseren voor bijkomend effect (w)

100

22

46

22

100

100

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w) en toename
van bewustzijn (b)
noodzakelijke voorwaarde: compenseren voor bijkomend neveneffect (w)
haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
rampenfonds is tussenkomst (p)

36

100

100

51

67
67

65
65

private verzekering is een differentiering in meebetalen (p)

67

39

private verzekering is niet nuttig (p)

67

39

iedereen betaalt (p)

67

39

bijkomend effect - algemene gevolgen (p)

83

33

71

67

33

100

36

100

65

67

39

67

33

83

I Hoe relevant is dit criterium om uit te monden in een positieve houding (%)? (consistency?) ; II Hoeveel procent van de uitkomst kan door deze evaluatiecriteria
verklaard worden (%)? (raw coverage) ; III solution coverage; IV solution consistency
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Actorgroep ‘lokaal niveau’
De actoren van het ‘lokale’ niveau gebruiken veel evaluatiecriteria. De meest dominant gebruikte criteria zijn wateroverlast en schadebeperking, maatschappelijk verantwoord ook qua
kostprijs, aan de bron/ruimte voor water, compenseren voor bijkomend effect en zelfverantwoordelijkheid.

Tabel 31: dominante evaluatiecriteria van de actorgroep ‘lokaal niveau’
Evaluatiecriteria

Wateroverlast en schadebeperking (b)
Maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
Aan de bron/ruimte voor water (w)
Compenseren voor bijkomend effect (w)
Zelfverantwoordelijkheid (w)
Betrekken van belanghebbenden (w)
Overheid moet belangen van burgers behartigen (w)
Solidariteit (w)
Zekerheid over effect (b)
Beheersbaarheid (w)
Bijkomend neveneffect - impact op gezondheid (b)
Creëert overstromingen (p)
Duur en lastig (p)
Haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
Veroorzaakt leed (p)
Verplicht opleggen (w)
Water vasthouden - redelijk effect (p)

B = belang; w = waarde; p = perceptie
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Aantal keer bepalend criterium bij houding over
overstromingsmaatregel
(zowel positieve als negatieve houding)
6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
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Tabel 32: FSQCA resultaten voor de actorgroep ‘lokaal niveau’
overstromingsmaatregelen

n

evaluatiecriteria gebruikt bij + houding

I

III

IV

evaluatiecriteria gebruikt bij - houding

I

II

III

IV

watertoets

24

verplicht opleggen (w)

100 23 86

93

schade aan ruimtegebruik (b)

34

14 28

34

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

100 18

betrekken van belanghebbenden (w)

34

14

zelfverantwoordelijkheid (w)

100 13

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
en wateroverlast en schadebeperking (b)

34

14

verbieden van bouwen (p) en gemotiveerd,
transparant en eenvoudig (w)

34

14

34

14

34

14

gecontroleerd overstromingsgebied

baggeren en ruimen

groendaken en hemelwaterputten

73

19

18

II

maatschappelijk verantwoord, ook qua kostprijs (w)

88

17 41

wateroverlast en schadebeperking (b)

80

27

wateroverlast en schadebeperking (b) en kunstmatige ingreep om water te lozen (p)

92

7

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b) en wateroverlast
en schadebeperking (b) en kunstmatige ingreep om water te
lozen (p)

100 3

verhindert ruwheid van rivier

100 6

82

zorgt voor buffercapaciteit (p)

94

38

zorgt dat water kan wegstromen - peilverlaging en wateroverlast en schadebeperking (b)

79

37

water vasthouden - redelijk effect (p)

100 40 98

water vasthouden - redelijk effect van korte duur (p)

100 17

niet nuttig voor overstromingen (p)

100 17

verplicht opleggen (w)

100 23

zekerheid over effect (b)

100 23

aan de bron/ruimte voor water (w)

100 5
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81

87

100

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
en gemotiveerd, transparant en eenvoudig
(w)
wateroverlast en schadebeperking (b) en
gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w)
haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
en zekerheid over effect/gevolgen (b)
compenseren voor bijkomend neveneffect
(b) en bijkomend neveneffect – impact op
gezondheid (b)
overheid moet belangen van burgers behartigen (w) en bijkomend neveneffect – impact
op gezondheid (b)

100 3

6

100

100 3
100 3

creëert overstromingen (p)

67

25 38

schade aan ruimtegebruik (b)

67

12

creëren van overstroming (p)

67

40 40

67

67
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overstromingsvoorspeller

dijken en wallen

onteigening

overstromingsbestendig bouwen

11

24

41

31

toename van bewustzijn (b)

93

56 92

34

50 50

34

50

34

50

34

50

verhoogt het risico op ellende (p)

67

13 40

bijkomend neveneffect - impact op gezondheid (b)

100 6
100 6

gedragen

67

6

beheersbaarheid

100 6

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

67

6

optimaal en multifunctioneel ruimtegebruik (w)

100 6

niet natuurlijk (p)

67

6

100 5

overheid moet belangen van burgers behartigen (w)

100 5

compenseren voor bijkomend effect (w)

83

8

wateroverlast en schadebeperking (b) en veroorzaakt leed (p) 83

8

wateroverlast en schadebeperking (b) en betrekken van belanghebbenden (w)

100 5

veroorzaakt leed en betrekken van belanghebbenden (w)

100 5

duur en lastig (p)

100 7

zelfverantwoordelijkheid (w)

100 7

duur en lastig (p) en wateroverlast en schadebeperking (b)

100 7

duur en lastig (p) en zelfverantwoordelijkheid (w)

100 7

wateroverlast en schadebeperking (b) en zelfverantwoordelijk100 7
heid (w)
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38

100

zekerheid over effect (b) en niet toename
van bewustzijn (b)
gemotiveerd, transparant en eenvoudig en
niet toename van bewustzijn (b)
wateroverlast en schadebeperking (b) en zekerheid over effect (b)
wateroverlast en schadebeperking (b) en
gemotiveerd, transparant en eenvoudig

houdt water beheersbaar niet wateroverlast en schadebeperking (b)

aan de bron/ruimte voor water (w)

19

95

91

ecologische effecten (b)

67

6

effect op landschap - effect op beleving
omgeving

67

6

respecteert natuurlijkheid (w)

67

6

compenseren voor bijkomend effect (w)

67

6

aan de bron/ruimte voor water (w)

67

6

zekerheid over effect (b)

100 61 66

vrijwilligheid (w) en rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)
betrekken van belanghebbenden (w) en rekening houden met huidig ruimtegebruik en
aard rivier (w)

7

100

34

67

100

100 4
100 4

aan de bron/ruimte voor water (w)

90

34 45

compenseren voor bijkomend effect (w) en
maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

100 10

92
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risicocommunicatie

nationaal rampenfonds

13

14

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w) en zelfverantwoordelijkheid (w)

100 7

overheid moet belangen van burgers behartigen (w)

100 9

gemotiveerd, transparant en eenvoudig

100 19

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)

100 19

19

100

bijkomend neveneffect - creatie van draagvlak voor overstromingsbeleid (b)

36

20 41

Niet iedereen, enkel in risicogebied (p)

36

20

voor uitzonderlijke events (p)

36

33 88

betrekken van belanghebbenden (w)

100 19

wateroverlast en schadebeperking (b) en niet-gemotiveerd,
transparant en eenvoudig

100 19

zelfverantwoordelijkheid (w)

100 9

Effectief omgaan met overheidsgeld (w)

100 9

zekerheid over effect (b)

36

22

solidariteit (w)

82

beheersbaarheid en niet solidariteit (w)

36

22

36

11

36

11

compenseren als buiten de wil om (w)

36

22

private verzekering is een maatregel waarbij
mensen moeten betalen voor het risico dat
ze niet lopen (p)

67

19 19

beheersbaarheid en solidariteit (w)

private verzekering

68

70

84

30

betaalbaarheid, zekerheid dat het gedekt
wordt (p)
maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

100 9

private verzekering - iedereen betaalt evenveel (p)

96

private verzekering is een maatregel waarbij men evenveel
moet betalen om het systeem betaalbaar te houden (p) en
solidariteit (w)
zelfverantwoordelijkheid (w) en compenseren als buiten de wil
om (w)

68 8

97

36

36

67

100 6
100 6

I Hoe relevant is dit criterium om uit te monden in een positieve houding (%)? (consistency?) ; II Hoeveel procent van de uitkomst kan door deze evaluatiecriteria
verklaard worden (%)? (raw coverage) ; III solution coverage; IV solution consistency
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Samenvatting van de bestuursniveaus
De vergelijking tussen de verschillende actorgroepen van de bestuursniveaus maakt duidelijk
dat het ‘lokale’ niveau de meeste evaluatiecriteria gebruikt. Het ‘regionale’ niveau gebruikt
het minste aantal verschillende evaluatiecriteria. Die vergelijking is gemaakt door alle evaluatiecriteria met score 3 of hoger te nemen. Als een evaluatiecriterium 2 keer terugkomt bij één
van de andere sectoren, wordt dat ook weergegeven in de tabel.
Ook op bestuursniveau worden dezelfde evaluatiecriteria bij elk van de drie bestuursniveaus het meest gebruikt: wateroverlast en schadebeperking, haalbaarheid en gemak om
uit te voeren en aan de bron/ruimte voor water. Weliswaar is haalbaarheid en gemak om uit
te voeren een vaker gebruikt criterium op ‘nationaal/Vlaams’ niveau. Het ‘nationaal/Vlaams’
en het ‘lokale’ niveau vertonen vele overeenkomsten wat betreft hun gebruikte evaluatiecriteria. Beide niveaus gebruiken criteria zoals zekerheid over het effect, compenseren voor bijkomend effect, maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs en solidariteit. Het ‘Vlaams’ en
‘regionale’ niveau gebruiken beide het criterium rekening houden met huidig ruimtegebruik.
Tabel 33: dominant gebruikte evaluatiecriteria per bestuursniveau
Dominant gebruikte evaluatiecriteria

Nationaal/Vlaams

Regionaal

Lokaal

Wateroverlast en schadebeperking (b)

4

8

6

Haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)

7

2

2

Zekerheid over effect (b)

5

Bijkomend effect

3
3

2

Toename van bewustzijn
Rekening houden met huidig ruimtegebruik en
aard rivier (w)

3
3

2

Aan de bron/ruimte voor water (w)

2

3

Compenseren voor bijkomend effect (w)
Maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

2

4

2

5

Solidariteit (w)

2

3

Betrekken van belanghebbenden (w)

4

3

Zelfverantwoordelijkheid (w)

4

Betrekken van belanghebbenden (w)
Overheid moet belangen van burgers behartigen (w)

3

6.1.3

3

Institutionele actoren

Actorgroep ‘belangenorganisaties’
Belangenorganisaties hebben de overstromingsmaatregelen vooral beoordeeld met: maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs, zelfverantwoordelijkheid, wateroverlast en schadebeperkend, zekerheid over effect en rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard van
de rivier
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Tabel 34: dominante evaluatiecriteria van de actorgroep ‘belangenorganisaties’
Evaluatiecriteria

Maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
Zelfverantwoordelijkheid (w)
Wateroverlast en schadebeperking (b)
Zekerheid over effect (b)
Rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)
Aan de bron/ruimte voor water (w)
Overheid moet belangen van burgers behartigen (w)
Compenseren voor bijkomend effect (w)
Bijkomend neveneffect - impact op gezondheid (b)
Toename van bewustzijn (b)
Verhinderen van ruimtegebruik (b)
Water vasthouden - redelijk effect (p)
Solidariteit (w)

B = belang; w = waarde; p = perceptie

Aantal keer bepalend criterium bij
houding over overstromingsmaatregel (zowel positieve als negatieve
houding)
6
6
5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2

Tabel 35: FSQCA resultaten voor de actorgroep ‘belangenorganisaties’
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Overmingsmaatregelen
watertoets

gecontroleerd overstromingsgebied

baggeren en ruimen

n

evaluatiecriteria gebruikt bij + houding

I

20

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

100 6
100 12

66

27

groendaken en hemelwaterputten

25

overstromingsvoorspeller

5

II

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

85

17

overheid moet belangen van burgers behartigen (w) en
maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

100

1

III

IV

evaluatiecriteria gebruikt bij - houding

I

II

III

IV

59

96

verbieden van bouwen
schade aan ruimtegebruik (b)
verhinderen van ruimtegebruik (b)
rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard
rivier (w)
compenseren voor bijkomend effect (w)
vrijwilligheid (w)
aangepast bouwen stimuleren en compenseren
voor bijkomend effect (w)
wateroverlast en schadebeperking (b) en compenseren voor bijkomend effect (w)
verbieden van bouwen (p) en vrijwilligheid (w)
wateroverlast en schadebeperking (b) en vrijwilligheid (w)
compenseren voor bijkomend effect (w) en vrijwilligheid (w)
aangepast bouwen stimuleren (p)

34
34
34

18
9
45

63

34

34

45

34
34

9
36

34

9

34

36

34

36

34

36

34

36

34

9

100

3

7

100

100

1

100

1

100

1

67
67
67

9
9
9

27

67

67

9

67

9

67

9

9

79

geen resultaat

zekerheid over effect (b)

100

28

water vasthouden - redelijk effect (p)
niet nuttig voor overstromingen (p)
milieuvriendelijk neveneffect en kostenbesparend (b)
gelijkheid (w)
water vasthouden - redelijk effect (p)
maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

95
100
100
100
92
100

36
9
14
9
22
9

noodzakelijke voorwaarde: bewustmaken (p)

100

88

zekerheid over effect (b)

100

37
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overheid moet belangen van burgers behartigen (w)
en bijkomend neveneffect - impact op gezondheid (b)
verhinderen van ruimtegebruik (b) en zekerheid over effect/gevolgen (b)
bijkomend neveneffect - impact op gezondheid (b)
verhinderen van ruimtegebruik (b) en bijkomend neveneffect – impact op gezondheid (b)
haalt biodiversiteit en nutriënten weg
schade aan ruimtegebruik (b)
gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w)
respecteert natuurlijkheid (w) en rekening houden met
huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)
respecteert natuurlijkheid (w) en gemotiveerd, transparant en eenvoudig
rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w), en gemotiveerd, transparant en eenvoudig

75

97

creëert vervuiling (be)

100

19

19

100

75

100

noodzakelijke voorwaarde: toename van bewustzijn (b)

100

17

10
0

34
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dijken en wallen

onteigening

overstromingsbestendig bouwen

13

43

water in rivier, maar ruimte geven (p)

100

13

water in rivier, maar ruimte geven (p) en wateroverlast
en schadebeperking (b)

100

veroorzaakt leed en vrijwilligheid (w)

gedragen (w)

67

11

13

bescherming bieden (p)

67

34

88

14

100

4

wateroverlast en schadebeperking (b) maatschappelijk
verantwoord ook qua kostprijs (w)

rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w) en vrijwilligheid (w)

100

10

bijkomend neveneffect - impact op gezondheid (b)

100

50

aan de bron/ruimte voor water (w)

83

9

zekerheid over effect (b) en wateroverlast en schadebeperking (b)

100

50

100

5

zekerheid over effect (b) en voorkomt schade (p)

100

50

100

5

duur en lastig (p)

100

5

zekerheid over effect (b)

100

5

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

100

5

100

5

zelfverantwoordelijkheid (w)

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

100

5

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w) en
zelfverantwoordelijkheid (w)

100

5

100

5

overheid moet belangen van burgers behartigen (w)

100

17

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
respecteert eigendomsrecht (p) en rekening houden
met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)
rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w) en compenseren voor bijkomend effect (w)
respecteert eigendomsrecht (p) en maatschappelijk
verantwoord ook qua kostprijs (w)
rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w) en maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
compenseren voor bijkomend effect (w) en maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
noodzakelijke voorwaarde: toename van bewustzijn (p)
maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
wateroverlast en schadebeperking (b) en toename van
bewustzijn (b)

overheid moet belangen van burgers behartigen (w) en
maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
overheid moet belangen van burgers behartigen (w) en
zelfverantwoordelijkheid (w)
36

wateroverlast en schadebeperking (b) en maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
wateroverlast en schadebeperking (b) en zelfverantwoordelijkheid (w)

risicocommunicatie

7

nationaal rampenfonds

7

private verzekering

14

taak van overheid om schade aan burgers/landbouw
te vergoeden
Effectief omgaan met overheidsgeld (w)
wateroverlast en schadebeperking (b)
solidariteit (w)
controleerbaarheid (p) en solidariteit (w)
beheersbaarheid en solidariteit (w)
zelfverantwoordelijkheid (w) en compenseren als buiten
de wil om (w)
iedereen betaalt evenveel want niet aansprakelijk (p)

herbestemming

37

iedereen betaalt evenveel want niet aansprakelijk (p)
en solidariteit (w)
noodzakelijke voorwaarde: maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

