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Voorwoord
Het voorliggende rapport is het resultaat van een onderzoek naar de mogelijkheden van
stakeholderparticipatie voor scheepswrakkenbescherming en breder gezien voor een beter gebruik
en beheer van de Nederlandse Noordzee in het algemeen. Het schrijven hiervan is voor mij één groot
leerproces geweest dat gepaard ging met ups en downs. Mijn stage bij Stichting De Noordzee begon
in februari 2012. Ik wist toen wel al welke richting ik op wilde gaan, maar als ik kijk wat ik nu heb
geleerd ten opzichte van toen, wist ik destijds vrij weinig. De eerste maanden draaide het om het
kennismaken met het onderwerp wrakkenbescherming, wat ook nieuw was voor mij. Vervolgens ben
ik door het hele land gereisd om interviews af te nemen. Daarna brak er een lange tijd aan van
schrijven, herschrijven, schrijven en nog eens herschrijven, resulterend in een adviesrapport in 2012
en ten slotte ook in een masterthesis. Dit ging niet altijd even gemakkelijk, maar het resultaat mag er
wezen. Graag wil ik een dankwoord uitspreken naar mijn scriptiebegeleider Jaap Gersie. Onze
gesprekken zijn niet altijd even soepel verlopen, maar ik kan wel zeggen dat ik een hoop van u heb
geleerd. Het uiteindelijke resultaat is er alleen maar beter op geworden. Graag wil ik ook Joop Coolen
bedanken, mijn begeleider bij Stichting De Noordzee. Joop heeft passie voor wat hij doet en dit heeft
hij zo goed als het kan aan mij proberen over te dragen. Bedankt voor je begrip en vertrouwen en
voor de leerzame uitstapjes. Ook wil ik zijn collega’s bedanken voor de fijne werksfeer en dan met
name het communicatieteam met wie ik zes maanden lang vier dagen in de week heb samen
gezeten. Daarbij heb ik niet alleen meer geleerd over het onderwerp van mijn thesis, maar ook over
het reilen en zeilen van een non-gouvernementele organisatie. Verder wil ik ook de personen
bedanken die ik heb mogen interviewen. Jullie hebben het onderwerp wrakkenbescherming echt
levend gemaakt voor mij. Bedankt voor jullie openheid en voor de leuke en interessante kijk in jullie
wereld. Tot slot wil ik bij deze ook mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun en motiverende
woorden. Bedankt allemaal. Nu kan ik eindelijk zeggen dat het af is. Ik hoop dat dit rapport met
plezier wordt gelezen.
Fiona Segers
25 maart 2013
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Samenvatting
In 2011 is Stichting De Noordzee samen met drie andere organisaties, namelijk Vereniging Kust &
Zee, Duik de Noordzee schoon en Sportvisserij Nederland, een beleidsinitiatief gestart onder de
naam Bescherm een Wrak. Het doel van dit project is om in samenwerking met alle
belanghebbenden te werken aan een duurzaam gebruik en beheer van scheepswrakken in de
Noordzee. Op het moment biedt de Nederlandse wet- en regelgeving hier nog geen handvatten voor,
terwijl wrakken met een ecologische en/of cultureel-historische waarde van verschillende kanten
worden bedreigd. Hierin dient verandering te komen. De initiatiefnemers van Bescherm een Wrak
streven niet alleen naar juridische steun, maar ook naar het verrijken van de bestaande kennisbasis
en naar het creëren van draagvlak. De vraag is hoe dit samenwerkingsproject het beste kan worden
aangepakt. In dit onderzoeksrapport wordt deze vraag opgepakt en verder uitgewerkt. Daarbij wordt
het project van Bescherm een Wrak gekoppeld aan het concept ‘stakeholderparticipatie’, een
interactieve manier van beleid maken. Welke mogelijkheden biedt stakeholderparticipatie voor
Bescherm een Wrak? Breder gezien wordt hier ook gestreefd naar het verbeteren van de maritieme
beleidspraktijk in het algemeen. Deze heeft namelijk te maken met verschillende problemen, zoals
het ontbreken van een gevestigd overheidsgezag, beleidsversnippering en de toename van
verschillende, vaak conflicterende gebruiksfuncties. Het centrale doel van dit onderzoek is om een
bijdrage te leveren aan het verbeteren van natuur- en milieubeleidsprojecten in de Nederlandse
Noordzee door het analyseren van de mogelijkheden en/of beperkingen van stakeholderparticipatie
voor Bescherm een Wrak. Het verbeteren van beleidsprojecten wordt hier gezien als een stap op weg
naar het ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Het draait hier ook wel
om het samenbrengen en daarmee reduceren van het aantal losse beleidsarrangementen, en het op
elkaar afstemmen van de vier dimensies waaruit een beleidsarrangement bestaat: actoren,
hulpbronnen, spelregels en discoursen. De centrale vraag luidt als volgt:
In hoeverre kan stakeholderparticipatie bijdragen aan de totstandkoming van een geïntegreerd
maritiem beleidsarrangement voor de bescherming van natuur en milieu in de Nederlandse
Noordzee?
De bovenstaande inleidende aspecten en de opzet van dit rapport worden uitgebreid behandeld in
hoofdstuk 1. Het belang van dit onderzoek wordt onderstreept in hoofdstuk 2. Waarom is het juist
interessant om de mogelijkheden van stakeholderparticipatie te onderzoeken? Het antwoord op
deze vraag ligt besloten in het specifieke karakter van de maritieme beleidspraktijk. De zee is ten
opzichte van het land een relatief jong beleidsterrein. De overheid heeft nog vaak moeite met het
reguleren en controleren van maritieme activiteiten. Op dit punt is het des te belangrijker dat er van
onderaf draagvlak wordt gegenereerd voor beleidsinitiatieven als Bescherm een wrak.
Stakeholderparticipatie kan daarbij worden gebruikt om verschillende partijen samen te brengen,
zodat er kan worden gewerkt aan een integraal en gedragen beleidsplan. Dit zijn belangrijke punten
wil de overheid serieus kunnen kijken of er formele wetten en regels aan te pas moeten komen voor
het beschermen van scheepswrakken in de Noordzee. Om deze reden is het juist relevant om de
mogelijkheden van stakeholderparticipatie te onderzoeken voor wrakkenbescherming en breder
gezien voor een beter gebruik en beheer van de Nederlandse Noordzee in het algemeen.
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De centrale vraag van dit onderzoek bevat drie theoretische concepten die uitgebreid worden
behandeld in hoofdstuk 3. Centraal staan de beleidsarrangementenbenadering, geïntegreerd
maritiem beleid en stakeholderparticipatie. De beleidsarrangementenbenadering betreft een veel
omvattend analysekader dat gericht is op het begrijpen van beleidsontwikkelingen in milieubeleid.
Daarbij is er vooral aandacht voor de vier dimensies van beleidsarrangementen: actoren,
hulpbronnen, spelregels en discoursen. In dit onderzoek wordt het concept ‘beleidsarrangementen’
gekoppeld aan de notie van geïntegreerd maritiem beleid, een alternatief voor het versnipperde
karakter van de huidige maritieme beleidspraktijk. Het is vanuit deze achtergrond dat er wordt
gestreefd naar een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Stakeholderparticipatie kan daarbij
worden gezien als middel voor het creëren van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Op
dit punt is het wel belangrijk dat er sprake is van een kwalitatief goed participatieproces. Om deze
reden wordt de kwaliteit van Bescherm een Wrak gemeten door het analyseren en beoordelen van
de vijf stappen van stakeholdermanagement (netwerkanalyse, stakeholderselectie,
stakeholdermobilisatie, stakeholderanalyse en stakeholderdeelname) en de vier succesfactoren voor
stakeholderparticipatie (openheid, gelijkwaardigheid, debat en invloed). In hoeverre kan
stakeholderparticipatie bijdragen aan de ontwikkeling van een geïntegreerd Bescherm een Wrak
beleidsarrangement en welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken voor de mogelijke
totstandkoming van een meer algemeen geïntegreerd maritiem beleidsarrangement?
Dit onderzoek is zowel praktijkgericht als theoriegericht. Centraal staat immers het bestuderen van
het projectkader van Bescherm een Wrak, een enkelvoudige casestudy. Het theoretisch kader dat
hierboven staat beschreven, speelt daarbij een belangrijke rol bij het beantwoorden van de centrale
vraagstelling. De centrale theoretische concepten van dit onderzoek worden geoperationaliseerd in
hoofdstuk 4. Dit leidt tot negen criteria voor het bepalen van de kwaliteit van Bescherm een Wrak.
Deze criteria worden gemeten aan de hand van verschillende indicatoren. Hoe beter Bescherm een
Wrak aan deze indicatoren voldoet, des te beter is de kwaliteit van het management en van het
participatieproces, en des te beter zijn de kansen voor het creëren van een geïntegreerd maritiem
beleidsarrangement. In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een gecombineerde
dataverzameling. De belangrijkste vormen van dataverzameling, waarbij er vooral aandacht is voor
de vier dimensies van beleidsarrangementen, zijn: documentanalyse, interviews en participerende
observatie. Vervolgens is er sprake van een stapsgewijze data-analyse. Eerst wordt de kwaliteit van
stakeholdermanagement bestudeerd, omdat dit informatie naar voren brengt die nodig is voor het
beoordelen van de kwaliteit van stakeholderparticipatie. Samen geven ze een totaalbeeld van de
kwaliteit van Bescherm een Wrak. De resultaten van de analyse zijn verwerkt in een speciaal opgesteld
beoordelingssysteem.
De kwaliteit van Bescherm een Wrak is in hoofdstuk 5 en 6 als matig beoordeeld. De resultaten van
de analyse laten zien dat stakeholderparticipatie verschillende mogelijkheden biedt, maar dat het
ook beperkingen heeft. In het algemeen kan worden gezegd dat het mogelijkheden biedt, omdat het
kan bijdragen aan het behalen van de centrale participatiedoelen van het samenwerkingsproject,
zoals het verrijken van de bestaande kennisbasis en het creëren van draagvlak. Op dit punt zijn we
echter nog niet. Tot nu toe heeft er nog maar één groot overleg plaatsgevonden, het Landelijk
Overleg Scheepswrakken. Dit heeft ertoe geleid dat actoren uit verschillende beleidsarrangementen
zijn samengebracht in één beleidsarrangement in wording, te weten het Bescherm een Wrak
beleidsarrangement. Het op elkaar afstemmen van de vier dimensies, actoren, hulpbronnen,
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spelregels en discoursen, blijkt een moeizamer proces te zijn. Eén van de belemmeringen die hierbij
naar voren is gekomen, betreft de gesloten houding van de betrokken stakeholders en het gebrek
aan begrip en vertrouwen. Duidelijk is dat er meer coalitie nodig is en een gezamenlijk discours. Pas
dan kunnen er gedragen spelregels worden opgesteld. Een ander punt is dat de projectmanagers van
Bescherm een Wrak zelf ook belanghebbenden zijn. Hierdoor komt niet alleen hun gezag in gevaar,
maar tevens het gehele stakeholderparticipatieproces. Iedereen heeft in ieder geval wel de wil om
een betere samenwerking op touw te zetten. Ook zijn er mogelijkheden voor een betere verdeling
van beschikbare hulpbronnen. Dit biedt perspectief, maar is dit wel genoeg? In hoofdstuk 6 worden
aanbevelingen gedaan die kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van het participatieproces
van Bescherm een Wrak en van soortgelijke projecten. Hieronder staat een korte opsomming:
1. Maak gebruik van een actor-analyse als er meer of andere stakeholders bij het
participatieproces dienen te worden betrokken. Maak daarbij ook gebruik van een
stakeholderanalyse om het procesverloop te kunnen bevorderen.
2. Conflicten horen een participatieproces nooit te bepalen, maar vanwege de spanningen
tussen bepaalde leden van Bescherm een Wrak en andere stakeholders, is het toch beter om
bepaalde zaken uit het verleden alsnog bespreekbaar te maken.
3. Zorg voor een betere bescherming van de kernwaarden van de betrokken stakeholders.
4. Vanwege de verdeeldheid onder bepaalde groepen stakeholders, is het beter om naast
heterogene werkgroepen ook gebruik te maken van homogene groepen.
5. Maak de opzet van het stakeholderparticipatieproces meer inzichtelijk. Communiceer
duidelijk over de vervolgstappen van het samenwerkingsproject.
6. Stel een centraal informatiepunt op met informatiebronnen die relevant zijn voor het
participatieproces.
7. Bewaak te allen tijde de vier succesfactoren voor stakeholderparticipatie.
Stakeholderparticipatie kan op papier dan wel worden beschouwd als een goed middel voor het
creëren van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement, maar in de maritieme beleidspraktijk zal
men toch op tal van problemen stuiten. Zelfs op kleine schaal is het opzetten van een succesvol
participatieproces niet gemakkelijk, laat staan voor een beter gebruik en beheer van de Nederlandse
Noordzee in het algemeen. Goede stakeholderparticipatie heeft tijd nodig, tijd die zelden in ruime
mate beschikbaar is. Meer dan ooit draait het hier om mensen met emoties en strategisch gedrag. In
het geval van Bescherm een Wrak is er gekeken naar een beleidsproces dat niet geïnitieerd is door de
overheid, maar van onderaf door belanghebbenden. Het onderwerp scheepswrakkenbescherming is
dan wel onder de aandacht komen te staan van politieke actoren, maar men kan zich afvragen of
stakeholders wel de verantwoording kunnen dragen om het geheel tot een goed einde te brengen.
Kunnen stakeholders de basis leggen voor een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement, of moet
een onafhankelijke partij als de overheid toch een grotere rol spelen? Gezien de verdeeldheid onder
bepaalde groepen actoren, wellicht een kenmerk van de maritieme beleidspraktijk in het algemeen,
is het beter om niet alles aan de overlegsfeer over te laten. Ja, stakeholderparticipatie kan bijdragen
aan het creëren van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Het kan zelf als voorwaarde
hiervan worden gezien, maar voor het beschermen van natuur en milieu is er toch meer nodig dan
alleen een goede wil. Vooral op grote schaal zijn er duidelijke institutionele kaders nodig om alles in
goede banen te kunnen leiden. Dit betekent een grotere rol voor de overheid, niet zozeer als
deelnemende stakeholder maar eerder als onafhankelijke projectmanager.
VII

