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Opzet presentatie

● Resultaten promotieonderzoek

– Waarom

– Centrale vraag

– Hoe

– Resultaten (voorbeeld)

● Wat betekent dit voor transities?
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Waarom
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● Waterkwaliteitsverbetering stagneert, 
KRW-doelen niet gehaald zonder extra impuls
(BluePrint)

● Pleidooi EC voor versterking governance

● NL: ontwikkeling nieuwe (niet wettelijke) 
samenwerkingsverbanden

● Bijdrage waterkwaliteitsverbetering nog
onduidelijk (ook: trage respons watersysteem)
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… waterkwaliteit niet alleen een Nederlands probleem (Grizetti et al., 2016)



Centrale vraag

● Hoe draagt governance bij aan daadwerkelijke waterkwaliteitsverbetering? 

● Waar denk jij aan bij governance? Vraag aan deelnemers

– Gezamenlijk doel

– Kennis: Wat kun je doen aan waterkwaliteitsverbetering?

– Samenwerking: met wie, hoe en wanneer?

– Regels en instrumenten: voor wie en waarvoor?

– Rollen en verantwoordelijkheden: voldoende helder? Snijvlakken?

– Uitvoering, monitoring, handhaving: wortel of stok?

– Omgaan met conflicten: de ‘huwelijkse voorwaarden’
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Hoe

● Literatuur-onderzoek

● Empirisch onderzoek:

– 3 water functies (drinkwater, ecologie, zwemwater)

– Verschillende watertypen en omgeving

– In Nederland, reflectie met nationale studies en buitenlandse ervaringen

● Reflectie vanuit KRW proces
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Literatuuronderzoek
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• Verschillende perspectieven op effectiviteit
(wettelijk, ecologisch/hydrologisch, 
maatschappelijk)

• Ze zijn allemaal relevant voor de 
waterkwaliteit en beïnvloeden elkaar
(interacties)



Voorbeeld: Stedelijk zwemwater

● Maatschappelijke vraag naar
zwemwater in de stad, realisatie blijkt
lastig, waardoor komt dit?

● 2 steden: Amsterdam, Rotterdam

● Kennis over risico’s en te nemen
maatregelen (gezond ontwerp)

● Meekoppelen met andere
ontwikkelingen

● Betrokkenheid andere actoren bij
planvorming en implementatie

● Eisen aan sturing verschillen voor deze
fases
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Verschillende disciplines, perspectieven

Rol van inter- en transdisciplinariteit: 

● Waterkwaliteitsverbetering vraagt 
geïntegreerde benadering 
verschillende kennisdomeinen en 
sectoren

Aandachtspunten: 

● Gedeeld probleem, 

● Gezamenlijke taal, 

● Afspraken maatregelen, follow up, 

● Schaalniveaus

Hoe maak je hiermee een begin? 
Vraag aan deelnemers
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Verbinding maatschappelijk debat en water

● Informatie over waterkwaliteit en 
het belang daarvan, voedt 
onvoldoende het maatschappelijk 
debat.

● Geldt voor risico’s én kansen

● Link met andere dossiers?

• Klimaatadaptatie, overlast en
hittestress

• Link met gezondheidswinst van 
goede waterkwaliteit?

• Economische ontwikkeling

Wat is hiervoor nodig? Vraag aan 
deelnemers
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Sturing verschilt per fase

Randvoorwaarden governance
verschillen voor planfase en uitvoerings-
en beheerfase:

● Wie te betrekken, afweging van 
belangen, instrumenten, afspraken 
over uitvoering, monitoring en 
handhaving, inspelen op 
voortschrijdend inzicht

● Rol van de politiek (bestuurlijke cycli)

Is dit een risico voor een transitieproces? 
Hoe dan? Vraag aan deelnemers
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