100

19

100
100
100
100
100

19
19
19
19
19

100

9

95

62

95

62

100

32
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13

5

53

38

72

38

100

100

100

100

95

100

100

5

100
36

25
25

36

25

zekerheid over effect (b)

36

10

voor uitzonderlijke events/rampen (p)
beheersbaarheid (w)

36
36

40
10

67

19

67

19

67

19

83

17

zelfverantwoordelijkheid (w) en private verzekering is
een differentiering in meebetalen (p)
zelfverantwoordelijkheid (w) en private verzekering is
niet nuttig (p)
zelfverantwoordelijkheid (w) en private verzekering iedereen betaalt mee (p)
bijkomend effect - algemene gevolgen

0.6
9

0.67

11

100

51

36

10
0

36

19

67

17

83
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aan de bron/ruimte voor water (w)

100

5

rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w) en compenseren voor bijkomend effect (w)
rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w) en aan de bron/ruimte voor water (w)
compenseren voor bijkomend effect (w) en aan de
bron/ruimte voor water (w)

83

17

83

17

83

17

I Hoe relevant is dit criterium om uit te monden in een positieve houding (%)? (consistency?) ; II Hoeveel procent van de uitkomst kan door deze evaluatiecriteria
verklaard worden (%)? (raw coverage) ; III solution coverage; IV solution consistency
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Actorgroep politici
‘Politici’ gebruiken evaluatiecriteria zoals gemak om uit te voeren, wateroverlast en schadebeperking, water vasthouden – redelijk effect van korte duur, compenseren voor bijkomend
effect.
Tabel 36: dominante evaluatiecriteria van de actorgroep ‘politici’
Evaluatiecriteria
Gemak om uit te voeren (b)
Wateroverlast en schadebeperking (b)
Water vasthouden - redelijk effect van korte duur (p)
Compenseren voor bijkomend effect (w)
Betrekken van belanghebbenden (w)
Verplicht opleggen (w)
Toename van bewustzijn (b)
Aan de bron/ruimte voor water (w)
Maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
Overheid moet belangen van burgers behartigen (w)
Respecteert de natuurlijkheid van de waterloop (w)
Vrijwilligheid (w)

B = belang; w = waarde; p = perceptie
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Aantal keer bepalend criterium bij houding over overstromingsmaatregel (zowel
positieve als negatieve houding)
6
6
5
4
3
3
2
2
2
2
2
2

6. Actoren ontmaskerd
Tabel 37: FSQCA resultaten voor de actorgroep ‘politici’
Overstromingsmaatregelen

n

evaluatiecriteria gebruikt bij + houding

I

II

III

IV

evaluatiecriteria gebruikt bij - houding

I

II

III

IV

watertoets

19

zelfverantwoordelijkheid (w)

100

12

83

9

optimaal en multifunctioneel ruimtegebruik (w)

34

25

75

34

wateroverlast en schadebeperking (b)

84

46

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

34

12

toename van bewustzijn (b)

100

18

25

wateroverlast en schadebeperking (b) en verplicht opleggen (w)

verbieden van bouwen (p) en haalbaarheid en gemak
34
om uit te voeren (b)

91

22

bijkomend neveneffect - effect op leefbaarheid (b)

34

12

toename van bewustzijn (b) en verplicht opleggen (w)

100

24

respecteert natuurlijkheid (w)

34

12

67

1

1

67

15

67

100

40

gecontroleerd overstromingsgebied

baggeren en ruimen

groendaken en hemelwaterputten

overstromingsvoorspeller

18

16

10

11

respecteert de natuurlijkheid van de waterloop (w)

77

10

haalbaarheid/gemak om uit te voeren (b) respecteert de
natuurlijkheid van de waterloop (w)

82

1

gemak om uit te voeren (b)

83

71

wateroverlast en schadebeperking (b)

83

71

water vasthouden - redelijk effect (p) wateroverlast en
schadebeperking (b)
water vasthouden - redelijk effect van korte duur (p) wateroverlast en schadebeperking (b)
water vasthouden - redelijk effect (p), haalbaarheid en
gemak om uit te voeren (b), optimaal en multifunctioneel
gebruik (w), verplicht opleggen (w)
water vasthouden - redelijk effect (p), wateroverlast en
schadebeperking (b), overheid moet belangen van burgers behartigen (w),milieuvriendelijk neveneffect, kostenbesparend (b)
water vasthouden - redelijk effect van korte duur (p), wateroverlast en schadebeperking (b), optimaal en multifunctioneel ruimtegebruik (w), maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
functioneert niet (p), wateroverlast en schadebeperking
(b), ecologische effecten (b), verplicht opleggen (w), milieuvriendelijk neveneffect + kostenbesparend (b), solidariteit (w)

100

27

100

18

100

9

100

9

100

9

100

9

67

71

respecteert de natuurlijkheid van de waterloop (w) en
rekening houden met huidig ruimtegebruik (w)

71

83

betrekken van belanghebbenden (w)

67

15

compenseren voor bijkomend effect (w)

67

15

creëert overstroming (p) en aan de bron/ruimte voor
water (w)

67

15

aan de bron/ruimte voor water (w)

67

15

creëert overstroming (p)

67

15

100

25

100

100

geen resultaat

noodzakelijke voorwaarde: zekerheid over effect/gevolgen

resultaat
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dijken en wallen

7

beheersbaarheid (w)
bescherming bieden (p) en wateroverlast en schadebeperking (b)

100

17

73

50

67

78

wateroverlast en schadebeperking (b)
wateroverlast en schadebeperking (b) en zekerheid
over effect (b)
wateroverlast en schadebeperking (b) en bewust maken (p)
haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)

34

66

34

66

34

66

36

33

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

36

16

respecteert natuurlijkheid (w)

36

16

36

16

rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)
aan de bron/ruimte voor water (w)
onteigening

overstromingsbestendig bouwen

risicocommunicatie

nationaal rampenfonds

herbestemming

16

5

5

5

5

overheid moet belangen van burgers behartigen (w)

100

10

compenseren voor bijkomend effect (w)

100

10

vrijwilligheid (w)

100

10

beperkt het menselijk leed (p) en compenseren voor bijko100
mend effect (w)

10

vrijwilligheid (w) en betrekken van belanghebbenden (w)

100

10

omgaan met risico

44

80

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
betrekken van belanghebbenden (w)

100
100

46
46

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)

100

23

verhoogt bewustzijn (p)
verhoogt bewustzijn (p) en toename van bewustzijn (b)

100
100

23
23

geen resultaat

geen resultaat

20

80

70

100

044

100

36

16

veroorzaakt leed (p)

100

16

veroorzaakt leed (p) en wateroverlast en schadebeperking (b)

100

16

verloedering (p)

100

46

wateroverlast en schadebeperking (b)

100

23

compenseren voor bijkomend effect (w)

100

23

83

36

20

100

69

100

aan de bron/ruimte voor water (w)

100

46

verhoogt acceptatie van maatregelen (p)
verhinderen van ruimtegebruik (b)

36
36

50
50

50

36

100

51

66

67

zekerheid over effect (b)

36

34

compenseren voor bijkomend effect (w)

67

65

overheid moet belangen van burgers behartigen (w)
rampenfonds als tussenkomst (p)
verkeerde manier want criteria kloppen niet (p)

36
67
36

34
65
34

noodzakelijk: haalbaarheid en gemak om uit te voeren

100

50

verplicht opleggen (w)

67

66

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)

67

66

I Hoe relevant is dit criterium om uit te monden in een positieve houding (%)? (consistency?) ; II Hoeveel procent van de uitkomst kan door deze evaluatiecriteria
verklaard worden (%)? (raw coverage) ; III solution coverage; IV solution consistency
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Actorgroep administratie
Actoren uit de ‘administratie’ hebben dominante evaluatiecriteria gebruikt zoals wateroverlast
en schadebeperking, ecologische effecten, zekerheid over effect, gemotiveerd, transparant
en eenvoudig en solidariteit.
Tabel 38: dominante evaluatiecriteria van de actorgroep ‘administratie’
Evaluatiecriteria

Wateroverlast en schadebeperking (b)
Ecologische effecten
Zekerheid over effect (b)
Gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w)
Solidariteit (w)
Water vasthouden - redelijk effect (p)
Rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)

B = belang; w = waarde; p = perceptie

Aantal keer bepalend criterium bij
houding over overstromingsmaatregel (zowel positieve als negatieve
houding)
5
3
3
3
3
2
2

Tabel 39: FSQCA resultaten voor de actorgroep ‘administratie’
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overstromingsmaatregelen

n

evaluatiecriteria gebruikt bij + houding

I

II

watertoets

27

wateroverlast en schadebeperking (b)

100

49 82

zekerheid over effect (b)

100

12

III

IV

evaluatiecriteria gebruikt bij - houding

I

II

III

IV

100

haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b) en gemotiveerd, transparant en eenvoudig

67

24 24

67

gemotiveerd, transparant en eenvoudig en zekerheid over
effect (b)

67

24

verbieden van bouwen (p) en haalbaarheid en gemak om
uit te voeren (b) en wateroverlast en schadebeperking (b)

67

24

verbieden van bouwen (p) wateroverlast en schadebeperking (b) en gemotiveerd, transparant en eenvoudig

67

24

67

24

67

24

gedragen (w)

67

4

ecologische effecten (b)

67

9

gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w)

67

9

verbieden van bouwen (p) wateroverlast en schadebeperking (b) , en gemotiveerd, transparant en eenvoudig
verbieden van bouwen (p) wateroverlast en schadebeperking (b), niet rekening houden met huidig ruimtegebruik en
aard rivier (w) en zekerheid over effect (b)
50

wateroverlast en schadebeperking (b)

82

49 54

82

gecontroleerd overstromingsgebied
baggeren en ruimen

groendaken en hemelwaterputten

overstromingsvoorspeller

10

22

19

geen resultaat

niet-wateroverlast en schadebeperking (b)

91

63 84

water vasthouden - redelijk effect (p)

95

44

water vasthouden - redelijk effect van korte duur (p)

100

11

ecologische effecten (b)

100

11

staat van paraatheid (p)

91

26 85

bewustmaken (p)

100

51
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91

97

13

67

lost niets op in combinatie met stuwen (p)

34

20 100

rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier
(w)

34

40

optimaal en multifunctioneel ruimtegebruik (w)

34

40

gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w)

34

40

zekerheid over effect (b)

34

40

betrekken van belanghebbenden (w)

34

60

waterkwaliteit moet goed zijn (w)

34

60

34

40

67

57 57

67

samen met middelen om schade te verminderen (p)

34

50 75

34

paniek veroorzaker (p)

34

25

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w) en consistentie (w)
wateroverlast en schadebeperking (b) en niet nuttig voor
overstromingen (p)

34
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gebrekkige informatieverspreiding (p)
dijken en wallen

onteigening

overstromingsbestendig bouwen

15

27

20

100

7

zekerheid over effect (b) en toename van bewustzijn (b)

34

25

100

9

zekerheid over effect (b)

100

16 16

100

9

water in rivier, maar ruimte geven (p)

100

16

zekerheid over effect (b) en effect op landschap - effect
op beleving omgeving (b)

100

9

zekerheid over effect (b) en water in rivier, maar ruimte geven (p)

100

16

wateroverlast en schadebeperking (b)

70

83

ecologische effecten (b)

100

7

67

14 22

aan de bron/ruimte voor water (w)

77

16

67

7

respecteert natuurlijkheid (w) en wateroverlast en schadebeperking (b)

100

7

verplicht opleggen (w)

100

19 29

rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier
(w)

100

9

rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier
(w) en maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

100

9

36

14 43

rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier
(w)
wateroverlast en schadebeperking (b) en effect op landschap - effect op beleving omgeving

93

31

72

86

complex en duur (p) en maatschappelijk verantwoord ook
qua kostprijs (w)
haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b) en rekening
houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier (w)

100

geen resultaat

risicocommunicatie

16

verhoogt bewustzijn (p)

100

65 91

100

geen resultaat

nationaal rampenfonds

15

overheid moet belangen van burgers behartigen (w)

100

29 71

100

zekerheid over effect (b)

gemotiveerd, transparant en eenvoudig

100

15

private verzekering

13

consistentie (w)

100

23

maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)

36

14

solidariteit (w)

100

15

compenseren als buiten de wil om (w)

36

14

voor uitzonderlijke events/rampen (p)en solidariteit (w)

100

7

solidariteit (w) en compenseren als buiten de wil om (w)

36

14

vrijwilligheid (w)

100

8

private verzekering is een maatregel waarbij mensen moeten betalen voor het risico dat ze lopen

67

39 39

solidariteit (w)

100

53

gelijkheid (w)

100

8

gelijkheid (w) en zelfverantwoordelijkheid (w)

100

8

100

67

36

14

taak van overheid om te zorgen voor schade (p)

7

100

67

I Hoe relevant is dit criterium om uit te monden in een positieve houding (%)? (consistency?) ; II Hoeveel procent van de uitkomst kan door deze evaluatiecriteria
verklaard worden (%)? (raw coverage) ; III solution coverage; IV solution consistency
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Samenvatting van de institutionele typen
Bij de institutionele actorgroepen valt het op dat ‘wateroverlast en schadebeperking’, en ‘water vasthouden – redelijk effect’ overal te vinden zijn. De ‘belangenorganisaties’ en de ‘politici’
hebben heel wat evaluatiecriteria gemeen met elkaar, zoals maatschappelijk verantwoord
qua kostprijs, aan de bron/ruimte voor water, overheid moet belangen van burgers behartigen, compenseren voor bijkomend effect. ‘Belangenorganisaties’ en ‘administratie’ hebben
de volgende criteria gemeen met elkaar: zekerheid over effect, rekening houden met huidig
ruimtegebruik en de aard van de rivier en solidariteit. Verder gebruiken elk van de institutionele
typen nog een aantal evaluatiecriteria individueel.
Tabel 40: dominant gebruikte evaluatiecriteria per institutioneel type
Dominant gebruikte evaluatiecriteria
Belangenorganisaties
Maatschappelijk verantwoord ook qua
6
kostprijs (w)
Zelfverantwoordelijkheid (w)
6
Wateroverlast en schadebeperking (b)
5
Zekerheid over effect (b)
5
Rekening houden met huidig ruimtege5
bruik en aard rivier (w)
Aan de bron/ruimte voor water (w)
4
Overheid moet belangen van burgers be4
hartigen (w)
Compenseren voor bijkomend effect (w)
3
Water vasthouden - redelijk effect (p)
2
Solidariteit (w)
2
Gemak om uit te voeren (b)
Ecologische effecten (be)
Gemotiveerd, transparant en eenvoudig
(w)
Betrekken van belanghebbenden (w)
Verplicht opleggen (w)

Politici

Administratie

2
6

5
3
2

2
2
4
5
6

2
3
3
3

3
3

Vergelijkende samenvatting
De evaluatiecriteria die drie of meer keer gebruikt zijn, zijn samengevat in de onderstaande
tabel (Tabel 41). Die tabel geeft de set van evaluatiecriteria die de meeste actorgroepen gebruiken. Ook hier valt het op dat een aantal evaluatiecriteria haaks op elkaar staan, zoals rekening houden met huidige ruimtegebruik en ruimte voor water; overheid moet belangen van
burgers behartigen en zelfverantwoordelijkheid; vrijwilligheid en verplicht opleggen. Sommige
van die tegengestelde evaluatiecriteria komen zelfs binnen eenzelfde actorgroep voor.
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Water

Ruimtelijke ordening

Natuur en milieu

Landbouw

Lokaal

Regionaal

Nationaal/Vlaams

Administratie

Politici

Belangenorganisaties

Tabel 41: samenvatting dominant gebruikte evaluatiecriteria

Wateroverlast en schadebeperking (b)
Compenseren voor bijkomend effect (w)
Maatschappelijk verantwoord ook qua kostprijs (w)
Rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard rivier
(w)
Zekerheid over effect (b)
Aan de bron/ruimte voor water (w)
Haalbaarheid en gemak om uit te voeren (b)
Overheid moet belangen van burgers behartigen (w)
Solidariteit (w)
Betrekken van belanghebbenden (w)
Water vasthouden - redelijk effect (p)
Zelfverantwoordelijkheid (w)
Bijkomend effect (b)
Vrijwilligheid (w)
Ecologische effecten (b)
Gemak om uit te voeren (b)
Gemotiveerd, transparant en eenvoudig (w)
Omgaan met risico (p)
Schade aan ruimtegebruik (b)
Toename van bewustzijn
Verplicht opleggen (w)

Via clusteranalyse was het mogelijk om na te gaan welke actorgroepen het meest op elkaar
lijken. Uit die clusteranalyse (Tabel 42) is duidelijk geworden dat de actorgroepen ‘belangenorganisaties’, ‘nationaal/Vlaams’ en ‘lokaal’ de meeste overlappende evaluatiecriteria gebruiken, zoals ook de actorgroepen ‘politici’ en ‘natuur en milieu’, en de actorgroepen ‘landbouw’, ‘regionaal’ en ‘ruimtelijke ordening’. De actorgroep ‘water’ en de actorgroep ‘administratie’ vormen elk een afzonderlijke cluster. De matrix laat zien welke van de groepen het
meest van elkaar verschillen wat betreft gebruikte evaluatiecriteria. Dat zijn:
-