Hoofdstuk 1 | Inleiding
“Hierbij bieden wij u 2443 handtekeningen aan namens Nederlandse burgers, NGOs, vissers en
duikers die van mening zijn dat het hoog tijd is om scheepswrakken in de Noordzee voor nu en in de
toekomst te beschermen”.
Leemans, 2011
In de ochtend van 21 november 2011 heeft de directeur van Stichting De Noordzee, Eelco Leemans,
de petitie Stop de Sloop overhandigd aan staatssecretaris Halbe Zijlstra van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze petitie is gericht op het stopzetten van de sloop van
drie Engelse kruisers die voor de kust van Scheveningen hun laatste rustplaats hebben gevonden. In
de bijgesloten aanbiedingsbrief wordt Zijlstra gewezen op de bedreiging van het onderwater
cultureel erfgoed en het rijke zeeleven op en rondom de scheepswrakken. De brief is ondertekend
door duikers, vissers, non-gouvernementele organisaties (NGO’s) en 2443 Nederlandse burgers die
de overheid oproepen om betere juridische maatregelen te nemen voor de bescherming van
wrakken in de Noordzee (Leemans, 2011). Deze actie heeft voor de nodige oproer gezorgd onder
verschillende betrokken partijen. Goed of niet, vast staat wel dat met deze actie het onderwerp
scheepswrakkenbescherming in één klap op de kaart is gezet. Voor Stichting De Noordzee is dit een
stap in de goede richting, want zij wil in samenwerking met alle belanghebbenden een beleidsproces
opzetten voor het beschermen van wrakken in de Nederlandse Noordzee.

1.1 Stichting De Noordzee en Bescherm een Wrak
Stichting De Noordzee is een Nederlandse natuur- en milieuorganisatie die in 1978 is opgericht met
als achterliggend doel het verenigen van kennis en expertise rond het zeegebied. De stichting maakt
zich sterk voor een duurzaam gebruik en beheer van de Noordzee. Het concept ‘duurzaam’ heeft
geen eenduidige betekenis. Op dit punt wordt er vaak verwezen naar de drie pijlers van
duurzaamheid: people, planet en profit. Respectievelijk hebben wij hier te maken met sociale,
ecologische en economische belangen (Steurer et al., 2005, p. 264). Bij Stichting De Noordzee ligt de
focus sterk op duurzaamheid in ecologische zin. Men is hier van mening dat een gezonde Noordzee
een solide basis vormt voor sociale en economische activiteiten op de lange termijn. Hierin
weerklinkt de visie van de zogenaamde ecosysteembenadering (SDN, 2012). Ook in het geval van
scheepswrakkenbescherming heeft de stichting vooral aandacht voor de ecologische waarde van
wrakken. Het punt is dat er geen concrete maatregelen bestaan voor het beschermen van ecologisch
belangrijke wrakken. De juridische weg om dit alsnog te bereiken is niet eenvoudig. De wijde zee is
geen gemakkelijk gebied om te reguleren en controleren. Daarbij komt kijken dat steeds meer
partijen actief zijn op zee, elk met eigen belangen en percepties. Onder zulke complexe
omstandigheden doet de overheid tegenwoordig steeds vaker een oproep aan alle betrokkenen om
eerst onderling tot een gezamenlijk perspectief te komen voor het oplossen van beleidsproblemen.
Het is vanuit deze achtergrond dat Stichting de Noordzee en drie andere organisaties, namelijk
Vereniging Kust & Zee, Duik de Noordzee schoon en Sportvisserij Nederland, in 2011 een
beleidsinitiatief zijn gestart onder de naam Bescherm een Wrak. Met dit initiatief wordt er gestreefd
naar het opzetten van een samenwerkingsproject voor een duurzaam gebruik en beheer van
scheepswrakken in de Nederlandse Noordzee. Belangrijke doelstellingen die hierop aansluiten, zijn:
het verrijken van de bestaande kennisbasis over de waarde van wrakken, het creëren van draagvlak
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onder belanghebbenden en het verkrijgen van juridische steun vanuit de overheid. De vraag is hoe
dit project van Bescherm een Wrak het beste kan worden aangepakt. In dit onderzoeksrapport wordt
deze vraag opgepakt en verder uitgewerkt.