Lokale actoren vs. de sector ‘water’

-

Lokale actoren vs. de administratie

-

Politici vs. de administratie

-

Politici vs. de sector ‘landbouw’
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-

Politici vs. de sector ‘ruimtelijke ordening’

-

Belangenorganisaties vs. sector ‘landbouw’

-

Belangenorganisaties vs. regionaal niveau

-

Belangenorganisaties vs. de sector ‘ruimtelijke ordening’

Belangenorganisaties
Nationaal/Vlaams
Water
Lokaal
Politici
Natuur milieu
Administratie
Landbouw
Regionaal
Ruimtelijke ordening

4
4

Ruimtelijke ordening

Regionaal

Landbouw

Administratie

Natuur milieu

Politici

Lokaal

Water

Nationaal/Vlaams

Belangenorganisaties

Tabel 42: matrix van nabijheid

7

5

6

6

7

10

10

10

7

5

8

6

7

6

6

6

10

9

5

10

7

9

9

7

7

12

11

7

9

4

11

12

8

10

9

8

8

6

7

9

5

6

4

7

7

5

5

10

6

8

9

7

6

6

5

7

4

7

7

10

12

11

9

10

6

7

11

12

8

7

10

6

9

7

8

8

9

6

10

6

9

9

10

6

5

4

6
6

Legende: rood – meest verschillend; groen is meest gelijkend

6.2

Belangengericht, waardengericht of perceptiegericht

De resultaten laten zien dat de actorgroepen vooral belangengericht, waardengericht of perceptiegericht zijn. Om dat te berekenen is gekeken naar hoeveel evaluatiecriteria van het
type perceptie, belangen en waarden gebruikt zijn en hoe vaak die ingezet zijn om houding
te bepalen. Door die gegevens met elkaar te vermenigvuldigen wordt duidelijk welk type evaluatiecriteria vooral houdingen bepalen.
Uit die analyse blijkt dat de sector ‘landbouw’ proportioneel meer belangen gebruikt
om houding te bepalen. Die groep wordt dan een belangengerichte actorgroep genoemd.
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Ook de actoren van het Vlaams/nationaal niveau gebruiken wat vaker belangen als
evaluatiecriterium. Alle andere actorgroepen gebruiken meer waarden als evaluatiecriteria
en zijn daarom waardengerichte actorgroepen.
Figuur 59: vergelijking tussen typen evaluatiecriteria
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

belang

waarde

perceptie

Conclusie
Dit zesde hoofdstuk focuste vooral op de analyse van het type evaluatiecriteria dat terug te
vinden is bij elk van de actorgroepen. Dat geeft inzicht in evaluatiecriteria die veelvuldig worden gebruikt om houdingen te bepalen. Een mix van evaluatiecriteria zijn gevonden. Belangen
die mee houding bepalen, zijn: haalbaarheid en gemak om uit te voeren*, wateroverlast en
schadebeperking*, niet-ruimtegebruik verhinderen, geen negatieve bijkomende effecten (op
gezondheid, landschap, …)*, en specifiek geen negatieve ecologische effecten*, wel positieve bijkomende effecten, zekerheid over effect/gevolgen*, baten voor ruimtegebruik, verlies
van inkomen, creëert vervuiling, toename van bewustzijn*, creëert draagvlak, effect op leefbaarheid en effect op voedselveiligheid. De belangen met een * zijn veelgebruikte evaluatiecriteria. Veel van die belangen hebben te maken met het effect van de overstromingsmaatregel op het ruimtegebruik. Vandaar dat het ook te verwachten is dat heel wat preventieve
en effectgerichte overstromingsmaatregelen met ruimtelijke impact te maken krijgen met negatieve houdingen. En dat de actoren veel positiever staan tegenover curatieve maatregelen, die amper een ruimtelijke impact hebben. Die ruimte voor zulke preventieve en curatieve
maatregelen is er niet altijd. En in dat geval moet de ruimte nog gemaakt worden. Als dat
nodig is, gaan belangen een rol spelen, omdat het ruimtebeslag voor sommige actoren een
inbreuk is op de ‘welvaart’. Dat leidt tot negatieve houdingen die zich uiten in twijfel of de
maatregel wel zal werken. Tal van waarden spelen mee bij het bepalen van houdingen: compenseren (rechtvaardigheid)*, maatschappelijk verantwoord*, beheersbaarheid, betrekken
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van belanghebbenden (inclusiviteit)*, rekening houden met huidig ruimtegebruik (respect)*,
ruimte voor water/aan de bron*, natuurlijkheid/milieuvriendelijkheid, optimalisatie/efficiëntie,
solidariteit*, zelfverantwoordelijkheid*, een beschermende/zorgende overheid*, gelijkheid,
verplichting*, vrijwilligheid*, transparant*, gedragen, en consistentie.
Het valt op dat de geïdentificeerde waarden sterk overeenkomen met de waardencategorisaties van Schwartz en Bardi (2001). De 10 waarden die Schwartz vaststelt, zijn gedeeltelijk ook terug te vinden in de waarden die dit onderzoek identificeert, zoals zelfbepaling, veiligheid, altruïsme, universalisme en prestatie. Het feit dat er minder houdingverschillen op te
merken zijn bij curatieve maatregelen dan bij preventieve en effectgerichte overstromingsmaatregelen kan echter niet verklaard worden door de afwezigheid van waardenconflicten.
Ook curatieve maatregelen kennen immers waardenconflicten, zo blijkt uit de resultaten.
De conclusie van dit hoofdstuk is dat binnen 1 actorgroep verschillende, soms zelfs tegengestelde evaluatiecriteria gebruikt worden. Enkele actorgroepen gelijken op elkaar wat
betreft de evaluatiecriteria die ze gebruiken.
Ook kan besloten worden dat sommige actorgroepen meer belangengericht zijn, terwijl het merendeel van de actorgroepen op waarden terugvallen om houdingen te bepalen.

236

7. Reflectie en conclusie

7

Reflectie en conclusie

Dit hoofdstuk reflecteert op het onderzoek en de onderzoeksresultaten. Dat gebeurt door te
kijken naar de theoretische relevantie van de onderzoeksresultaten, de nieuwe inzichten wat
betreft de beleidspraktijk en een kritische reflectie op de methodische aanpak van het onderzoek. Enkele suggesties voor vervolgonderzoek worden gemaakt.
In de aanbevelende paragrafen worden mechanismen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om de implementatiekloof te dichten. Die mechanismen zullen van toepassing
zijn op tal van beleidskwesties. Tot slot worden perspectieven geschetst voor de verdere ontwikkeling van het Vlaams overstromingsbeleid, zodat de ingeschatte overstromingsschade beperkt wordt (Brouwers et al., 2015).

7.1

Houding, belangen, waarden en percepties

Kijkende vanuit de theorie naar het overstromingsbeleid is duidelijk dat dit beleid qua actoren
en onderlinge relaties van het type netwerkgovernance is, want er zijn vele actoren betrokken
die van elkaar afhankelijk zijn (Jones, Hesterly, & Borgatti, 1997). Ze zijn van elkaar afhankelijk
bij de uitvoering van de overstromingsmaatregelen en ze zijn van elkaar afhankelijk om resultaat te kunnen boeken via de uitgevoerde overstromingsmaatregelen. Het is immers het gezamenlijke palet van maatregelen dat leidt tot minder overstromingsschade. Dat netwerk
wordt niet gestuurd door één centrale actor. Wel zijn er een aantal ‘interacting nodes’ te vinden (Castells, 2009; Van Dijk, Aarts, & De Wit, 2011). Dat zijn plekken of momenten waar actoren
met elkaar in interactie zijn, zoals tijdens vergaderingen van de CIW en de bekkenorganen.
De overstromingen worden vooral via een positivistische benadering aangepakt, want
er wordt gekeken hoeveel buffercapaciteit er nodig is om piekafvoeren op te vangen en waar
die capaciteit aanwezig is. Ook wordt er gekeken welke locaties kunnen overstromen, om
daar vervolgens voorzichtig om te gaan met het verlenen van bouwvergunningen. Als beleidsproblemen via een positivistische benadering worden aangepakt, dan is de verwachting dat
alle betrokken actoren op dezelfde manier naar het probleem kijken en dat de aangedragen
oplossing de enige en de juiste is (Malekian, Hayati, & Aarts, 2017). Dat zou dan betekenen dat
alle actoren dezelfde houding hebben ten aanzien van de oplossing. Maar de onderzoeksresultaten laten zien dat de houdingen (soms zelfs sterk) uiteenlopen. Dat is een duidelijk signaal
dat een louter positivistische benadering van de overstromingsproblemen ontoereikend kan
zijn om tot implementatie te komen.
Dat de houdingen kunnen verschillen is een interessante observatie, want in principe
hebben de actoren de taak om beslist beleid uit te voeren. Er zijn duidelijk een aantal aspecten
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die een invloed hebben op hun houding: belangen, waarden en percepties. Die evaluatiecriteria zijn diepgaand onderzocht via de verhaallijnen die ze samen vormen en de resultaten
bevestigen hun invloed op houdingbepaling. Die vaststelling dat houdingen verschillen, ondersteunt de aanname die de bottom-upgeneratie en de derdegeneratieuitvoeringsonderzoek maken, namelijk dat uitvoering plaatsvindt door actoren in netwerken die van elkaar kunnen verschillen qua houding en dat er tijdens de uitvoering van maatregelen gewoon wordt
‘dooronderhandeld’ om ervoor te zorgen dat actoren meewerken (Pülzl & Treib, 2006).
De onderzoeksresultaten geven aan dat elke verhaallijn bestaat uit een perceptie, gecombineerd met (enkele) waarde(n) en/of (enkele) belang(en). Die conclusie leidt tot een
aanpassing van het analysemodel (zie Figuur 60) en duidt zo de relatie tussen perceptie en
waarden en tussen perceptie en belangen. Meer concreet geven percepties aan hoe een
actor betekenis geeft aan de overstromingsmaatregel. Het is vanuit die perceptie dat waarden en belangen vervolgens meegenomen worden in de houdingbepaling.
Figuur 60: model voor lens van evaluatiecriteria

waarden

Actor a

percepties

Overstromingsmaatregelen

belangen
verhaallijnen

Het is dezelfde relatie tussen percepties en belangen die ook al gelegd werd door Simon (1991)
en Milfont et al. (2010) en de relatie tussen percepties en waarden, zoals beschreven door
Fulton et al. (1996).
In het geval van overstromingsmaatregelen zijn er verschillende houdingen te vinden,
vooral bij maatregelen die een ruimtelijke impact hebben. Een voor de hand liggende verklaring is dat sommige actoren een negatieve houding hebben en daardoor bepaald worden
door hun belangen. De maatregel claimt immers ruimte, wat ervaren kan worden als een inbreuk op de ‘welvaart’, met een negatieve houding tot gevolg.
Maar de resultaten laten zien dat de werkelijkheid veel complexer is (zie Zowel belangen, waarden als percepties worden aangeduid als verklaringen voor negatieve houdingen
en voor verschillen in houdingen.
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Tabel 43: verklarende evaluatiecriteria voor negatieve houding en houdingverschillen
Overstromingsmaatregel

n

Watertoets

74

GOG

151

Aantal
verhaallijnen
5

6

Hermeandering in overstromingsgebieden

99

6

Baggeren en ruimen

54

4

Groendaken en hemelwaterputten

69

4

Herbestemming

81

5

Private beschermingsmaatregelen
Overstromingsvoorspeller

40
36

5
4

Dijken en wallen

43

4

Onteigening

80

4

Overstromingsbestendig bouwen

68

5

Noodplan en rampenhulp
Risicocommunicatie

47
36

5
3

Nationaal Rampenfonds

28

5

Private verzekering

Overstromingsbeleid

38

186

5

Fundamenteel verschil
Bouwen vermijden vs. aangepast bouwen
Compenseren voor bijkomend neveneffect
Natuurlijkheid vs. kunstmatigheid

waarde

Neveneffecten
Compenseren voor bijkomend neveneffect
Oorzaak van overstromingen vs. oplossing voor
overstroming
haalbaarheid
Oorzaak van overstromingen vs. oplossing voor
overstroming
Wel effect vs. geen effect
Haalbaar vs. niet haalbaar
Haalbaar vs. niet haalbaar
Compenseren voor bijkomend effect
Rekening houden met huidig ruimtegebruik en aard
rivier
Betrekken van belanghebbenden
Maatschappelijk verantwoord qua kostprijs
Effect vs. geen effect
Paniek vs. bewustzijn
Breed publiek vs. hulpdiensten
Locatie dicht bij rivier vs. locatie ver van rivier

Belangen
Waarde

Respect voor natuurlijkheid, ecologische effecten
Overleg/vrijwillig
Niet te duur en complex
Afradende overheid vs.
zelfverantwoordelijkheid
Effect vs. geen effect
Zelfverantwoordelijkheid
vs. overheid helpt mee
Mensen moeten solidair
zijn
Criteria zijn onduidelijk

Waarden,
gen

Beheersbaar, controleerbaar vs. onzeker en onduidelijk
Iedereen betaalt evenveel vs. risiconemer betaalt meer

Belang

Solidariteit of zelfverantwoordelijkheid
Vinden vs. maken

6
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Type evaluatiecriterium
Perceptie

Perceptie

Perceptie
Belangen
Perceptie
Belang, perceptie
Belang, perceptie
Waarden

Belang, perceptie
Perceptie
Perceptie,
belan-

Waarde
Waarde
Belang, perceptie
Waarde
Waarde
Perceptie

Perceptie
Waarde
Perceptive
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Het valt op dat heel vaak percepties en waarden de verklaring zijn voor de houdingen. Voor
sommige overstromingsmaatregelen zijn die percepties zelfs erg divers. Terwijl herbestemming
slechts twee percepties kent, zijn er bij gecontroleerd overstromingsgebied en private beschermingsmaatregelen 9 tot 11 verschillende percepties te observeren. Die veelheid van percepties volgt daaruit dat denkkaders van actoren verschillen. Dat heeft te maken met de context
waarin die actoren zich bevinden, hun kennis, hun eigen geschiedenis en ervaringen
(Ascuntar, 2010; Castro, 2005; Roland-Levy et al., 2010). Die zorgen ervoor dat de informatie
over overstromingsmaatregelen op een verschillende manier betekenis krijgt, met verschillende percepties als gevolg (Bartlett, 1932). Ook waardenverschillen zijn te verklaren door de
verschillende contexten waarin de actoren zich bevinden en zich ontwikkelden (Grusec &
Kuczynski, 1997; McCrae et al., 2000; Rohan & Zanna, 1996; Rokeach, 1973).
De meest voorkomende fundamentele waardenverschillen zijn natuurlijkheid vs. beheersbaarheid en zelfverantwoordelijkheid vs. ‘overheid moet belangen van burgers behartigen’. De gevonden waarden komen sterk overeen met de waardencategorisaties van
Schwartz en Bardi (2001). Ook maken de resultaten duidelijk dat veel actoren waardenrationeel zijn. Zelfs 8 van de 10 onderzochte actorgroepen laat zich proportioneel meer leiden door
waardengeoriënteerde evaluatiecriteria. Instrumentele rationaliteit is de tegenpool van waardenrationaliteit. Daar hebben in de jaren ’20 al enkele wetenschappers onderscheid tussen
gemaakt (Weber, Roth, & Wittich, 1978). Instrumentele rationaliteit wordt vaak gebruikt om
complexe problemen op te lossen (Dryzek, 1996). Bij instrumentele rationaliteit analyseert men
het probleem, bepaalt men het doel dat men wil bereiken en gaat men dat oplossen via een
efficiënte en effectieve aanpak. Het doel staat centraal. Waardenrationaliteit is een andere
manier van rationaliseren, waarbij er gestreefd wordt om te handelen conform de waarden.
Daarbij gaat het om de normatieve opvatting over hoe de oplossing er moet uitzien. De manier
waarop gehandeld moet worden staat centraal bij die rationaliteit (Ernest R. Alexander, 2000;
Weber et al., 1978).