1.2 Scheepswrakkenbescherming als beleidsonderwerp
De aandacht voor het beschermen van scheepswrakken is op het eerste gezicht wellicht niet erg voor
de hand liggend. Het is een specifiek onderwerp dat onder het grote publiek nog maar weinig
bekendheid geniet. Wat zich in de onderwaterwereld afspeelt, is vaak onzichtbaar voor burgers en
bestuurders. De mate van bewustwording rondom wrakkenbescherming is dan ook niet erg hoog, dit
maakt het echter niet minder belangrijk. Tegenwoordig bestaat de Nederlandse Noordzeebodem
voor een groot deel alleen nog maar uit zand en slib. Natuurlijke harde substraten zijn onder andere
door de komst van nieuwe vismethoden grotendeels verdwenen. Scheepswrakken vormen in dit
opzicht een welkome afwisseling in het onderwaterlandschap. Daarbij functioneren ze als belangrijke
toevluchtsoorden voor verschillende soorten algen en dieren. Ook kunnen wrakken na verloop van
tijd veranderen in kunstmatige riffen. Deze kunstmatige riffen van de Noordzee staan echter onder
druk ten gevolge van natuurlijke slijtageprocessen en menselijke activiteiten. Deze laatste bedreiging
kan worden aangepakt door het creëren van nieuwe beleidsplannen. Dit is nodig, want in de huidige
maritieme beleidspraktijk bestaan er niet of nauwelijks regels voor het behoud van wrakken als
ecologische hotspots. Hoewel men op het land al eeuwen bezig is met het maken van beleid, is de
zee van oudsher een soort niemandsland, een plek waar zeevaarders altijd hun vrije gang konden
gaan. Tegenwoordig ligt dit wel anders, maar de overheid heeft nog altijd moeite met het reguleren
en controleren van de zee en dan met name als het gaat om gebieden verder uit de kust. Echter, ook
voor de kust zijn er problemen aangaande het beheer van maritieme activiteiten. Men denkt hierbij
aan beleidsversnippering en de toename van verschillende, vaak conflicterende gebruiksfuncties
(Tatenhove, 2011a). Rekening houdend met het bovenstaande, is de vraag naar een beter gebruik en
beheer van wrakken in de Noordzee geen overbodige (zie Hoofdstuk 2). Gezien de doelstellingen van
Bescherm een Wrak en het specifieke karakter van de maritieme beleidspraktijk, is het juist
interessant om van onderaf met alle belanghebbenden in gesprek te gaan over mogelijke
maatregelen voor wrakkenbescherming, regels waar iedereen mee kan leven.

1.3 Doelstelling
De initiatiefnemers van Bescherm een Wrak willen in samenwerking met alle belanghebbenden
beleid maken voor het beschermen van scheepswrakken in de Nederlandse Noordzee. De vraag is
hoe dit het beste kan worden aangepakt. In het voorliggende onderzoeksrapport wordt deze vraag
verruimd en gekoppeld aan het concept ‘stakeholderparticipatie’. We hebben hier te maken met een
theoretisch concept dat tevens in de praktijk betekenis heeft. In de wetenschapsliteratuur wordt
stakeholderparticipatie vaak in verband gebracht met verschuivingen van rolverdeling en
verantwoordelijkheid op het gebied van politieke beleidsvorming (Hage et al., 2006; Bogaert, 2004;
Edelenbos, 2000 etc.). In de praktijk is het een steeds vaker gebruikte vorm van interactief beleid
maken. In het geval van Bescherm een Wrak verwijst het begrip ‘stakeholders’ naar partijen die in
positieve of negatieve zin worden getroffen in hun belangen aangaande wrakkenbescherming in de
Noordzee. Verder gaat het hier om participatie in beleidsprocessen die de doelstellingen van
Bescherm een Wrak ondersteunen. Hoewel theoretici het vaak eens zijn over de mogelijke voordelen
van stakeholderparticipatie, bestaat er in de praktijk geen vast receptuur voor het opzetten van een
goed participatieproces. Elk beleidsprobleem is uniek en vraagt om een eigen aanpak. In dit
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onderzoek worden de mogelijkheden van stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak
onderzocht. Daarbij wordt er ook naar aanknopingspunten gezocht voor een beter gebruik en beheer
van de Nederlandse Noordzee in het algemeen. De centrale doelstelling luidt als volgt:
Bijdragen aan de verbetering van natuur- en milieubeleidsprojecten in de Nederlandse
Noordzee door een analyse van de mogelijkheden en/of beperkingen van
stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak.
1.3.1 Maatschappelijke relevantie
Gezien de Nederlandse Noordzeebodem grotendeels alleen nog maar bestaat uit zand en slib,
hebben scheepswrakken als lokaal ontwikkelde kunstriffen een zekere waarde voor de biodiversiteit
van het Noordzee-ecosysteem. Het opzetten van een goed beleidsplan voor wrakkenbescherming
draagt op dit punt bij aan een beter welzijn van de Noordzee. Dit is tevens van maatschappelijk
belang. Zo kunnen ook toekomstige menselijke en niet-menselijke generaties gebruik maken van
alles wat de zee te bieden heeft. Daarnaast kan een analyse van het samenwerkingsproject van
Bescherm een Wrak ook aanknopingspunten bieden voor een beter Noordzeebeleid in het algemeen.
Wrakkenbescherming biedt als beleidsonderwerp een mooi focuspunt voor het aankaarten van de
problematiek die zo kenmerkend is voor de maritieme beleidspraktijk op zich. Op dit punt kan
worden gedacht aan het ontbreken van een gevestigd overheidsgezag, beleidsversnippering en de
toename van verschillende, vaak conflicterende gebruiksfuncties. Dit komt de kwaliteit van
maritieme beleidsprojecten niet ten goede. Door de mogelijkheden van Bescherm een Wrak van
onderaf te bestuderen, kunnen aangrenzende onderwerpen vanuit een ander perspectief worden
bekeken. Daarbij kan een participatieve vorm van beleid maken, bijdragen aan de ontwikkeling van
een meer integrale en gedragen beleidsaanpak. Dit gaat dus verder dan het streven naar een
duurzaam gebruik en beheer van scheepswrakken alleen.

1.4 Theoretische insteek
Naast de maatschappelijke relevantie die hierboven staat beschreven, wordt dit onderzoeksrapport
ook gestuurd door een theoretisch kader (zie Hoofdstuk 3). Centraal staat het bestuderen van de
mogelijkheden van stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak en breder gezien voor een beter
gebruik en beheer van de Nederlandse Noordzee in het algemeen. Daarbij wordt er niet alleen
gekeken naar de theorie over stakeholderparticipatie. Ook de beleidsarrangementenbenadering en
het concept ‘geïntegreerd maritiem beleid’ nemen in dit onderzoek een belangrijke plaats in. De
beleidsarrangementenbenadering is een breed analysekader dat beleidsontwikkelingen in het geheel
probeert te omvatten, maar tegelijkertijd relatief eenvoudig is door haar focus op een viertal
dimensies: actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen. Indien deze vier dimensies zich
stabiliseren, wordt er ook wel gesproken van een beleidsarrangement. Voor een beter begrip van dit
concept in de context waarin het wordt bestudeerd, wordt de notie van geïntegreerd maritiem
beleid erbij gehaald. Deze beleidsbenadering vormt tevens een alternatief voor het versnipperde
karakter van de huidige maritieme beleidspraktijk. In dit onderzoek worden beide concepten aan
elkaar gekoppeld door de introductie van het woord ‘geïntegreerd maritiem beleidsarrangement’.
Het draait hierbij om het samenbrengen van losse beleidsarrangementen en het op elkaar
afstemmen van de bijbehorende vier dimensies. Op deze manier wordt er gewerkt aan een beter
Noordzeebeleid in het algemeen. Stakeholderparticipatie kan daarbij worden gezien als middel voor
het creëren van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Op dit punt dient er wel te worden
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gestreefd naar een kwalitatief goed stakeholderparticipatieproces. De kwaliteit van Bescherm een
wrak wordt geanalyseerd en beoordeeld op basis van de vijf stappen van stakeholdermanagement
en de vier succesfactoren voor stakeholderparticipatie (zie Hoofdstuk 5). Alle theoretische concepten
die zojuist zijn besproken, komen samen in een conceptueel model dat het hart vormt van dit
onderzoek (zie Hoofdstuk 3).
1.4.1 Wetenschappelijke relevantie
Eerder is al naar voren gekomen dat men het vaak eens is over de mogelijke voordelen van
stakeholderparticipatie, maar dat het in de praktijk nog altijd de nodige vragen oproept. Hoe kan een
participatieproces in goede banen worden geleid? Elke situatie is weer anders. Hoewel er op het land
al verschillende participatieprocessen zijn bestudeerd, staat het onderzoek naar participatie in de
maritieme beleidspraktijk nog altijd in de kinderschoenen (Maguire et al., 2011, 246). Hierin dient
verandering te komen, vooral omdat de zee als beleidsgebied toch een eigen karakter heeft. In dit
onderzoek wordt getracht hierop in te spelen door het analyseren van de mogelijkheden van
stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak en breder gezien voor het ontwikkelen van een
geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. De theorie over stakeholderparticipatie wordt in dit
rapport samengebracht met de beleidsarrangementenbenadering en de notie van geïntegreerd
maritiem beleid. Deze concepten worden tegelijkertijd op bruikbaarheid getoetst. De uiteindelijke
conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek kunnen bijdragen aan een bredere
kennisontwikkeling rond stakeholderparticipatie in de maritieme beleidspraktijk.

1.5 Vraagstelling
Op basis van het besproken projectkader, de doelstelling en het theoretisch kader van dit onderzoek,
kan nu een concrete vraagstelling worden geformuleerd die al het vorige met elkaar verbindt. De
centrale vraag luidt als volgt:
In hoeverre kan stakeholderparticipatie bijdragen aan de totstandkoming van een
geïntegreerd maritiem beleidsarrangement voor de bescherming van natuur en milieu in de
Nederlandse Noordzee?
Uit de bovenstaande hoofdvraag zijn een vijftal deelvragen afgeleid die de leidraad vormen voor de
rest van dit onderzoeksrapport (zie Figuur 1-1). Het beantwoorden van deze vragen dient ons stap
voor stap dichter bij het antwoord op de hoofdvraag te brengen (zie Hoofdstuk 6). Het draait hierbij
om de volgende deelvragen:
1. Hoe ziet scheepswrakkenbescherming eruit als beleidsonderwerp en hoe valt dit binnen de
huidige maritieme beleidspraktijk?
2. Hoe kunnen de beleidsarrangementenbenadering, de notie van geïntegreerd maritiem beleid
en stakeholderparticipatie worden samengebracht en toegesneden op natuur- en
milieubeleidsprojecten in de Nederlandse Noordzee, zoals Bescherm een Wrak?
3. Welke mogelijkheden en/of beperkingen biedt het stakeholderparticipatieproces van
Bescherm een Wrak gelet op de kwaliteit van stakeholdermanagement en
stakeholderparticipatie?
4. Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor het verbeteren van het participatieproces
van Bescherm een Wrak?
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5. Welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken voor de ontwikkeling van een
geïntegreerd maritiem beleidsarrangement?
Uiteindelijk draait het in dit onderzoeksrapport om het analyseren van de mogelijkheden van
stakeholderparticipatie voor scheepswrakkenbescherming en breder gezien voor het ontwikkelen
van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Zo dient er een bijdrage te worden geleverd aan
de verbetering van natuur- en milieubeleidsprojecten in de Nederlandse Noordzee. Bescherm een
Wrak vormt op dit punt het centrale projectkader. Om de vraag- en doelstelling van dit onderzoek te
kunnen beantwoorden en bereiken, is het eerst belangrijk dat er wordt gekeken hoe de maritieme
beleidspraktijk er überhaupt uitziet. Wat is de huidige situatie en welke problemen spelen er? Het
beantwoorden van deelvraag 1 geeft gelijk een beter inzicht in het belang van de doelstelling van dit
onderzoek. Bij vraag 2 worden de belangrijkste theoretische concepten van dit rapport
samengebracht in een conceptueel model dat vervolgens geoperationaliseerd, zodat diezelfde
concepten beter op de praktijk kunnen worden toegepast. Bij deelvraag 3 komen theorie en praktijk
daadwerkelijk samen. Het draait hierbij om het analyseren van de mogelijkheden en/of beperkingen
van stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak. Daarbij wordt er gekeken naar de kwaliteit van
stakeholdermanagement en stakeholderparticipatie. Samen geven ze een beeld van de kwaliteit van
Bescherm een Wrak. Bij vraag 4 worden er vervolgens aanbevelingen gedaan voor het verbeteren
van het samenwerkingsproject van Bescherm een Wrak. De uiteindelijke conclusies komen aan bod
bij deelvraag 5. In hoeverre kan stakeholderparticipatie bijdragen aan de ontwikkeling van een
geïntegreerd Bescherm een Wrak beleidsarrangement en welke conclusies kunnen hieruit worden
getrokken voor de mogelijke totstandkoming van een meer algemeen geïntegreerd maritiem
beleidsarrangement?