7.2

Constructivistische benadering voor overstromingen wenselijk

Op basis van de resultaten moet worden erkend dat overstromingen niet met een louter positivistische benadering aangepakt kunnen worden. De vele verschillen in de houdingen, belangen, waarden en percepties laten zien dat een meer constructivistische benadering wenselijk
is (Leeuwis & Aarts, 2016; Malekian et al., 2017). Een meer constructivistische benadering houdt
er rekening mee dat de werkelijkheid sociaal geconstrueerd is en dat mensen op verschillende
manieren naar overstromingen en naar hun oplossingen kijken (Malekian et al., 2017).
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De vaststelling dat er jaren na de introductie van de drietrapsstrategie - vasthouden,
bergen, afvoeren (Vlaamse Overheid, 2005) - en de introductie van een nieuw beleidsparadigma van ‘ruimte voor water’ sinds eind jaren ’90 nog steeds zoveel verschillende percepties
en houdingen zijn, leidt tot de conclusie dat er tot nu toe te weinig aandacht geweest is voor
een meer constructivistische benadering van het probleem. Heel wat actoren hebben de omslag niet gemaakt naar een verhaallijn conform ‘ruimte voor water’. Zo een 60 van de respondenten beschouwen overstromingen als een waterprobleem, waartegen men moet strijden.
De veronderstelling is dat de beleidsprocessen die de ‘ruimte voor water’ introduceerden, te
weinig mechanismen hebben ingezet om alle relevante actorgroepen mee te nemen bij de
verschuiving van het beleid. In dit onderzoek blijkt dat vooral bij actoren uit belangenorganisaties, burgers, op het regionale niveau, bij de sectoren burgerbelang, integraal en landbouw,
bij ondernemers en de sector ‘water’voorziening. Die actoren zijn niet sterk vertegenwoordigd
in de beleidsontwikkelingsprocessen, maar hebben wel een rol bij de implementatie van maatregelen. De gevolgen van dat tekort aan mechanismen is vermoedelijk te ervaren:
-

Met belangenorganisaties tijdens openbare onderzoeken, in de bekkenraden en in de media

-

Met burgers en burgerbelang tijdens openbare onderzoeken, in de gemeenteraden en de
gemeentebesturen

-

Met integraal en landbouw in de bekkenraden, adviesraden en de openbare onderzoeken

Er is behoefte aan planningsprocessen en beleidsinstrumenten die de verschillende houdingen
erkennen en daar met gepaste mechanismen mee omgaan.

7.3

Mechanismen om implementatiekloof te dichten - vanuit de

theorie
Welke mechanismen kunnen, volgens de theorie, werken om de implementatiekloof te dichten die is ontstaan uit verschillen in houdingen als gevolg van belangen, waarden en percepties? Welke mechanismen kunnen helpen om de verhaallijnen tussen de verschillende actoren
meer naar elkaar toe te brengen?
Interactie is cruciaal om verhaallijnen bij elkaar te brengen. Zo worden verhaallijnen
aan elkaar kenbaar gemaakt. Daarbij is het niet de bedoeling om consensus na te streven,
maar wel om ‘collective action’ tot stand te brengen. Via de interactie en de dialoog kan
medewerking bereikt worden, zo stellen Habermas (1997) en Dryzek (1996). Deliberatie met en
participatie van relevante actoren zorgen ervoor dat kennis en informatie uitgewisseld worden
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en dat verhaallijnen zo kunnen gaan samenvallen (Dryzek, 1996). Die argumenten kunnen expliciet gegeven worden via schrift of spraak, of impliciet via gedrag.
Houdingen die vanuit belangen bepaald worden, zijn te veranderen via de context.
Het is de context waarin mensen zich bevinden, die aangeeft op welke manier welvaart gemaximaliseerd kan worden. Als de context verandert, dan zullen de mensen andere evaluaties
maken en kan hun houding over overstromingsmaatregelen veranderen, zodat hun welvaart
maximaal wordt (Wildavsky, 1987). Regels kunnen de context veranderen. Ook financiële compensatie is een mogelijke manier.
Van waarden is geweten dat die lastig te veranderen zijn. Mechanismen om met waardenverschillen om te gaan hebben vooral te maken met het expliciet maken en erkennen van
de verschillende waarden (Bem, 1970; Vaske & Donnelly, 1999). Waarden krijgen vorm in de
kindertijd (Grusec & Kuczynski, 1997; McCrae et al., 2000; Rohan & Zanna, 1996; Rokeach, 1973)
of kunnen veranderen, wanneer men voor langere tijd in een socialiseringsproces zit (Inglehart,
1997; Schwartz, 2003). Dat betekent dat ook projecten in scholen en speciale onderwijsprogramma’s een belangrijke rol spelen (Scott & Oulton, 1998).
Bij houdingbepaling gelden niet alleen waarden over de overstromingsmaatregel,
maar ook over het proces. De manier waarop het implementatieproces verloopt, bepaalt ook
mee de houding. Chilvers (2007) heeft aangegeven dat draagvlak voor beleid mee bepaald
wordt door de betrokkenheid van een actor bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.
Dat wordt bepaald door de eerlijke vertegenwoordiging van de actor in het proces, de mate
van vrijheid van spreken, toegang tot middelen, transparantie en de efficiëntie waarmee het
proces georganiseerd wordt. Ook de resultaten van dit onderzoek geven waarden aan omtrent het proces, zoals ‘betrekken van belanghebbenden’, ‘compenseren voor neveneffect’,
‘gemotiveerd en transparant’ en ‘gelijkheid’. De mechanismen zouden met die waarden rekening moeten houden.
De sociale constructie van percepties kan het best bevorderd worden via mechanismen van interactie (Moscovici, 1975). Het is via interactie dat actoren nieuwe informatie toevoegen aan hun denkkaders, waardoor percepties kunnen veranderen. van Eeten (1999) erkende ook het belang van mechanismen die sociale constructie ondersteunen. Volgens hem
was dat één van de verklaringen waarom er patstellingen waren tussen groepen in het milieubeleid. van Eeten (1999) slaagde er niet in om die te verklaren vanuit conflicterende belangen
of waarden. Louter een dialoog is daarbij niet voldoende. Het gaat, volgens van Eeten (1999),
om beleidsprocessen waarbij achterliggende denkkaders en argumenten van de groepen
met elkaar verbonden worden om een proces te faciliteren waarbij het ene denkkader dat
van de ander kan opheffen. Dat kan via cocreatieprocessen en leerprocessen. Cocreatie is
een proces waarbij de actoren kennis uitwisselen en ze zo samen tot nieuwe inzichten komen
(Ter Haar et al., 2016). Van ‘leren’ zijn er verschillende definities (Van Bommel et al., 2009). Er is
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individueel leren en collectief leren (Van Bommel et al., 2009). Er is leren over fenomenen en er
is leren over het leren. De definities hebben met elkaar gemeen dat het gaat om samen
(nieuwe) betekenis geven. Sociaal leren kan op een goede manier tot stand komen, als er
geen belangenconflicten zijn, als actoren van elkaar afhankelijk zijn om een probleem op te
lossen en als de actoren bekwaam zijn om met elkaar te communiceren, waarbij taal, opleiding of financiën geen belemmeringen zijn (Leeuwis & Aarts, 2016; Van Bommel et al., 2009).
De resultaten geven aan dat er enkele keren onenigheid over bestaat of een overstromingsmaatregel effect heeft. Evaluatiecriteria zoals beheersbaarheid, ‘haalbaarheid’ en ‘zekerheid over de gevolgen’ worden gebruikt. Dat bevestigt de theorie van Ellsberg (1961) en
van Hung (2009). Dit onderzoek laat zien dat mensen afkerig zijn ten aanzien van ambiguïteit
en onzekerheid. Er zijn mechanismen nodig die actoren meer zekerheid geven over het effect
van een overstromingsmaatregel. De roep om meer zekerheid doet de vraag rijzen naar de
rol van de wetenschap bij het overstromingsbeleid. Wetenschappelijke kennis kan immers helpen om de ‘beperkte rationaliteit’ te beperken (Simon, 1972). Helpt meer en betere informatie
om de implementatiekloof te dichten? Wetenschappelijke kennis heeft zeker een rol om perceptieverschillen van actoren aan te passen en meer inzicht te geven over het effect van de
maatregelen. Dat werkt vooral goed, als perceptieverschillen niet zo groot zijn en er geen
sprake is van cognitieve dissonantie omtrent die wetenschappelijke informatie (Festinger et al.,
1956). Maar als perceptieverschillen tussen groepen haaks op elkaar staan, dan kan gepresenteerde wetenschappelijke kennis moeite hebben om verhaallijnen bij elkaar te brengen.
De percepties worden immers door elke groep als waarheid aangezien. In zo een situatie is het
veel moeilijker om met hulp van wetenschappelijke informatie houdingen te veranderen. Wetenschap kan haar rol vervullen, als de data en bevindingen beschouwd worden als geloofwaardig en als gelegitimeerd (Cash et al., 2003). Als dat niet het geval is, dan zal de kennis in
twijfel getrokken of zelfs misbruikt worden om de andere verhaallijnen omver te werpen. De
wetenschappelijke kennis dreigt dan haar neutraliteit en haar objectieve karakter te verliezen.
Het is geweten dat in de hedendaagse maatschappij niet langer enkel wetenschappers over
kennis beschikken. Ook andere typen actoren worden aangezien als betrouwbare kennispartners.
De analyse heeft ook laten zien dat er een aantal discours coalities lijken te bestaan
(Hajer, 2005). De cluster analyse liet zien dat qua evaluatiecriteria er een aantal coalities zijn:
-

Actorgroepen ‘belangenorganisaties’, ‘nationaal/Vlaams’ en ‘lokaal’

-

Actorgroepen ‘politici’ en ‘natuur en milieu’

-

De actorgroepen ‘landbouw’, ‘regionaal’ en ‘ruimtelijke ordening’

-

De actorgroep ‘water’

-

De actorgroep ‘administratie’
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Er rest nog de vraag waarom overstromingsmaatregelen toch gerealiseerd worden,
ondanks negatieve houdingen. Die verklaring kan gevonden worden in de theorie van Ajzen
(1991); Dahrendorf (1968); Elster (1989); Opp (2013). Die wetenschappers geven aan dat mensen zich bij hun gedrag laten leiden door normen. Dat kunnen sociale normen of wettelijk vastgelegde normen zijn. Normen geven aan wat wel of niet past. Ze hebben een interveniërende
werking waardoor mensen meewerkend gedrag vertonen, niettegenstaande ze toch een negatieve houding hebben. Normen en macht hangen samen. Macht is de mogelijkheid om iets
voor elkaar te krijgen (van Tatenhove, Arts, & Leroy, 2000) (Strange, 1998).. Macht is vaak het
gevolg van ongelijke relaties. Normen en macht zijn mechanismen om de implementatiekloof
te dichten ondanks negatieve houdingen (van Tatenhove et al., 2000) (Strange, 1998). Momenteel worden vele overstromingsmaatregelen via beleidsinstrumenten van gezag geïmplementeerd. Dat is een strategie die op korte termijn wel kan werken, maar die onderliggende
verschillen maskeert.
Vertrouwen is een ander mechanisme dat ervoor kan zorgen dat actoren meewerken,
ondanks verschillen in belangen, waarden of percepties, zo geeft de literatuur aan. Als er vertrouwen is tussen mensen, dan is men meer geneigd een positieve houding aan te nemen
(Eiser et al., 2002) vooral in situaties waarin er onvoldoende informatie of tijd is om via een
cognitief proces tot houdingvorming te komen (Slovic et al., 2007). Ook Pruitt en Carnevale
(1993) geven in hun ‘dual concern model’ aan dat mensen minder geneigd zijn om weerstand
te bieden, als ze hun relaties waarderen. Daarom zijn mechanismen van ‘community building’
en ‘community management’ relevant (Stern, 2000). Daarbij gaat het om de ontwikkeling en
de versterking van het gemeenschapsgevoel en de relaties tussen de mensen die samen uitvoering geven aan het beleid (Eiser et al., 2002).
De mechanismen op een rij:
-

Interactie

-

Kennisuitwisseling/cocreatie

-

Compensatie

-

Waarden expliciet maken

-

Voordelen geven via regelgeving

-

Educatie

-

Normen en macht

-

Vertrouwen en legitimiteit

244

7. Reflectie en conclusie

7.4

Vertaling van de mechanismen naar de beleidsprocessen

Wetende dat houdingen een rol spelen bij de implementatiekloof, rest de vraag wat daaraan
te doen valt in het beleid? Hoe kunnen de mechanismen verankerd worden in beleidsprocessen?
Als actoren op verschillende manieren naar een beleidsprobleem kijken, dan wordt het
beleidsprobleem best op een constructivistische manier benaderd. Dat houdt in dat de actoren die waarschijnlijk een rol spelen bij de uitvoering, al betrokken worden bij het interactieve
beleidsontwikkelingsproces. Door interactie en cocreatie wordt kennis uitgewisseld, worden
nieuwe inzichten ontwikkeld en worden belangen, waarden en percepties gedeeld (Ter Haar
et al., 2016). Zo kan men samen met die actoren een beleidsplan maken, met bijbehorende
maatregelen en beleidsinstrumenten. Dat zorgt ervoor dat bestaande verhaallijnen met elkaar
gestroomlijnd worden of dat mensen zich naar één verhaallijn bewegen. Dat helpt om de implementatiekloof te voorkomen.
Bij de uitvoering van de maatregelen is het aan te raden om te kiezen voor interactieve
beleidsinstrumenten. Dat wordt ook geadviseerd door European Environment Agency (2016).
In tegenstelling tot instrumenten zoals gezag en geld, helpen die interactieve beleidsinstrumenten om gezamenlijke actie tot stand te brengen. Ze zorgen ervoor dat de actoren elkaar leren
begrijpen. De keuze van het interactieve beleidsinstrument hangt af van het type en de verschillen tussen de evaluatiecriteria.
Zijn de verhaallijnen bekend en zijn de verschillen klein, dan kan gekozen worden voor
een ‘softpoweraanpak’. ‘Soft power’ wordt in de internationale politiek veel toegepast en is
een officieel erkende strategie voor beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering (Nye, 2004). Het
gaat om argumentaties die de basis zijn van strategische verhaallijnen die als ‘soft governance
tool’ gebruikt worden om actoren aan te zetten tot medewerking (Roselle, Miskimmon, &
O'Loughlin, 2014). Soft power is succesvol, als men erin slaagt om die strategische verhaallijnen
zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de verhaallijnen van de doelgroepen. Dat wordt zo ook
geadviseerd door de theorie van dissonantie, die aangeeft dat nieuwe informatie best zo
nauw mogelijk aansluit bij de verhaallijn van de actor om ervoor te zorgen dat de informatie
wordt begrepen en verwerkt (Cooper, 2007). Dat resulteert mogelijk in een veranderende houding.
Zijn de verhaallijnen niet bekend en/of zijn de verschillen groot, dan kan worden gekozen
voor een aanpak van ‘leren’. Leren gaat over samen (nieuwe) betekenis geven en nieuwe
inzichten ontwikkelen. Daardoor kunnen verhaallijnen en houdingen veranderen. Om leren
succesvol te laten verlopen moet aan de nodige voorwaarden voldaan zijn (Van Bommel et
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al., 2009): er zijn geen belangenconflicten, actoren zijn van elkaar afhankelijk om een probleem op te lossen en de actoren zijn bekwaam om te communiceren met elkaar – taal, opleiding of financiën zijn geen belemmeringen.
Kleine perceptieverschillen kunnen worden aangepakt via mechanismen van kennis. Zo
kan bijvoorbeeld wetenschappelijk bewijs op overtuigende manier worden gecommuniceerd
ter onderbouwing van de maatregelen. Grote perceptieverschillen vragen intensievere kennisuitwisseling. Dat kan via pilots, serious gaming, participatieve monitoring en het bezoeken
en bespreken van praktijken.
Kleine waardenverschillen kunnen worden aangepakt door een beleidsverhaal te ontwikkelen dat die verschillende waarden integreert. Zo voelt elke actor zich aangesproken door
het beleid en de bijbehorende maatregelen. Bij een groot waardenverschil is het probleem
wat groter, want waarden zijn lastig te veranderen. In dat geval is een socialiseringsproces
nodig. Dat kan door een meerjarige ‘Community of Practice’ op te richten waarbij de deelnemers een intensieve dialoog voeren en zo gezamenlijke waarden creëren (Wenger, 2010). Ook
kan het helpen om de beleidsuitvoering voor kleinere gebieden vorm te geven, als de waarden regionaal verschillen. Zo kan de uitvoering van beleid in zijn contact geplaatst worden en
kunnen de aanwezige waarden een plek krijgen in de uitvoering van het beleid en de maatregelen (Hill & Hupe, 2008). Anderzijds kan er ook worden gekozen voor educatieprojecten op
scholen, omdat vooral jonge mensen hun waarden nog moeten vormen. Op die manier bouwt
men al vroeg aan gedeelde maatschappelijke waarden omtrent het overstromingsbeleid
(Scott & Oulton, 1998). Het helpt ook om waarden expliciet te maken voor de andere betrokken actoren, zodat men elkaar beter leert begrijpen en daardoor toch wil samenwerken aan
de implementatie (Kals et al., 1999).
Kleine belangenverschillen kunnen aangepakt worden door de vele baten (cobenefits)
van maatregelen duidelijk te communiceren. Bij grote belangenverschillen zal het nodig zijn
om de context te veranderen via onderhandelingen over die belangen. Leren gaat dan over
het leren over de belangen van de ander en daar gepaste compensatie voor aan te bieden.
Die compensatie kan financieel zijn of via regelgeving geregeld worden, waardoor de context
van de actoren verandert en ze meer of minder voordelen kennen.

246

7. Reflectie en conclusie

Tabel 44: mechanismen om implementatiekloof te dichten
Kleine verschillen

Perceptie

Waarden

Belangen

Softpoweraanpak
via
communicatie van wetenschappelijk bewijs

Softpoweraanpak via beleidsverhaal
dat
vele
waarden integreert

Softpoweraanpak
via
communicatie van de
vele baten van maatregelen

Mogelijkheid geven tot uitvoering op maat van de
waarden in de regio
Grote verschillen

Lerende aanpak via pilots,
serious gaming, participatieve monitoring en bezoeken en bespreken van
praktijken

Expliciet aandacht geven
aan waarden in workshops, community of practice, educatie via schoolprojecten

Onderhandelen over belangen in termen van
compensatie en financiering
Via regelgeving de context van de actoren veranderen, waardoor men
meer voordelen krijgt of
minder nadelen ervaart

Om te weten of de verschillen tussen de evaluatiecriteria klein of groot zijn, wordt aangeraden
om de verhaallijnen te verkennen via interviews en analyse van documenten van de relevante
organisaties. Dat heet ‘mapping’ van verhaallijnen.
Omdat macht steeds van invloed is in de relatie tussen actoren, is het nodig om daar
rekening mee te houden bij de inzet van interactieve beleidsinstrumenten. Die macht is vooral
het gevolg van ongelijke relaties en het is ook die macht die de interactiedynamiek beïnvloedt
(Van Bommel et al., 2009). De dynamiek van de interactie zou goed gefaciliteerd moeten
worden, zodat actoren op gelijke voet kunnen spreken. In het geval van grote belangen zullen
machtsrelaties ten volle spelen. Daarom wordt deliberatie niet langer gezien als een geschikt
mechanisme om te sturen op de houding. Het onderhandelen over belangen zal in dat geval
aanbevolen worden.

7.5

Relevante bevindingen omtrent het overstromingsbeleid

Het overstromingsbeleid wordt geconfronteerd met enkele belangrijke houdingsaspecten die
een rol spelen bij de implementatiekloof. Ten eerste toont het onderzoek aan dat ‘ruimte voor
water’, de basis van de huidige strategie, op twee manieren betekenis krijgt: ‘ruimte voor water
vinden’ en ‘ruimte voor water maken’. Die verschillende perceptie sijpelt door in de houdingververschillen. Een deel van de respondenten vindt dat ruimte gevonden moet worden
door zoveel mogelijk rekening te houden met het huidige ruimtegebruik. Die respondenten zijn
veel minder bereid om het ruimtegebruik aan te passen als gevolg van het water. Maar binnen
het huidige ruimtegebruik is er te weinig buffercapaciteit te vinden voor water, zo heeft de
CIW berekend in 2010 (Knack, 2011). De parlementaire commissie heeft in 2011 meegeholpen
om het overstromingsbeleid te versterken, zodat het gemakkelijker wordt om ruimte te maken
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voor water. Dat heeft geleid tot striktere regels en dwingende sturing om die nodige ruimte te
maken en om bebouwing te vermijden in overstromingsgebied. De vraag is of in dat geval ook
gestuurd zou kunnen worden op de betekenisgeving van ‘ruimte voor water’, zodat meer mensen bereid zijn om ruimte te maken.
Ten tweede zijn er tal van perceptieverschillen over het effect van maatregelen. Daar
wordt discussie over gevoerd, wat kan leiden tot weerstand en moeilijkheden bij de uitvoering,
vooral wanneer er belangen in het gedrang komen. Geloof of ongeloof in effecten van maatregelen kan overstromingsbeleid paralyseren.
Ten derde zijn er verschillende fundamentele waardenverschillen. De voornaamste die
doorheen het overstromingsbeleid zinderen zijn:
-

Natuurlijkheid vs. beheersbaarheid

-

Overheid behartigt belangen van burgers vs. zelfverantwoordelijkheid

-

Vrijwilligheid vs. verplichting

Die waardenverschillen zijn hardnekkig en moeilijk te veranderen.
Ten vierde is het de vraag of de institutionele samenstelling wel past bij het beleidsprobleem. Het model van sectorale vertegenwoordiging dat te vinden is in de CIW, in de bekkenraden en de MINA-raden geeft elke sector één stem. Maar volgens het onderzoek is het duidelijk dat de sector niet homogeen is. Per sector kunnen er verschillende verhaallijnen bestaan.
De vraag is hoe groot de kans is dat bepaalde relevante verhaallijnen niet tot op de beleidstafel geraken en vervolgens de uitvoering van het beleid gaan verhinderen. Het wordt aanbevolen om mechanismen te ontwikkelen, zodat de mogelijke verhaallijnen inzichtelijk worden
tijdens het beleidsontwikkelingsproces.
Tot slot is het de vraag of er niet beter gekozen wordt voor een overstromingsstrategie
per rivierbekken. Zou dat voordelen in de implementatie opleveren? Er is namelijk sprake van
een klein verschil in de voorkeur en afkeer voor bepaalde overstromingsmaatregelen in elk van
de bekkens. In het Denderbekken zijn ‘herbestemming’, ‘onteigening’ en ‘dijken en wallen’
mogelijk wat moeilijker te implementeren dan in het Demerbekken en Maasbekken. Er lijkt zelfs
een taboe te rusten op ‘dijken en wallen’ in het Denderbekken. In het Denderbekken is men
minder negatief over ‘overstromingsbestendig bouwen’, in vergelijking met het Demerbekken
en het Maasbekken. Men lijkt daar liever ‘overstromingsbestendig bouwen’ te implementeren
dan ‘onteigening’. In het Demerbekken is men positiever over de ‘watertoets’ en meer negatief over ‘risicocommunicatie’. In het Demerbekken zijn maatregelen die vallen onder ‘ruimte
voor water maken’ wat meer gewenst dan in de andere bekkens. Door de voorkeur voor of
de afkeer van specifieke overstromingsmaatregelen zou het aantrekkelijk kunnen zijn om over-
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stromingsbeleid meer bekkenspecifiek vorm te geven en uit te voeren. Ook tijdens de interviews kwam enkele keren naar voor dat het niet verstandig is om overal aan het principe ‘vasthouden, bergen, afvoeren’ te willen voldoen, omdat de rivier zich daar niet toe leent of omdat
er geen maatschappelijk draagvlak is voor specifieke onderdelen van dat beleid.

7.6

Perspectieven voor het overstromingsbeleid

Met al die inzichten is het mogelijk om perspectieven voor de verdere ontwikkeling van het
overstromingsbeleid te maken. Want als ervoor zou worden gekozen om een overstromingsbeleid te ontwikkelen dat een volledig draagvlak geniet en geen weerstand kent, dan zou dat
bestaan uit maatregelen zoals ‘watertoets’, ‘overstromingsvoorspeller’, ‘noodplanning en rampenhulp’, ‘risicocommunicatie’ en ‘private verzekering’. Dat zijn de maatregelen uit de categorie met de laagste moeilijkheidsgraad (hoofdstuk 4). Die maatregelen zullen niet voldoende
zijn om de 50 miljoen euro aan jaarlijkse schade te verminderen. Andere maatregelen zullen
nodig zijn. Twee perspectieven worden geschetst. Het eerste perspectief vertrekt vanuit het
bestaande palet aan overstromingsmaatregelen en beschrijft hoe die uitvoering versterkt kan
worden. Het tweede perspectief is meer ingrijpend en stelt ook veranderingen op institutioneel
vlak voor.

Perspectief om het bestaande beleid te versterken
De fundamentele verschillen tussen evaluatiecriteria die te vinden zijn binnen de verhaallijnen
worden beschreven in (Tabel 43). Per overstromingsmaatregel worden er suggesties gedaan
over hoe de implementatiekloof te dichten.
De ‘watertoets’ heeft te maken met perceptieverschillen, omdat sommigen die zien
als een instrument dat bouwen vermijdt en anderen als een instrument dat aangepast bouwen
mogelijk maakt. Dat perceptieverschil kan worden aangepakt door vanuit de CIW duidelijk te
communiceren aan stedenbouwkundigen wat de watertoets beoogt. Dat zou dan gecombineerd kunnen worden met een trainingstraject om de waarden en doelen van de watertoets
goed te integreren in het handelen van de stedenbouwkundigen. Ook zou een correct bedrag voor de uitbetaling van de planschade beschikbaar moeten zijn, omdat de verhaallijn
met de negatieve houding het belangrijk vindt dat schade gecompenseerd wordt.
Bij ‘gecontroleerd overstromingsgebied’ (GOG) is er sprake van een perceptieverschil
van een GOG als een kunstmatige ingreep of het terugbrengen naar een natuurlijke situatie.
De negatieve houding ontstaat door de neveneffecten (waterkwaliteit, onteigening, inperking
ruimtegebruik) van de GOG en door het uitblijven van compensatie. Die implementatiekloof

249

7. Reflectie en conclusie
kan worden aangepakt door participatieve monitoring over de neveneffecten te introduceren en de resultaten ervan te bespreken en duidelijk en laagdrempelig te communiceren.
Daarnaast zou er een nieuwe generatie gecontroleerde overstromingsgebieden ontwikkeld
kunnen worden die zo natuurlijk mogelijk het water kan beheersen. Als mensen onteigend
moeten worden, dan zou zeker een correcte compensatie beschikbaar moeten zijn, zodat ze
gemakkelijk elders kunnen wonen. Omdat onteigening vrijwel altijd op weerstand botst, is het
nodig dat de relaties met de omgeving goed onderhouden worden en dat er ook met de
bewoners geëxperimenteerd kan worden met nieuwe vormen van ruimtegebruik in combinatie met gecontroleerde overstromingsgebieden.
Bij ‘hermeandering en vrijwaring’ van overstromingsgebieden is er sprake van perceptieverschil. Sommigen zien het als een oorzaak van overstromingen, anderen als een oplossing
voor overstroming. Ook is er sprake van een belangenaspect, want een aantal actoren vindt
‘hermeandering en vrijwaring’ moeilijk haalbaar. Om de implementatiekloof te dichten kan er
worden gezocht naar locaties die voldoen aan de gestelde randvoorwaarden en enkel op
die locaties hermeandering te overwegen: geen schade aan ruimtegebruik, geen effect op
landschap en gezondheid en de waterkwaliteit moet goed zijn. Als men besluit om in één van
die locaties te hermeanderen, dan is het aanbevolen om daar relevante actoren bij te betrekken en met hen een dialoog aan te gaan over de effecten van hermeandering, via cijfers,
bewijzen en ervaringen elders.
‘Baggeren en ruimen’ kent een perceptieverschil. De ene groep denkt dat het overstromingen vermindert, de andere groep denkt dat het zorgt voor meer overstromingen. Ook
zijn heel wat mensen negatief door de ecologische impact van de maatregel. Men vindt dat
mensen betrokken moeten zijn en dat het transparant en gemotiveerd moet gebeuren. Die
houdingen kunnen veranderen door het effect van baggeren en ruimen te monitoren om na
te gaan of het werkelijk meer overstromingen creëert en welke de neveneffecten ervan zijn.
Ook dat kan op een participatieve manier gebeuren. De inzichten van die monitoring kunnen
dan worden besproken en op laagdrempelige manier worden gecommuniceerd. Verder kunnen randvoorwaarden over waterkwaliteit en ecologische impact, alsook het betrekken van
bewoners mee opgenomen worden in het uitvoeringsbeleid van baggeren en ruimen.
De mogelijke implementatiekloof bij ‘groendaken en hemelwaterputten’ ligt bij het verschil van belang en van perceptie. De ene groep denkt dat het geen effect heeft, terwijl de
andere groep denkt dat het wel effect heeft op overstromingen. Men vindt ook dat groendaken en hemelwaterputten tal van voordelen hebben die niets met overstromingen te maken hebben. De ene groep denkt dat het haalbaar en gemakkelijk is om uit te voeren, de
andere groep vindt van niet. Die verschillen en houdingen zouden kunnen worden aangepakt
door participatieve monitoring van effecten te organiseren, waarna de resultaten laagdrempelig en breed gecommuniceerd kunnen worden. Om de effecten nog groter te maken, zou
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een nieuw type groendaken en hemelwaterputten kunnen worden ontwikkeld, die ook te installeren zijn op allerlei typen daken en gronden, daar waar dat nu technisch nog niet haalbaar is. Daarnaast helpt het bezoeken van goede praktijken om houdingen te veranderen.
‘Herbestemming’ is een maatregel waarvan uit dit onderzoek blijkt dat dit moeilijk te
realiseren zal zijn. Het gaat hier om belangen, vermengd met perceptieverschil. Ook worden
heel wat waarden gebruikt als evaluatiecriteria. Veel actoren twijfelen sterk aan de haalbaarheid. Het advies is om deze maatregel zou weinig mogelijk te hanteren en wellicht louter toe
te passen in landbouw- en natuurgebieden, op voorwaarde dat belanghebbenden betrokken
worden en de herbestemming maatschappelijk verantwoord is.
‘Private beschermingsmaatregelen’ kent ook een perceptieverschil, waarbij er discussie is of die maatregelen effect hebben. Door te experimenteren en te monitoren of de maatregel effect heeft, kan dit perceptieverschil worden bijgestuurd.
De implementatiekloof waar ‘overstromingsvoorspeller’ voor kan staan is ook te verklaren door een perceptieverschil. De ene groep van mensen vindt dat de overstromingsvoorspeller helpt om mensen bewust te maken en de andere groep vindt dat hij paniek veroorzaakt. Ook vindt een groep dat de overstromingsvoorspeller vooral gericht moet zijn op de
hulpdiensten, terwijl anderen vinden dat hij voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Twee
manieren zijn er om die implementatiekloof te dichten. Ten eerste door twee typen overstromingsvoorspellers te hebben. Eén laagdrempelige, eenvoudig te begrijpen overstromingsvoorspeller voor de bevolking die functioneert, wanneer er grote zekerheid is over een overstroming. Het tweede type overstromingsvoorspeller is een meer uitgebreide voorspeller voor hulpdiensten. De tweede manier om de implementatiekloof te dichten is om te praten met de
bevolking in risicozones voor overstromingen over hoe de overstromingsvoorspeller werkt en
samen te bespreken hoe de informatie zou moeten worden aangeboden. Zo zal men weten
wat de informatie betekent en welke maatregelen dan mogelijk zijn. Op die manier matigt
men het risico dat mensen in paniek slaan. Men vergroot hun daadkracht.
Bij ‘dijken en wallen’ is er een perceptieverschil over de locatie. Eén groep ziet dijken
en wallen als een manier om het water binnen de oevers van de rivier te houden. Een andere
groep als een manier om bebouwing te beschermen en ruimte te geven aan water. Tijdens
het onderzoek bleek dat er een taboe rust op dijken en wallen, omdat die maatregel verbonden wordt met de ‘oude’ strategie van ‘strijden tegen water’. De implementatiekloof kan worden gedicht door een gefaciliteerd gesprek te hebben over of en hoe dijken en wallen passen
in de huidige strategie van ‘ruimte voor water’. Zo kan men de randvoorwaarden voor de
locaties van dijken en wallen specificeren. Het is belangrijk dat de nieuwe generatie dijken en
wallen zo natuurlijk mogelijk ingepast wordt in het landschap.
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Bij ‘onteigening’ heeft de implementatiekloof te maken met waarden. Actoren zetten
zich tegen de huidige situatie af en vinden dat er overleg moet zijn alvorens de overheid gronden wil verwerven, dat grond vrijwillig moet worden afgestaan, dat het niet duur en niet complex mag zijn. Het advies is om onteigening zo weinig mogelijk in te zetten. Het zou een uitzonderlijke maatregel moeten zijn die genomen wordt om een andere overstromingsmaatregel te
realiseren, zoals een gecontroleerd overstromingsgebied.
‘Overstromingsbestendig bouwen’ is nog geen bestaande beleidsmaatregel. Daarom
wordt die in dit perspectief nog niet meegenomen in de bespreking.
‘Noodplanning en rampenhulp’ kent veel positieve actoren. De kleine verschillen tussen houdingen komen tot stand doordat sommige mensen denken dat de maatregel niet zoveel effect heeft. Voor deze maatregel zijn geen specifieke mechanismen nodig.
Ook ‘risicocommunicatie’ kent vooral veel positieve houdingen. Het enige verschil
heeft te maken met waarden, waarbij een deel vindt dat na risicocommunicatie het vooral
de mensen zelf zijn die verantwoordelijkheid zouden moeten nemen om maatregelen te nemen, terwijl een andere groep vindt dat de overheid moet meehelpen. Gezien de vele positieve houdingen zijn er ook geen extra mechanismen nodig.
Het ‘nationaal rampenfonds’ kent spanning, omdat één groep vindt dat mensen solidair moeten zijn, maar dat de compensatiecriteria niet duidelijk zijn, terwijl een andere groep
vindt dat de criteria wel duidelijk zijn en dat het nationaal rampenfonds beheersbaar is. Wat
hier zou kunnen helpen, is om het gesprek over de criteria van het nationaal rampenfonds te
heropenen en op zoek te gaan naar een aangepaste manier van werken van dat fonds.
Bij ‘private verzekering’ liggen perceptie en waardenverschillen aan de basis. Er is een
groep die vindt dat men solidair moet zijn en dat iedereen evenveel meebetaalt, terwijl een
andere groep aangeeft dat de risiconemer moet betalen en zelf verantwoordelijkheid moet
opnemen. Waardenverschillen zijn lastig aan te pakken. Waardenverschillen zouden expliciet
moeten worden gemaakt en men zou moeten praten over hoe private verzekering zich positioneert in dat verschil.
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Tabel 45: mechanismen om implementatiekloof te dichten in het overstromingsbeleid
Overstromingsmaatregel
Watertoets
Gecontroleerd
mingsgebied