Figuur 1-1: Onderzoeksmodel

1.6 Onderzoeksmethodiek
In hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksmethodiek van dit rapport nader uiteengezet. In grote lijnen kan
er hier worden gesproken van een praktijkgericht onderzoek. Centraal staat immers het analyseren
en beoordelen van de stakeholders en het participatieproces van Bescherm een Wrak. De
onderzoeksstrategie die hierop aansluit is die van een enkelvoudige casestudy. Dit onderzoek kan
echter ook worden gekenmerkt als theoriegericht. Stakeholderparticipatie is een veel bestudeerd
onderwerp binnen de beleidswetenschappen. Daarbij wordt de theorie over stakeholderparticipatie
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in dit onderzoek ondersteund door twee andere concepten, namelijk de
beleidsarrangementenbenadering en geïntegreerd maritiem beleid. De belangrijkste
onderzoeksmethoden die zijn gebruikt voor het verzamelen van data, zijn: documentanalyse,
interviews en participerende observatie. Deze methoden staan ook wel bekend als kwalitatieve
onderzoeksmethoden, ze geven inzicht in hoe mensen denken en waarom. De documentanalyse is
met name ingezet voor het beantwoorden van deelvraag 1 en 2. Het draait hierbij om het
bestuderen van boeken, wetenschappelijke artikelen, beleidsdocumenten enzovoort. De kennis en
informatie die hieruit zijn voortgekomen, hebben verdere richtlijnen geboden voor het analyseren en
beoordelen van de praktijk. Deelvraag 3 is grotendeels behandeld door het afnemen van interviews
en door participerende observatie. De interviews zijn gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de
denkwereld van de betrokken stakeholders. Het eigenlijke stakeholderparticipatieproces van
Bescherm een Wrak kon direct worden geobserveerd door als onderzoeker deel te nemen aan het
Landelijk Overleg Scheepswrakken. Dit geeft een bijzondere kijk op het beleidsproces, omdat directe
observaties van het proces wellicht andere inzichten opleveren dan bij een ex-post evaluatie. Bij het
verzamelen van data is er extra aandacht uitgegaan naar het bestuderen van de vier dimensies van
beleidsarrangementen: actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen. De verkregen informatie is
uiteindelijk geanalyseerd op basis van negen criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van
Bescherm een Wrak. De resultaten van deze analyse zijn verwerkt in een speciaal opgesteld
beoordelingssysteem in de vorm van een tabel en worden tot slot veralgemeniseerd tot hun
betekenis voor de mogelijke totstandkoming van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement.

1.7 Leeswijzer
Het voorliggende onderzoekrapport is opgebouwd uit zes hoofdstukken, waarvan deze inleiding het
eerste hoofdstuk is. In hoofdstuk 2 is er aandacht voor scheepswrakkenbescherming als
beleidsonderwerp. Hierbij hoort ook een korte verkenning van de huidige maritieme beleidspraktijk.
In hoofdstuk 3 wordt het theoretisch kader van dit onderzoek nader uiteengezet, te beginnen met
een korte introductie van verschillende theoretische perspectieven op milieubeleid. Vervolgens is er
aandacht voor de beleidsarrangementenbenadering en haar centrale concepten: institutionalisering,
politieke modernisering en beleidsarrangementen. Om bepaalde begrippen van de
beleidsarrangementenbenadering beter in context te kunnen plaatsen, komt vervolgens de notie van
geïntegreerd maritiem beleid aan bod. Deze geïntegreerde beleidsbenadering vormt, zoals eerder
aangegeven, een alternatief voor het versnipperde karakter van de huidige maritieme
beleidspraktijk. Op dit punt wordt ook wel het begrip ‘geïntegreerd maritiem beleidsarrangement’
geïntroduceerd. Stakeholderparticipatie wordt daarbij gezien als middel voor het ontwikkelen van
een geïntegreerd maritiem beleid. De theorie over stakeholderparticipatie wordt uitgebreid
behandeld in paragraaf 3.4. De meest centrale theoretische concepten van dit onderzoek komen
uiteindelijk tezamen in een conceptueel model (zie paragraaf 3.5). Dit model biedt handvatten voor
het analyseren en beoordelen van de mogelijkheden van stakeholderparticipatie voor Bescherm een
Wrak en breder gezien voor het ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. In
hoofdstuk 4 wordt het conceptueel model geoperationaliseerd. Daarbij wordt er ook dieper ingegaan
op de gebruikte vormen van dataverzameling en op de manier waarop de verkregen informatie is
geanalyseerd. Hoofdstuk 5 betreft de daadwerkelijke analyse van Bescherm een Wrak. Dit hoofdstuk
wordt gevolgd door conclusies, aanbevelingen en een reflectie in hoofdstuk 6. In dit slothoofdstuk
worden de deelvragen die zijn geformuleerd in paragraaf 1.5, één voor één nagelopen om
uiteindelijk de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.
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Hoofdstuk 2 | Scheepswrakkenbescherming
in de maritieme beleidspraktijk
In dit hoofdstuk wordt de aandacht voor scheepswrakkenbescherming als beleidsonderwerp nader
verklaard. Waarom houdt men zich hiermee überhaupt bezig? Hoe ziet de huidige maritieme
beleidspraktijk eruit en welke problemen spelen er? In paragraaf 2.1 wordt er dieper ingegaan op de
ecologische waarde van wrakken en in paragraaf 2.2 komen de bedreigingen van deze kunstmatige
riffen aan bod. Hieruit blijkt ook dat wrakken naast een ecologische waarde, ook een cultureelhistorische, recreatieve en/of economische waarde kunnen hebben. Deze belangen vallen niet altijd
even goed met elkaar te rijmen, maar ze geven wrakken wel dat unieke karakter ten opzichte van
andere kunstmatige harde substraten. In paragraaf 2.3 wordt de bestaande maritieme
beleidspraktijk nader in beeld gebracht. Eerder is al naar voren gekomen dat er geen concrete
maatregelen bestaan voor het beschermen van ecologisch belangrijke wrakken, dit betekent echter
niet dat scheepswrakken als object totaal buiten alle wet- en regelgeving vallen. Paragraaf 2.4 vormt
een korte verkenning van de bestaande regels die aan dit onderwerp grenzen. Zo is er aandacht voor
Europese afspraken die de potentie hebben om de ecologische waarde van wrakken alsnog te
beschermen. Tot slot wordt er nogmaals gereflecteerd op het belang van de doelstelling van dit
onderzoek. Waarom wordt er juist een analyse gedaan van de mogelijkheden van
stakeholderparticipatie voor wrakkenbescherming en breder gezien voor de bescherming van natuur
en milieu in de Nederlandse Noordzee (zie paragraaf 2.5)?

2.1 Het ecologisch belang van scheepswrakken
De Noordzee is een zeegebied in Noordwest-Europa dat aan drie zijden wordt begrensd door land en
in het noorden breed uitloopt en overgaat in de Atlantische Oceaan. In geologisch opzicht is de
Noordzee een relatief jonge zee. De huidige vorm van het Noordzee-oppervlak vindt zijn oorsprong
in het Pleistoceen en Holoceen. Het laatstgenoemde tijdvak loopt van 11700 jaar geleden tot en met
nu. Gedurende verschillende ijstijden stond het overgrote deel van het Noordzeegebied nog droog,
maar door het smelten van de ijskappen steeg de waterspiegel aanzienlijk en werden er grote
hoeveelheden sediment aangevoerd (Lindeboom et al., 2008, p. 10). Het is vanuit deze achtergrond
dat de Noordzeebodem van oorsprong verschillende natuurlijke harde substraten bevat. Denk hierbij
aan stenen, boomrestanten en veenbanken. Deze harde substraten vormen een ideaal habitat voor
alle algen en dieren die niet of in mindere mate kunnen gedijen op een zachte ondergrond. Figuur 21 toont een kaart van hoe de zeebodem er in de negentiende eeuw waarschijnlijk heeft uitgezien
(Olsen, 1883, kaart 02). Dit is één van de weinige bronnen die hierover beschikbaar is. Vooral
opvallend is de grote oesterbank die op de kaart rood is ingetekend. Tegenwoordig is er nog maar
weinig over van de natuurlijke harde substraten die eens verspreid over het gebied voorkwamen.
Verondersteld wordt dat dit onder andere te maken heeft met de komst van nieuwe vismethoden,
zoals de zware boomkorvisserij. Met name in de hoogtijdagen van de visserijsector is de Nederlandse
Noordzeebodem elk jaar systematisch omgeploegd. Het gevolg is dat de bodem hier voor een groot
deel alleen nog maar bestaat uit zand en slib. Kunstmatige harde substraten vormen op dit punt een
uitzondering. Denk hierbij niet alleen aan wrakken en andere losse artefacten, maar ook aan
windmolenparken en boorplatformen. Deze objecten vormen echter geen volwaardige vervangers
van de verdwenen natuurlijke substraten. Het merendeel van de kunstmatige objecten brengt toch
7