overstro-

Hermeandering
Vrijwaring van
mingsgebieden

overstro-

Baggeren en ruimen

Groendaken en hemelwaterputten

Herbestemming
Private beschermingsmaatregelen
Overstromingsvoorspeller

Dijken en wallen

Onteigening
Noodplan en rampenhulp
Nationaal rampenfonds
Private verzekering

Mechanisme
•
Eenduidige communicatie vanuit de CIW over de bedoeling
van de watertoets
•
Correcte compensatie van de planschade
•
Participatieve monitoring van beheersbaarheid en waterkwaliteit
•
Ontwikkelen van nieuwe generatie gecontroleerd overstromingsgebied – zo natuurlijk mogelijk
•
Correcte en eerlijke compensatie bij onteigening
•
Experimenteren met nieuwe vormen van ruimtegebruik in combinatie van gecontroleerd overstromingsgebied
•
Hermeandering enkel toepassen op specifieke locaties – locaties aanduiden die aan de randvoorwaarden voldoen
•
Met cijfers op een geloofwaardige manier communiceren over
de effecten
•
Mensen betrekken bij de dialoog over de hermeanderende rivier
•
Participatieve monitoring van de effecten op overstromingen
•
Resultaten van monitoring breed bespreken en laagdrempelig
communiceren
•
Randvoorwaarden opnemen bij uitvoeringsprocedure
•
Ontwikkelen van nog betere en voordeligere groendaken en
hemelwaterputten, die op allerlei typen daken en gronden te
installeren zijn
•
Participatieve monitoring van effecten
•
Resultaten van monitoring breed bespreken en laagdrempelig
communiceren
•
Bezoek aan goede praktijken
•
Maatregel zo weinig mogelijk gebruiken
•
Betrekken van belanghebbenden bij de realisatie en enkel
wanneer maatschappelijk verantwoord is
•
Experimenteren met private beschermingsmaatregelen
•
Participatieve monitoring over effect
•
Resultaten van monitoring breed bespreken en laagdrempelig
communiceren
•
Twee afzonderlijke overstromingsvoorspellers ontwikkelen met
verschillende onzekerheidsmarges
•
Gesprek met bevolking/hulpdiensten (beoogde gebruikers)
over de overstromingsvoorspeller en aanpassen waar nodig om
tot daadkrachtige actie te kunnen komen
•
Gesprek over hoe dijken en wallen passen in ‘ruimte voor water’
•
Specificatie van randvoorwaarden
•
Zo natuurlijk mogelijke inpassing van dijken en wallen in landschap
•
Betrekken en in overleg
/
•
Criteria aanpassen na gesprek
•
Het waardenverschil expliciet maken in gesprekken
•
Communiceren hoe private verzekering zich positioneert in het
waardenverschil

‘Private beschermingsmaatregelen’ kent ook een perceptieverschil, waarbij er discussie is of
die maatregelen effect hebben. Door te experimenteren en te monitoren of het effect heeft,
kan dat perceptieverschil worden bijgestuurd.
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Perspectief voor meer ingrijpende verandering in het overstromingsbeleid.
Naast de bestaande overstromingsmaatregelen zouden er ook nieuwe maatregelen moeten
worden geïntroduceerd om zo die 50 miljoen euro aan jaarlijks mogelijke overstromingsschade
te beperken.
Ten eerste zou het Decreet Integraal Waterbeleid/waterbeleidsnota’s moeten worden
aangepast met de introductie van meerlaagse veiligheid. Op die manier vindt dat concept
formeel ingang in het beleid. Dat concept maakt het mogelijk om nieuwe maatregelen te
introduceren in combinatie met de bestaande maatregelen. Het gaat hier om risicocommunicatie, overstromingsbestendig bouwen en private beschermingsmaatregelen. Want tot nog
toe zijn er maar weinig maatregelen beschikbaar die in bebouwd gebied genomen worden.
Ten tweede zouden de dialoog tussen de verhaallijnen beter georganiseerd moeten
worden, bijvoorbeeld vanuit de bekkenorganen. Daar waar de bekkenorganen nu vooral gebruikt worden om beleid af te stemmen, zouden ze in dat nieuwe perspectief veel meer een
interactief coördinatieorgaan moeten worden. De dialoog tussen de verschillende actoren
zou hier sterk moeten worden gefaciliteerd. Die organen worden uitgebreid met actoren die
een rol spelen bij protectie, preventie en paraatheid, zoals verzekeringen, rampenfonds, veiligheid, ondernemers, burgervertegenwoordiging en de architectenvereniging. Het model van
sectorale vertegenwoordiging zou worden aangevuld met momenten waarop vrije en actief
gefaciliteerde dialogen kunnen plaatsvinden.
Ten derde zou elke bekkenwerking moeten uitgroeien tot de centrale community die
vormgeeft aan het overstromingsbeleid in het rivierbekken. Overstromingsbeleid wordt bekkenspecifiek. Dialogen over de locatie en implementatie van overstromingsmaatregelen worden in de bekkenraden gevoerd, die de bekkenbesturen voeden met een gezamenlijk ontwikkeld plan, dat vervolgens goedgekeurd wordt en via de verantwoordelijke departementen
wordt gerealiseerd. Op die manier vindt de interactie en het stroomlijnen van verhaallijnen al
vroeg in het proces plaats.
Ten vierde worden nieuwe maatregelen toegevoegd. Meer impact zou kunnen worden behaald, als er overstromingsmaatregelen ingezet worden die zich ook richten op bebouwd gebied, zoals risicocommunicatie, overstromingsbestendig bouwen en private beschermingsmaatregelen. Die maatregelen helpen om de zelfredzaamheid van de samenleving te vergroten en de veerkracht van bestaande bebouwing te versterken. Veerkracht wordt
hier omschreven als bebouwing en infrastructuur die geen last ondervinden van overstromingen. Het ruimtegebruik kan op redelijke wijze worden voortgezet voor, tijdens en na overstromingen. Bij de introductie daarvan krijgt men te maken met waarden en belangen van mensen. Vooral de spanning tussen de waarden dat de overheid de belangen van burgers behartigt en dat burgers meer zelfredzaam moeten worden, zal vermoedelijk hardnekkig worden.
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Waarden zijn moeilijk te veranderen. Dat heeft tijd nodig. Tot nu toe is het de overheid die
verantwoordelijkheid neemt en er via organisatie en regelgeving voor zorgt dat men zo goed
als kan gevrijwaard blijft van overstromingen. Om die nieuwe maatregelen verder te introduceren is het de aanbeveling om de maatregelen via een meerjarig pilotprogramma (bijvoorbeeld van vier jaar) uit te testen in bebouwd gebied. Zo kan er worden gewerkt aan de opbouw van vertrouwen over de maatregelen en ook aan kennis over de effecten en de risico’s.
In de pilots wordt geëxperimenteerd en wordt verkend hoe bebouwing en infrastructuur aangepast en ontwikkeld kunnen worden, zodat ze veerkrachtig is bij overstromingen. Er worden
ervaringen over de pilots uitgewisseld tussen de actoren. Er worden bezoeken gebracht aan
goede praktijken elders en er wordt een gesprek gevoerd over hoe overheid en private actoren met elkaar kunnen samenwerken om overstromingsschade te voorkomen. Dat gesprek zal
zeer grondig en met inzicht van belangen, waarden en percepties moeten worden gefaciliteerd en gestructureerd om te voorkomen dat men in een impasse terechtkomt. Het is door te
experimenteren, te leren en door dialoog dat die waarden naar elkaar toe kunnen groeien.
Dat meerjarige pilotprogramma houdt rekening met de karakteristieken van de gebieden en
doet een beroep op de creativiteit en de innovatiebereidheid van de mensen. Na de pilotperiode kunnen de conclusies worden geïntegreerd in de beleidsdocumenten. Op die manier is
de volgende stap gezet in de verschuiving naar het paradigma van leven met water.

7.7

Rol van de wetenschap

De aanbevelingen voor het overstromingsbeleid leiden tot de vraag wat de rol van de wetenschap kan zijn. Die rol is divers. Het is duidelijk dat de wetenschappers meer participerend zouden moeten optreden in het overstromingsbeleid. Dat verschilt van een meer traditionele positie, waarbij wetenschappers als buitenstaanders de waarheid aandragen (Leeuwis & Aarts,
2016). Participatie betekent echte betrokkenheid van wetenschappers bij de praktijk, waarbij
zij nieuwe inzichten ontwikkelen door de praktijk te bestuderen met hun eigen kennis en via
interactie ook toegang kunnen vinden tot kennissystemen van andere actoren om samen de
problemen te bespreken en aan te pakken. In het kader van de aanbevelingen is het de rol
van de wetenschap om methoden aan te leveren om de overstromingsmaatregelen via participatie te monitoren. Daarbij nemen niet-wetenschappers een actieve rol op bij de dataverzameling en creëert men eigenaarschap over de resultaten, die samen besproken worden.
De wetenschappers kunnen dan een rol spelen bij de analyse en reflectie van de verzamelde
data, als zijnde participant in het proces. Zo kan het effect van de maatregelen duidelijker
worden.
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Voor het succesvol functioneren van wetenschappers is het belangrijk dat de kennis
gelegitimeerd, geloofwaardig en begrijpelijk is. Het is de rol van de beleidsmakers, die de wetenschappers in het proces inbrengen, om die voorwaarden mee te helpen realiseren door
wetenschappers de gelegenheid te geven een relatie te ontwikkelen met de praktijk. Zo komt
vertrouwen tot stand. Voor wetenschappers betekent dat dat ze hun presentaties en inbreng
verankeren met de taal, de percepties, de waarden en de belangen die in het proces aanwezig zijn. Zo vergroten ze de kans dat kennis correct begrepen wordt.

7.8

Kritische reflectie op het onderzoek

Dit onderzoek kent een aantal sterkte- en zwaktepunten. Sterktepunten zijn:
-

Via een mix van theorieën en methoden uit verschillende disciplines tot verrijkte inzichten te komen

-

Zo weinig mogelijk aannames te maken

-

Ontwikkeling van een methodiek om houdingen op een objectieve manier vast te stellen, te vergelijken en tot conclusies te komen

Een mix van theorieën wordt ook geadviseerd door Termeer en Dewulf (2012). Zij geven aan
dat het combineren van meerdere theorieën helpt om de werkelijkheid beter te begrijpen
(Termeer & Dewulf, 2012). Ook Stern (2000) zag de noodzaak in om verschillende theorieën te
combineren om bepalende factoren en oorzaken van milieuvriendelijk gedrag te begrijpen.
Hij kwam ook tot nieuwe inzichten over milieuvriendelijk gedrag door theorieën waarden, normen, denkkaders en belangen te combineren. Ten opzichte van andere onderzoeken heeft
de mix van theorieën de mogelijkheid gegeven om geldende verklaringen te formuleren. Uit
hoofdstuk 2 blijkt immers dat zowel economen als psychologen onderzoek doen naar houdingen, maar dat ze er vaak niet in slaagden om de empirische data te verklaren, omdat ze zich
louter beperkten tot de theorieën uit hun eigen discipline. De combinatie van meerdere theorieën heeft de resultaten verrijkt. De resultaten laten duidelijk zien dat de actoren evaluatiecriteria hanteren die verband houden met meer dan één theoretisch perspectief. Het blijkt dat
houdingen altijd bepaald worden door percepties, gecombineerd door waarden en/of belangen. Die resultaten leiden tot de aanbeveling dat men moet vermijden om louter vanuit
één wetenschappelijke discipline analyses uit te voeren. De kans is dan immers groot dat onderzoekers verklaringen over het hoofd zien. Het gevaar bestaat dan dat empirische resultaten
inconsistent zijn met de voorgestelde theorie en dat men maar met één specifiek type evaluatiecriterium rekening houdt, omdat de effecten van de andere evaluatiecriteria niet worden
meegenomen in de analyse. Ook wat betreft de methoden is er gekozen voor een mix van
methoden: observatieanalyse en zelfrapportagemethoden. Veel van de methoden om houdingen te bestuderen hebben te maken met het risico op sociaal wenselijke antwoorden. Door
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methoden te combineren wordt het effect van enkele sociaal wenselijke antwoorden op de
resultaten sterk beperkt of zelfs tenietgedaan. Een mix van methoden wordt daarom ook aanbevolen in toekomstig onderzoek om de nadelen van elk van de methoden te tot een minimum te herleiden.
Er is naar gestreefd om zo weinig mogelijk aannames te maken en de data voor zich
te laten spreken. Er is geen aanname gemaakt of houdingen endogeen of exogeen gevormd
worden. Dat levert voordelen op, want de resultaten laten zien dat houdingen zowel endogeen als exogeen bepaald worden. Het is een samengaan van factoren die buiten de actor
vorm krijgen, alsook een aantal psychologische en sociologische aspecten. Door methoden
te combineren en door geen aannames te maken over endogeniteit of exogeniteit is dit onderzoek erin geslaagd om te ontdekken dat houdingen op beide manieren vorm kunnen krijgen. Soms exogeen, soms endogeen en soms exogeen én endogeen. Met die bevindingen
wordt bijgedragen aan de wetenschappelijke discussie of houdingen endogeen of exogeen
bepaald worden. Ook is er in de vragenlijst aan de respondenten geen aanname gemaakt
over het soort evaluatiecriteria die zij gebruiken om hun houding te bepalen. Door te werken
met open vragen was het mogelijk om op een zo objectief mogelijke manier informatie over
evaluatiecriteria te verzamelen.
Dit onderzoek heeft uitgebreide aandacht voor de selectie en toepassing van methoden om houding vast te stellen. Het bevestigt dat houdingen objectief vast te stellen zijn. Er is
daarvoor expliciet gekozen om methoden te combineren om zo de nadelen van elk van die
methoden tot een minimum te herleiden en de resultaten zo betrouwbaar mogelijk te maken.
Dat is gebeurd via de methoden van observatieanalyse en zelfrapportagemethoden. De data
over houding zijn verzameld via de cognitie van mensen, hoewel sommige respondenten ook
hun houding lieten blijken via hun emoties en gedrag. Rollen met ogen; zuchten; sterke emotiegeladen woorden gebruiken. Emoties en gedrag zijn moeilijker objectief te interpreteren
door de onderzoeker, terwijl het interpreteren van houdingen die via cognitie kenbaar gemaakt wordt, veel gemakkelijker objectief vast te stellen is. De interpretatie door de onderzoeker is in dit onderzoek zo minimaal mogelijk gehouden. Bij de zelfrapportagemethode is de
voorwaarde dat de onderzoeker eenvoudige graduele categorieën van houdingen voorlegt
aan de respondenten, zoals volledig aanvaardbaar, aanvaardbaar onder voorwaarden, liever niet of volledig onaanvaardbaar. Die categorieën zouden voorzien moeten zijn van concrete, elkaar uitsluitende, definities, zodat duidelijk is wanneer een houding in die specifieke
categorie valt. Bij observatieanalyse wordt gewerkt door woorden te koppelen aan die categorieën, zodat via tekstanalyse duidelijk is in welke houdingcategorie de respondent zich bevond. Dat vergemakkelijkt de objectieve vaststelling en onderlinge vergelijking van houdingen
tussen actoren.
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Ook doordat de data op verschillende manieren geanalyseerd zijn, heeft er in zekere
mate methodische triangulatie plaatsgevonden. Enkele conclusies zijn meermaals bevestigd,
zoals de conclusie dat er binnen één actorgroep verschillen zijn wat betreft de evaluatiecriteria
die gebruikt worden.
Die methoden werken vooral, wanneer houdingen van actorgroepen geanalyseerd
worden, omdat ze inzicht geven in de diversiteit ervan. Het is mogelijk om groepen met elkaar
te vergelijken via die maatstaven en om zo te bepalen wanneer er sprake is van weerstand of
van moeilijke uitvoering. In dit onderzoek is gewerkt met een indeling van maatregelen naar
moeilijkheid door te kijken naar de waarde van de mediaan en het maximum. De definitie van
Walgrave (1997) is nuttig gebleken: nl. dat maatregelen gedragen zijn, wanneer er genoeg
steun is van de actoren om ondanks tegenkantingen het beleid uit te voeren. Die definitie is
voor dit onderzoek omgekeerd geformuleerd: moeilijke uitvoering is er, als de actoren die een
primaire rol hebben bij de uitvoering van de overstromingsmaatregel een negatieve houding
hebben over de overstromingsmaatregel, gaande van niet aanvaardbaar tot liever niet. Die
definitie is geoperationaliseerd via de potentiële weerstandsmatrix die informatie omvat over
de meest negatieve houding en de mediaan als meest voorkomende houding. Die matrix,
gecombineerd met de resultaten van actoren bij de uitvoering, geeft een goede inschatting
van de overstromingsmaatregelen die ook in de praktijk geconfronteerd worden met trage
uitvoering.
Zwaktepunten en moeilijkheden in dit onderzoek zijn te vinden bij:
-

Sociaal wenselijkheid zo sterk mogelijk inperken

-

De codering van kwalitatieve data

-

Invloed van niet-onderzochte aspecten

-

Kwalitatieve data

Houdingen zijn altijd moeilijk te onderzoeken. Het vraagt van de onderzoeker goede vaardigheden. Één van de voornaamste moeilijkheden is sociaal wenselijkheid tegengaan. Zeker wanneer het gaat om houdingen via het cognitieve meten of via gedrag, moeten er methoden
ingezet worden om de kans op sociaal wenselijke antwoorden zo goed mogelijk te minimaliseren. In dit onderzoek is dit gebeurd via de interview methode, inclusief de manier van introductie van het onderzoek en de sfeer van vertrouwen die de interviewer creëerde. Het was
de respondenten duidelijk dat er geen beleidsimplicaties rechtstreeks verbonden waren aan
het onderzoek. Men kon vrij spreken, want het was immers toch voor doctoraatsonderzoek.
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De methodische moeilijkheid van dit onderzoek ligt bij de codering. Om de codering
goed toe te passen is het nodig geweest om de kwalitatieve informatie te definiëren, te vergelijken en te categoriseren, waarna vervolgens de categorisatie opnieuw gespecificeerd
werd om overlappende betekenissen te vermijden. Dat werk vraagt om een zeer nauwkeurige
en aandachtige toewijding, waarbij het beter is om de toepassing via een en dezelfde persoon te laten gebeuren om zo de consistentie te waarborgen. De code triangulatie die is toegepast heeft dus vooral betrekking op de iteratieve methode van definiëren, indelen en herdefiniëren in het geval van overlappende betekenissen. Het werken met een codeboek is dus
van cruciaal belang om te komen tot geldige resultaten. Ook is het erg belangrijk dat de context van de respondenten goed begrepen wordt, om zo de juiste interpretatie te geven aan
de evaluatiecriteria. Het is niet altijd even eenvoudig om aan te geven of een evaluatiecriteria
belang of een waarde is. Om die juiste inschatting te maken is het belangrijk dat de context,
intonatie en het verhaal van die respondent goed bekend is.
Bijna alle data die verzameld werden, zijn kwalitatief. Ze zijn vervolgens omgezet naar
kwantitatieve data, nominaal of ordinaal. Dat kwantitatief maken geeft al snel de neiging om
de resultaten te generaliseren voor de hele populatie, terwijl dat niet mogelijk en niet correct
zou zijn voor dit onderzoek. Dat komt omdat er niet is uitgegaan van een representatieve steekproef en ook omdat er niet evenveel data verzameld werden voor elk van de onderzochte
actorgroepen. Over sommige maatregelen waren minder data te vinden in de beleidsdocumenten dan over andere. Dat is een beperking van dit onderzoek. Wel is het onderzoek erin
geslaagd om de voornaamste gebruikte verhaallijnen te identificeren en te analyseren.
Ook de invloed van niet-onderzochte aspecten op houdingbepaling was moeilijk in dit
onderzoek. Tijdens de interviews bleek duidelijk dat procesgerelateerde zaken, zoals emotie,
vertrouwen en vroegere ervaringen meespeelden. Maar daar is geen dataverzameling naar
gedaan. Het is niet duidelijk in welke mate die procesgerelateerde zaken, die het gevolg zijn
van vroegere beleidsprocessen, een invloed hebben op de houdingbepaling en ook niet op
welke manier die zaken kunnen worden bijgestuurd.
Het onderzoek zou sterker worden, als de resultaten nog konden worden gevalideerd
met de praktijk. Dat wil zeggen dat de gradatie van overstromingsmaatregelen qua moeilijkheidsgraad getoetst zou kunnen worden met de diverse betrokkenen bij de beleidsuitvoering.
Nu is dat slechts kort getoetst in de CIW-werkgroep waterkwantiteit. De resultaten werden in
grote mate herkend.
De resultaten geven aan beleidsmakers betere aanbevelingen over hoe zij hun beleidsproces kunnen organiseren, als er een implementatiekloof dreigt te ontstaan als gevolg
van houdingverschillen. Die resultaten maken bewust dat er meer aandacht nodig is voor de
manier waarop er een gesprek plaatsvindt tussen de actoren die een rol hebben bij de uitvoering. Louter participatie of deliberatie volstaat niet. Er moet worden bekeken welk passend
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mechanisme nodig is om de belangen, waarden en perceptieverschillen aan te pakken. Op
die manier is dit onderzoek voorschrijvend, eerder dan beschrijvend. Het draagt mechanismen
aan om houdingen in actorgroepen te verbinden en bij te sturen in beleidsprocessen.
Voor het overstromingsbeleid zijn de resultaten nuttig om inzicht te geven in de verschillen waardoor een implementatiekloof kan ontstaan. Die inzichten zijn voldoende om aan te
geven welke mechanismen nuttig kunnen zijn. Het onderzoek werkt echter niet voorspellend
in de zin dat voorspeld kan worden welke verhaallijn een boer bijvoorbeeld zal hanteren ten
aanzien van een overstromingsmaatregel. Dat komt omdat er verschillende verhaallijnen te
vinden zijn binnen één actorgroep. Voorspellen is niet mogelijk, maar beleidsmakers kunnen
zich met de onderzoeksresultaten wel beter voorbereiden, als zij verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering van maatregelen.

7.9

Vragen voor vervolgonderzoek

Dit onderzoek wordt afgesloten met vragen voor vervolgonderzoek. Vervolgonderzoek zou
zich kunnen richten op de manier waarop procesgerelateerde aspecten meespelen in de
houdingbepaling en hoe die kunnen worden bijgestuurd via mechanismen in beleidsprocessen. Hoe spelen emoties, ervaringen, vertrouwen en macht een rol? Ook is het interessant om
te onderzoeken wat de rol van groepsprocessen op houding is. Wanneer er zicht is op die
aspecten, kunnen de resultaten worden versterkt.
Heel wat van de mechanismen hebben te maken met een dialoog tussen actoren. Het
lijkt verstandig om die dialoog te faciliteren. Bij vervolgonderzoek naar de mechanismen zou
onderzocht kunnen worden wat de invloed van de gespreksfacilitator is op de houdingbepaling? Welke facilitatievaardigheden zijn absoluut nodig om dit type implementatiekloof te dichten? Welke procescondities moeten worden vervuld om de mechanismen goed te laten werken?
Verder onderzoek is ook nuttig naar het type evaluatiecriteria die actoren gebruiken
en of en waardoor de dominantie van de evaluatiecriteria veranderen doorheen de tijd. Dat
is niet duidelijk in dit onderzoek en is wel relevant om te weten. Dat roept ook de vraag op om
na te gaan wat de impact van de geïntegreerde mechanismen op de evaluatiecriteria zal
zijn. De aanname is dat evaluatiecriteria zoals belangen en perceptie wel veranderen en dus
minder of meer dominant kunnen worden. Bij waarden zal dat minder het geval zijn. Het loont
ook de moeite om na te gaan of actorgroepen die vooral belangengerichte evaluatiecriteria
gebruiken, kunnen veranderen in actorgroepen die vooral waardengerichte evaluatiecriteria
gebruiken en vice versa. En is het mogelijk om dat te bewerkstelligen via mechanismen?
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Verschillen tussen de verhaallijnen zijn duidelijk geworden in dit onderzoek. Dat wekt
nieuwsgierigheid op naar de verklaring voor die verschillen. Dat is in dit onderzoek niet geanalyseerd. In vervolgonderzoek zou dieper kunnen worden ingegaan op de verklarende verschillen tussen de verhaallijnen die actoren uit eenzelfde groep gebruiken.

Tot slot
Tot slot wordt dit onderzoek afgerond met de algemene conclusie: houdingen van betrokken
actoren kunnen één van de verklaringen zijn van een implementatiekloof. Het onderzoek laat
zien dat die houdingen kunnen verschillen. Maar ook dat houdingen veranderlijk zijn. Daarom
is actieve sturing op die houdingverandering een absolute must voor het beleid om zo de implementatiekloof te dichten en zelfs te voorkomen. Dat gebeurt door specifieke mechanismen
in te bouwen in het beleidsproces.
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commodo et incommodo, voorgeschreven door de wet van 28 december 1967
betreffende de onbevaarbare waterlopen en tot wijziging van diverse bepalingen van
het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot uitvoering van de onteigening
ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de
vergoedingsplicht van titel I van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 en
tot aanvulling ervan met een regeling voor de afbakening van overstromingsgebieden
(30/03/2012).
Vlaamse reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM II) (1995).
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. (2013).
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Bijlagen
Bijlage 1: Contactpersonen voor case selectie
Patrick Willems (professor Waterbouwkunde), Koen Maeghe (Beleidsmedewerker NV De
Scheepvaart), Wim Boonen (bekkencoördinator Maasbekken), Livinus Dehaene (bekkencoördinator Brugse Polder), Patrick Van Bockstal (bekkencoördinator Benedenscheldebekken), Annelies Sevenant (bekkencoördinator Denderbekken), Ivo Terrens (Beleidsmedewerker waterbeheer VMM).

Bijlage 2: Codeboek
De codering is in het oorspronkelijke cijfer weergegeven. Bijvoorbeeld staat hieronder case
gebied Vlaanderen code 7. Dit komt omdat de codes 4, 5, 6 te maken hadden met bekkens
die niet geselecteerd zijn. Niet relevante codes zijn niet weergegeven in het codeboek. Dat is
de reden waarom de codes niet altijd chronologisch zijn.
Kenmerkvariabelen
•

Casegebied:

Code

•

Label

Definitie

1

Demerbekken

Wanneer respondent dit bekken als context neemt

2

Denderbekken

Wanneer respondent dit bekken als context neemt

3

Maasbekken

Wanneer respondent dit bekken als context neemt

7

Vlaanderen

Wanneer respondent dit bekken als context neemt

Bestuursniveau (lokaal, regionaal, Vlaams)

Code

•

Label

Definitie

2

Vlaams

Wanneer respondent actief is op Vlaams niveau

3

Regionaal

4

Lokaal

Wanneer respondent actief is in de provincie of in het bekken of in
op een bestuursniveau hoger dan het lokale niveau – hoger dan
lokaal maar lager dan Vlaams niveau
Wanneer respondent actief is op gemeentelijk niveau

Institutioneel type (belangengroep, administratie, politicus, burger, expert)

Code

Label

Definitie

1

Belangengroep

Wanneer respondent werkzaam is bij belangengroep, middenveld

2

Administratie

Wanneer respondent werkzaam is als ambtenaar bij de overheid

3

Politicus

4

Burger

Wanneer respondent in de politiek zit en vanuit die titel spreekt, of
bestuurder is (gouverneur, kabinetsmedewerker, gedeputeerde)
Wanneer respondent op persoonlijke titel spreekt

5

Expert

Wanneer respondent academicus is, of bij onderzoeksinstelling werkt
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Code

•

Label

Definitie

1

Bodemsanering

2

Burgerbelang

3

Cultureel erfgoed

4

Integraal

5

Landbouw

6

Milieu en natuur

7

Ondernemers

8

Ruimtelijke Ordening

9

Samenleving

10

Scheepvaart

Wanneer respondent werkzaam is op het terrein van de bodemsanering
Wanneer respondent het eigenbelang vertegenwoordigt, als
burger
Wanneer respondent werkzaam is op terrein van cultureel erfgoed
Wanneer de respondent de arbeidstaak heeft om te zorgen voor
integratie van belangen en sectoren (bv bekkensecretariaat)
Wanneer respondent agrarische activiteiten onderneemt of de
landbouwsector vertegenwoordigt
Wanneer respondent werkzaam is in of voor de milieu en natuursector
Wanneer respondent ondernemer is, of hun belang vertegenwoordigt
Wanneer respondent werkzaam is op vlak van ruimtelijke ordening
Wanneer de respondent de belangen van de brede samenleving vertegenwoordigt, zoals bv politici in parlement
Wanneer respondent werkzaam is in relatie met scheepvaart

11

Sociaal/gezin

12

Veiligheid

13

Verzekering

14

Visserij

15

Water

16

Watervoorziening

17

Werknemersvereniging

Wanneer respondent belangen van gezin en verenigingsleven
vertegenwoordigt
Wanneer de respondent werkt bij een organisatie voor de veiligheid van mensen zoals brandweer of eerste hulp
Wanneer respondent werkzaam is in de verzekeringssector
Wanneer respondent activiteiten onderneemt in of in relatie tot
de visserijsector
Wanneer respondent werkzaam is in relatie tot waterbeheer en
waterkwaliteit
Wanneer respondent betrokken is bij de voorziening van drinkwater
Wanneer respondent belangen van werknemers vertegenwoordigt

Sectortype (ruimtelijke ordening, milieu, veiligheid, waterbeheer, ...)

Houdingvariabelen
Code

Label

Definitie

3

Helemaal aanvaardbaar
Aanvaardbaar in bepaalde gevallen
Liever niet

4

Niet aanvaardbaar

5

Geen oordeel

Positieve houding en er worden geen beperkende voorwaarden gesteld
Positieve houding en worden beperkende voorwaarden gesteld in
de vorm van ‘als’, ‘tenzij’, ...
Negatieve houding, maar er wordt gesteld dat als het moet, dat het
dan wel kan, ‘mits’
Negatieve houding en er worden woorden gebruikt die erop duiden
dat het absoluut niet gewaardeerd wordt als een dergelijke maatregel wordt uitgevoerd
De respondent geeft niet duidelijk aan of hij/zij een positieve of negatieve houding heeft, of geeft aan geen oordeel te hebben

1
2
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Evaluatiecriteria-variabelen
Waarde of belang
Code

Label

Definitie

1

Waarde

2

Belang

Een waarde is een generiek richtinggevend principe van wat volgens
de mens moreel is, wat wenselijk is of wat juist is. Waarde is te identificeren door het volgende te beantwoorden:
‘los van de context vind ik dat .... ik heb de overtuiging dat dit de
manier is waarop het zou moeten gaan’
Het belang is iets waardoor welvaart van een mens gemaximaliseerd
wordt. Belang is te identificeren door het volgende te beantwoorden:
‘omdat het mij in deze context iets oplevert (winst, gemak, status, zekerheid)’

Evaluatiecriteria
cod
e
1

label

Definiëring gebruikte woorden

Haalbaarheid/gemak om uit
te voeren

Uitvoerbaar met niet te veel obstakels/knelpunten (bv protesten en ruimtelijke ingrepen
Bijhorende stellingen: er moet plaats zijn – geen
bebouwing – daar waar ruimte is – daar waar
het wel kan/waar er ruimte voor is – als het ruimtelijk gezien mogelijk is/geschikt is – technisch
haalbaar/maatschappelijk haalbaar/financieel haalbaar – lukt niet –mogelijk zijn – doenbaar
Het moet gecontroleerd zijn, beheersd zijn, bepalen wanneer gebied vrij komt/leeg kan lopen – sturen – regelbaar
Respecteert natuurlijkheid van het gebied:
ecologische beschermingsmaatregelen nemen – op een ecologische verantwoorde wijze
– teruggaan naar de oorsprong - terug naar de
natuur – natuurlijk werken
beheren van het waterpeil, voorkomen van
schade – vrijwaring – soelaas bieden
Ruimtegebruik wordt beschadigd, schade aan
teelten
Economische activiteit wordt verhinderd, beperking teeltkeuze, stopzetten van agrarische
productie, inbreuk op maatschappelijke voorzieningen, niet kunnen leveren van drinkwater,
geen bouwvergunning kunnen afleveren, gebieden zijn niet bereikbaar
Overleg/goede communicatie – deftige manier verwittigen – communicatie, participatie –
meedoen, informeren, afstemmen – inspraak
Maatregel veroorzaakt of voorkomt droogte,
impact op biodiversiteit, erosie, sedimentenstroom vervuiling waterkwaliteit
Maatregel zorgt ervoor de waterkwaliteit in
orde is of men vindt het belangrijk dat de waterkwaliteit goed is
Inrichten van een gebied gaat niet alleen om
hydraulica, er moet samengewerkt worden
met andere sectoren, soms is het vanuit het gebied interessanter om andere maatregelen op
te leggen, andere maatregelen om de economische activiteiten in een gebied te behouden

2

Beheersbaarheid

3

Respecteert
natuurlijkheid/natuurlijke loop van rivier

4

Wateroverlast en schade beperkend
Schade aan ruimtegebruik

5
6

Verhinderen van ruimtegebruik

7

Betrekken van belanghebbenden

8

Ecologische effecten
dem, natuur, water,....)