een zekere mate van vervuiling met zich mee, wordt behandeld met antifouling of wordt met enige
regelmaat onderhouden (Lengkeek et al., 2011, p. 9). Dit geldt niet of in mindere mate voor
scheepswrakken.
Figuur 2-1:
Noordzeebodemkaart
in de Piscatorial Atlas
van Ole Theodore Olsen
uit 1883

Door de eeuwen heen zijn er duizenden schepen op de Noordzee verongelukt. Figuur 2-2 toont een
kaart met daarop een indicatie van het aantal wrakken en obstructies, zoals verloren containers, dat
op de bodem van de Nederlandse Noordzee is terechtgekomen (Noordzeeloket, 2011). Sommige
scheepswrakken zijn nagenoeg intact gebleven, terwijl andere alleen nog maar bestaan uit enkele
overgebleven resten. Afhankelijk van bepaalde factoren, zoals ligging, diepte, formaat en het soort
materiaal aan boord, kan een gezonken schip na verloop van tijd in een kunstmatig rif veranderen.
Riffen zijn harde onderwaterstructuren die worden gekenmerkt door een hoge biodiversiteit. Ook in
de Noordzee worden wrakken omgeven door vele soorten algen en dieren. Denk hierbij aan sponzen,
zeeanemonen, mosdiertjes, zakpijpen, krabben en kreeften. Verder geven ze ook beschutting aan
grotere vissoorten, zoals kabeljauw en zeebaars. Wetenschappelijke en actuele kennis hierover is
echter schaars. Men baseert zich veelal op oude rapporten of onderzoeken in de Belgische Noordzee.
Hieruit is naar voren gekomen dat negentig procent van de soorten die op wrakken worden
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aangetroffen niet voorkomen in of op zachte substraten. Daarbij zijn er op wrakken ongeveer
evenveel soorten aangetroffen als bij een volledige monitoring van de zachte bodem van het
Nederlands continentaal plat. In 2011 hebben de organisaties achter Bescherm een Wrak een
vrijwilligersexpeditie georganiseerd naar de Doggersbank. Tijdens deze expeditie zijn er inheemse
soorten geïdentificeerd die elders in Nederland niet meer voorkomen. Het spookkreeftje is hier een
voorbeeld van. Ook zijn er veel juveniele kabeljauwen aangetroffen. Dit bevestigt het vermoeden dat
wrakken ook als kraamkamer kunnen fungeren (Lengkeek et al., 2011, pp. 14-16). Deze bevindingen
worden ook ondersteund door de expeditie van 2012. Duidelijk is dat wrakken een ecologische
waarde kunnen hebben en daarmee bijdragen aan de biodiversiteit van de Nederlandse Noordzee.
Figuur 2-2:
Wrakken en obstructies in de
Nederlandse Noordzee

2.2 Scheepswrakken onder druk
In het voorafgaande stuk is de ecologische waarde van scheepswrakken nader toegelicht. Het
behoud van deze kunstmatige riffen staat echter onder druk. Behalve door natuurlijke
slijtageprocessen, zoals erosie en de continue verschuiving van zandmassa’s, worden wrakken ook
bedreigd door verschillende menselijke activiteiten. Vissers gaan er graag heen vanwege de vele vis
die er zit. Echter, het probleem is dat vissers vaak met hun vistuig achter een wrak blijven haken. Dit
is niet alleen gevaarlijk voor de vissers zelf, maar ook voor al het zeeleven op en rondom een wrak.
Verloren netten, lijnen en haken kunnen nog een tijdje doorgaan met vissen. Dit wordt ook wel
spookvissen genoemd (Stiefelhagen et al., 2010, pp. 74,82). Het verschil is dat de vis dit keer door
niemand wordt opgehaald. Ook brengt het een hoop vervuiling met zich mee. De scheepvaart
beschouwt obstructies op de bodem van de zee doorgaans als gevaarlijk en dan met name voor
diepstekende vaartuigen. Om deze reden worden wrakken bij gelegenheid uit de weg geruimd. Een
andere dreiging komt van bergers die geïnteresseerd zijn in scheepswrakken vanwege hun
waardevolle lading of vanwege onderdelen van het schip zelf. Hierdoor kan het schip worden
beschadigd. Verder zijn er ook nog wrakduikers die belangstelling hebben voor de onderwaterwereld
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of de historie van een wrak en altijd op zoek zijn naar de volgende schat. Duidelijk is dat wrakken
behalve een ecologische waarde, ook een cultureel-historische, recreatieve en/of economische
waarde kunnen hebben. Dit gaat niet altijd goed samen. Vanuit deze achtergrond streven de
initiatiefnemers van Bescherm een Wrak naar een beter gebruik en beheer van scheepswrakken, het
liefst met ondersteuning van de Nederlandse wet- en regelgeving. Hoe valt dit binnen de huidige
maritieme beleidspraktijk?