9

Waterkwaliteit moet goed
zijn – grondkwaliteit moet
goed zijn
Rekening houden met huidig
ruimtegebruik en aard rivier

10

(bo-
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Belang

Waarde
Waarde

Belang
Belang
Belang

Waarde
Belang
Waarde
Waarde
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12

Compenseren voor
mend neveneffect

13

Optimaal en multifunctioneel
ruimtegebruik

15

Aan de bron/ruimte voor water

16

Overheid moet belangen
van burgers behartigen
Zekerheid over het effect/gevolgen

17

bijko-

18

Consistentie met andere
maatregelen/beleid

19

Vrijwilligheid

20
21

Gemotiveerd, transparant en
eenvoudig
Gedragen

22

Verplicht opleggen

24

28

Bijkomend neveneffect - impact
op
gezondheid
(mens/dier)
Milieuvriendelijk neveneffect
+ kostenbesparend
Maatschappelijk
verantwoord ook qua kostprijs
Gelijkheid

36

Baten voor ruimtegebruik

38

Verlies van inkomen/waarde

39

Creëert vervuiling

43

46

Bijkomend neveneffect –
algemene gevolgen
Effect op landschap/erfgoed
- effect op beleving van omgeving
Zelfverantwoordelijkheid

49

Solidariteit

54

Toename van bewustzijn

56

Bijkomend neveneffect - kosten onderhoud/maatschappelijke kost/menselijk leed

25
27

45

Het is nodig dat als een maatregel een bijkomend neveneffect heeft, dat degene die hier
schade van ondervind, gecompenseerd wordt
De maatregel is zo efficiënt en optimaal mogelijk in termen van ruimtegebruik, reductie van
ruimteclaims, optimaal gebruik van infrastructuur
Vanaf de bron, inzicht in afvoergedrag, natuurlijke inrichting van systeem, wonen en water
gaat niet samen, ruimte geven aan water
Overheid moet burgers beschermen – Vlaanderen moet droge voeten garanderen
De gevolgen van een overstroming of van het
effect van een maatregel worden duidelijk en
men heeft er vat op
Congruentie in bekkenbeheer, hat kan niet dat
in het ene bekken op een bepaalde manier
wordt gereageerd en elders op een andere
manier, maatregelen moeten logisch bij elkaar
passen, niet verschuiven van probleem naar lagere gebieden
Wenst geen beperkingen – vrijheid om zelf voor
iets te kiezen
Uitgelegd zijn waarom – transparant zijn
waarom – onderbouwd
Men is ermee akkoord – Acceptatie maatschappelijke consensus
Wordt opgelegd bij wet, afgedwongen, zou
moeten, het is verplicht
Maatregel veroorzaakt of voorkomt impact op
gezondheid, bacteriële besmetting, impact op
gezondheid van dier.
De maatregel brengt geld op, bespaart kosten

Waarde

Niet verantwoord voor de maatschappij als geheel .
Gelijkwaardig behandelen – niet 1 gebruikstype viseren – evenredige verdeling – iedereen evenveel
De maatregel levert baten op voor ruimtegebruikers
Maatregel creëert verlies aan inkomen of
waarde voor ruimtegebruiker
Maatregel zorgt ervoor dat er vervuiling optreedt
De maatregelen creëert neveneffecten

Waarde

Oog houden voor landschappelijke kwaliteiten
– landschappelijke inpassing – omgevingskwaliteit
Achteraf niet komen klagen – zelf maatregelen
nemen – responsabiliseren
Solidariteit - met de maatschappij samen – iedereen meedragen in de kosten –samen ervoor betalen - spreiding risico
Maatregel zorgt ervoor dat mensen geïnformeerd zijn, bewust zijn van het risico en de gevolgen
Maatregel brengt kosten voor onderhoud met
zich mee, of veroorzaakt/beperkt menselijk
leed/maatschappelijke kost

Belang
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Waarde

Waarde
Waarde
Waarde
Waarde
Belang
Belang

Waarde
Belang
Belang
Belang
Belang

Waarde
Waarde
Belang
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66

Bijkomend neveneffect - creatie van draagvlak voor
overstromingsbeleid
Effectief omgaan met overheidsgeld
Compenseren als buiten de
wil om

69
72

77

Bijkomend neveneffect - effect op leefbaarheid
Bijkomend neveneffect - inbreuk op eigendomsrecht respecteren van eigendomsrecht
Bijkomend neveneffect waarborgen van voedselveiligheid

87

88

Mensen informeren, communicatie is belangrijk

Belang

Er moet geïnvesteerd worden om niet telkenmale een doekske te geven voor het bloeden
Als schade door overstroming het gevolg is van
een ramp, buiten de wil van mensen is, dan
schade vergoeden, onvoorzien, mens zelf
geen fout aan
Maatregel heeft effect op leefbaarheid van
een gebied, bv als gevolg van inbreiding
Aandacht hebben voor eigendomsstructuur,
eigendomsrecht mag niet opwegen, je mag
niet ingrijpen in eigendomsrecht

Waarde

Maatregel mag veiligheid van voedsel niet in
gevaar brengen, bv door vervuiling van akkers
via vervuild water

Belang

Waarde

Belang
Belang

Perceptie-variabelen
•

Perceptie gecontroleerd overstromingsgebied

Code

Label

Definitie

1

Beheersbaar

GOG is beheersbaar water/ water onder controle houden

2

Natuurlijk

GOG geeft natuurlijkheid aan waterloop terug

3

Kunstmatig

GOG is een kunstmatige ingreep om water te lozen

4

1 en 3

Perceptie 1 en 3 worden beiden genoemd

5

Pieken aftoppen

6

Herstel historische fouten

GOG is een maatregel om pieken af te toppen/afvoer van
water/ peilbeheer
GOG herstelt fouten uit verleden

7

Multifunctioneel

8

Veiligheid

9

Creëert overstroming

•

GOG is instrument/maatregel dat meerdere doelen kan dienen
GOG is een maatregel die veiligheid en bescherming biedt
GOG is een maatregel die overstroming creëert op bepaald
grondgebied

Perceptie groendaken en hemelwaterputten

Code
1
2

Label

Definitie

Water vasthouden – redelijk effect
Water vasthouden – redelijk effect van korte duur

Groendaken en hemelwaterputten vangen water op, houden water vast, met beperkt effect voor overstromingen
Groendaken en hemelwaterputten vangen water op, enkel
bij korte regens nuttig in de stad en bij beken, niet bij grote
rivieren, draagt bij aan overstortproblematiek (groter effect
voor overstromingen)
Groendaken en hemelwaterputten zouden water moeten
opvangen maar werkt niet naar behoren omwille van traagheid dat maatregelen in werking treden, snel vol, onvoldoende oppervlakte beschikbaar, beperkte buffercapaciteit
Groendaken en hemelwaterputten zijn maatregelen die niet
nuttig zijn voor overstromingen. Ze hebben wel een ander
nut (droogte tegengaan, hergebruik water, grondwateraanvulling, waterzuivering, isolatie, is mooi
Groendaken en hemelwaterputten creëren juist overstromingen

3

Functioneert niet

4

Niet nuttig voor overstromingen

5

Creëert overstroming
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Perceptie over hermeandering en natuurlijke overstromingsgebieden

•
Cod
e
1

Label

Definitie

2

Natuurlijke toestand terugbrengen
Verminderen snelheid

3

Geen nut

4

Creëert overstroming

Hermeandering en NOG brengen natuurlijke bedding van
de rivier terug en hebben een effect op overstromingen
Hermeandering en NOG verminderen de snelheid van water, verlengen de lengte van rivier en dragen bij aan ecologische kwaliteit
Hermeandering en NOG hebben geen effect op overstromingsproblematiek
Hermeandering en NOG vernatten een gebied, zorgen voor
peilverhoging, wekken juist overstromingen op en zorgen
voor buffering en creatie van natuurgebieden

Perceptie over dijken

•
Code

Label

Definitie

1

Veiligheid garanderen

2

Beheersbaar

3

Vergroten risico

Dijken bieden bescherming – punctueel/lokaal – garanderen veiligheid
Dijken houden water in de rivier – houden water beheersbaar – dijken voorkomen overstromingen
Dijken verhogen het risico op miserie

4

Niet natuurlijk

Dijken zijn niet natuurlijk

5

Oude manier

Dijken zijn oude manier van doen

6

Water binnen rivier houden

7

Oorzaak van overstromingen

Dijken houden water in de rivier, maar op verdere afstand
van rivier – ruimte geven
Dijken zijn oorzaak van overstromingen

Perceptie overstromingsbestendig bouwen

•
Code

•

Label

Definitie

1

Respecteert eigendomsrecht

2

Duur en lastig

3

Creëert risico

4

Omgaan met risico

5

Verloedering

6

Minder buffercapaciteit

7

Complex

Overstromingsbestendig bouwen voorkomt discussie over
planschade en respecteert eigendomsrecht
Overstromingsbestendig bouwen is duur en complex ruimtelijk lastig
Overstromingsbestendig bouwen voorkomt geen overstromingen, lost probleem niet op, want gevaar voor veiligheid
stijgt zelfs
Overstromingsbestendig bouwen is een manier om met risico om te gaan
Overstromingsbestendig bouwen verloedert de open
ruimte – geen goede manier – er mag niet gebouwd worden waar water is
Overstromingsbestendig bouwen veroorzaakt overstromingen, want er is minder buffercapaciteit
Overstromingsbestendig bouwen maakt dingen complex Er is genoeg ruimte om te bouwen, dus waarom de zaken
complexer maken door in overstromingsgebied te bouwen

Perceptie private beschermingsmaatregelen

Code
1
2

Label

Definitie

Alternatief voor onteigening
Geen garantie

Private beschermingsmaatregelen zijn een alternatief voor
onteigening
Private beschermingsmaatregelen zijn moeilijk te realiseren en
garanderen geen veiligheid
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3

Moeilijk te realiseren

4

Omgaan met risico

5

Buffercapaciteit wegnemen
Kosten doorschuiven

6

Private beschermingsmaatregelen komen van pas om met risico om te gaan, maar het blijft lastig, omdat men op een soort
van eiland achter blijft
Private beschermingsmaatregelen helpen om met het risico
om te gaan en zijn dus een oplossing
Private maatregelen kunnen buffercapaciteit wegnemen
Private beschermingsmaatregelen zijn een manier van de
overheid om kosten door te schuiven

Perceptie watertoets

•
Code

Label

Definitie

1

Bewust maken

2
3

Aangepast bouwen stimuleren
Verbieden van bouwen

4

Afwentelen kosten

5

Compensatie

Watertoets is een instrument om mensen bewuster te maken
en in te lichten over het risico op overstromingen
Watertoets is een instrument dat aangepast bouwen stimuleert en een soort van voorzorgsbeginsel omvat
Watertoets is een instrument om bouwen in overstromingsgebieden te vermijden, wat maakt dat het risico afneemt
Watertoets is een manier om kosten af te wentelen op de burger
Watertoets is een manier om compensatie op te leggen - effecten op milieuaspecten

Perceptie onteigening

•
Code

Label

Definitie

1

Voorkomt schade

Onteigening is manier om schade te voorkomen

2

Beperkt menselijk leed

3

Complex en duur

Onteigening is manier om menselijk leed te beperken van
overstromingen
Onteigening is duur/te vergaand en complex

4

Veroorzaakt leed

Onteigening is menselijk leed en economisch leed

5

Maakt maatregelen mogelijk
Aanpak oorzaak overstroming

Onteigening is om overstromingsmaatregelen aan te leggen –
om bepaald debiet te realiseren.
Onteigening is manier om oorzaak van overstroming aan te
pakken

6

Perceptie overstromingsvoorspeller

•
Code

Label

Definitie

1

Staat van paraatheid

2

Bewustmaken

3
5

Samen met middelen om
schade te verminderen
Niet nuttig

6

Paniek veroorzaker

7

Gebrekkige informatieverspreiding

8

Gelaagde waarschuwing

9

Niet accuraat

Overstromingsvoorspeller is een manier om hulpdiensten in paraatheid te brengen, of waterbeheerders
Overstromingsvoorspeller geeft info aan burgers, maakt bewust
Overstromingsvoorspeller moet gepaard gaan met middelen
om ook effectief iets te doen om schade te verminderen
Overstromingsvoorspeller is niet nuttig – hevige buien zitten er
niet in en rivieroverstroming zie je aankomen
Overstromingsvoorspeller veroorzaakt paniek, of cry wolf effect
Overstromingsvoorspeller is zorgt niet voor goede informatieverspreiding, niet iedereen heeft internet, niet iedereen kijkt op
internet
Overstromingsvoorspeller brengt gelaagdheid in de waarschuwing aan, eerst hulpdiensten met stille waarschuwing,
dan de rest
Overstromingsvoorspeller is niet accuraat, moet robuust zijn

291

Bijlagen
Perceptie private verzekeringen

•
Code
1

Definitie

2

Private verzekering is een differentiering in meebetalen – maakt onderscheid tussen oude
huizen en nieuwe huizen – degenen die veel risico nemen moeten hogere prijs betalen
Private verzekering Iedereen betaalt evenveel, omdat niet aansprakelijk bent

3

Private verzekering zorgt voor differentiering, want als je meer verdient, dan meer betalen

4

Private verzekering is feitelijk hetzelfde als rampenfonds

5

Private verzekering: evenveel betalen op voorwaarde dat er geen bijkomend risico wordt
gevormd – dus niet meer bouwen in overstromingsgebieden
Private verzekering is responsabilisering – daarom ook diversiteit in prijs om duidelijk te maken waar risico ligt
Private verzekering is een maatregel waarbij mensen moeten betalen voor het risico dat ze
niet lopen
Private verzekering is een maatregel waarbij men evenveel moet betalen om het systeem
betaalbaar te houden
Free rider/moral hazard/misbruik doordat men meer kosten gaan indien etc

6
7
8
9
10

Private verzekering is niet nuttig – het is beter om overstromingen te voorkomen

11

Iedereen betaalt want iedereen draagt bij aan risico, daarom dus geen private verzekering.

Perceptie rampenfonds

•
Code
1
2

Definitie
Taak van de overheid om te zorgen voor schade aan burgers/landbouw –om dat te vergoeden
Helpt niet – het is beter om overstromingen te voorkomen

3

Rampenfonds – betaalbaarheid (premies) zekerheid dat het gedekt wordt

4

Voor uitzonderlijke events/rampen

5

Verkeerde manier want criteria kloppen niet – zijn achterhaald – is tricky

6

Overheid heeft situatie gecreëerd dus daar draait ze dan ook voor op

7

Controleerbaarheid

8

Rampenfonds is tussenkomst ?

Perceptie risicocommunicatie

•
Code

Definitie

1

Verhoogt bewustzijn

2

Verhoogt acceptatie vna maatregelen

3

Verhoogt bewustzijn maar impact is beperkt door negatieve boodschap

4

Verhoogt bewustzijn, maar dan ook concrete maatregelen voor handen om iets te doen

5

Mensen niet nodeloos bang maken

6

Niet iedereen enkel in risicogeied

7

Communiceren om paniek te voorkomen

8

1 en 5

9

1 en 2
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Perceptie noodplanning en rampenhulp

•
Code

Definitie

1

Voorbereid zijn/wat en welke middelen dan ook in te zetten

2

Geen zin bij plotse hevige gebeurtenissen

3

Manier om gemeentebesturen bewust te maken

4

Noodplan ligt in de lade – geen plan maar kunde – dus training en oefening

Perceptie baggeren en ruimen

•
Code

Definitie

1

Baggeren en ruimen zorgt ervoor dat water kan wegstromen – peilverlaging

2

Baggeren/ruimen zorgt ervoor at overstromingen gecreëerd worden – ongewenst

3

Baggeren en ruimen verhindert ruwheid van rivier (NOG) – natuurlijke overstromingsgebieden – is gewenst

4

Baggeren zorgt voor buffercapaciteit in de rivier

5

Baggeren en ruimen lossen niets op in relatie met stuwen

6

Baggeren; niet voor overstromingen, wel voor scheepvaart

7

Baggeren is manier om biodiversiteit en nutriënten weg te halen

Perceptie herbestemming

•
Code

Definitie

1

Manier om gronden van bestemming te wisselen en zo schade te beperken

2

Is een manier om landgebruik aan te passen zodat oorzaken van overstromingen voorkomen worden
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