2.3 De maritieme beleidspraktijk in vogelvlucht
De zee is ten opzichte van het land een relatief jong beleidsterrein en dan met name op het gebied
van ruimtelijke ordening. Zoals in hoofdstuk 1 al naar voren is gekomen, is de zee van oudsher een
vrij gebied. Hoewel er nu meer wetten en regels gelden, hebben overheden het nog altijd moeilijk
met het reguleren en controleren van activiteiten op zee en dan met name als het gaat om gebieden
verder uit de kust. Men heeft gewoonweg niet de capaciteit om de zee compleet te overzien, zij het
door beperkingen in middelen of wettelijke bevoegdheid. Echter, ook nabij de kust zijn er problemen
met betrekking tot het beheer van de zee. Door het toenemende gebruik van het zeegebied moeten
er steeds vaker afwegingen worden gemaakt tussen verschillende, vaak conflicterende
gebruiksfuncties. Dit geldt ook voor de Noordzee. De Noordzee wordt gebruikt voor het winnen van
verschillende grond- en hulpstoffen. Denk hierbij aan zand, grind, vis, olie, gas en windenergie.
Vooral dit laatste heeft in de afgelopen jaren belangrijke vormen aangenomen. Daarbij is de
Noordzee één van de meest bevaren zeeën ter wereld. Echter, naast transport leent het gebied zich
ook uit voor toerisme, recreatie en wetenschappelijke doeleinden. Hiertegenover staat weer ruimte
die beschikbaar wordt gesteld voor natuurbehoud. Ook dit is een actueel onderwerp binnen de
politiek. Het punt is dat de verschillende sectoren die hier zijn genoemd vaak apart van elkaar
worden gereguleerd en dat op verschillende niveaus.
De Noordzee bestaat uit verschillende maritieme zones, ofwel rechtsmachtgebieden. De bestaande
juridische zonering is gebaseerd op het internationaal recht, zoals vervat in het Zeerechtverdrag. Het
Zeerechtverdrag maakt een onderscheid tussen zeegebieden die binnen of buiten de rechtsmacht
van kuststaten vallen. De gehele Noordzee bestaat uit gebieden die onder de nationale rechtsmacht
van aangrenzende landen vallen (zie Figuur 2-3a; Noordzeeloket,2012). In het westen wordt de
Noordzee begrensd door Groot-Brittannië, in het noordoosten door het Scandinavische schiereiland
en in het zuidoosten door het Europese vasteland. Het Nederlandse deel van de Noordzee is
ongeveer anderhalf keer zo groot als het Nederlandse landoppervlak en kan in vier zones worden
opgedeeld: de 1 kilometerzone, de territoriale zone, de aansluitende zone en de exclusieve
economische zone (zie Figuur 2-3b). In de 1 kilometerzone hebben behalve de rijksoverheid ook de
aan de kust gelegen provincies en gemeenten zekere bevoegdheden. De territoriale zone loopt tot 12
zeemijl. In dit gebied is de rijksoverheid verantwoordelijk voor de nodige wet- en regelgeving. Tot 24
zeemijl is de aansluitende zone van toepassing. Nederland heeft hier de bevoegdheid om toezicht te
houden op regels die verband houden met de volgende onderwerpen: volksgezondheid, belastingen,
douane, en immigratie. Ook bestaat hier de mogelijkheid om in te grijpen bij archeologische en
historische vondsten. Hierbuiten, tot aan de 200 mijlszone, bevindt zich de exclusieve economische
zone. Nederland heeft hier rechten ten behoeve van “de exploratie en exploitatie, het behoud en het
beheer van de levende en niet-levende natuurlijke rijkdommen” (Dotinga & Trouwborst, 2008, p. 12).
Hiertegenover staat de plicht om meer vrijheden toe te kennen aan bepaalde sectoren of
activiteiten, zoals de scheepvaart of het leggen van kabels, pijpleidingen enzovoort.
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Figuur 2-3: Overzicht juridische zones
(a)

(b)

2.4 Relevante wet- en regelgeving
Eerder is al naar voren gekomen dat er geen concrete maatregelen bestaan voor het beschermen van
ecologisch belangrijke scheepswrakken. Wrakken worden nu alleen nog maar beschermd op basis
van hun cultureel-historische waarde. Daarnaast bestaan er ook nog regels voor het opruimen van
wrakken. Verder betreft het een onderwerp dat niet direct aanwezig is in de bestaande wet- en
regelgeving. Wel zijn er een aantal internationale afspraken die gericht zijn op de bescherming van
biodiversiteit en daarmee mogelijk kunnen worden ingezet voor scheepswrakkenbescherming.
2.4.1 Wet op de archeologische monumentenzorg
In de afgelopen decennia heeft de onderwaterarcheologie in Nederland belangrijke ontwikkelingen
doorgemaakt. De invloed van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is op dit punt alsmaar groter
geworden. In het Verdrag van Malta in 1992 was er voor het eerst aandacht voor het onderwater
cultureel erfgoed. In 2007 heeft Nederland dit verdrag geratificeerd en verwerkt in de
Monumentenwet van 1988. Dat heet nu de Wet op de archeologische monumentenzorg. Men is nu
verplicht om voorafgaand aan het uitvoeren van plannen op zee rekening te houden met de
mogelijke aanwezigheid van archeologische monumenten. Gevonden monumenten moeten verplicht
worden gemeld. Het uitvoeren van archeologische opgravingen zonder een opgravingsvergunning is
verboden. Begin 2012 is de Monumentenwet nogmaals aangepast. Voorheen viel een object nog
binnen de Monumentenwet als het vijftig jaar of ouder was én van cultureel-historisch belang. Nu
draait het alleen nog maar om de mogelijke cultureel-historische waarde van een object. De
leeftijdsgrens van vijftig jaar valt hiermee dus weg. Archeologisch onderzoek moet uitwijzen of een
object ook daadwerkelijk waardevol is. Deze regel is nu van toepassing tot 24 zeemijl. Voorheen was
dit nog tot 12 mijl. In principe is dus elk wrak binnen de 24 mijlszone wettelijk beschermd tot men
het als bewezen acht dat een wrak niet van cultureel-historisch belang is.
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2.4.2 Wrakkenwet
Gezonken schepen kunnen een gevaar vormen voor de scheepsvaart, maar ook voor het zeemilieu
en de kust. In dit soort gevallen heeft Nederland op grond van het internationaal recht de
bevoegdheid om scheepswrakken in de territoriale wateren weg te ruimen, dit zonder toestemming
van de vlaggenstaat. Op dit punt wordt er alleen een uitzondering gemaakt voor buitenlandse
oorlogsschepen en staatsschepen die worden gebruikt voor andere dan commerciële doeleinden. De
Wrakkenwet vormt momenteel de nationale juridische basis voor het opruimen van wrakken. Deze
wet maakt het mogelijk om wrakken te verwijderen en bijbehorende goederen te verkopen zonder
toestemming van belanghebbenden (Dotinga & Trouwborst, 2008, p. 62). Voor het bergen van
scheepswrakken in de exclusieve economische zone bestaat er sinds 2007 het Internationaal verdrag
van Nairobi inzake de opruiming van wrakken. Wederom draait het hier om het opruimen van
gevaarlijke wrakken. Landen worden hier verplicht om nieuwe gezonken schepen te verwijderen. In
Nederland is het Wrakkenopruimingsverdrag nog niet geratificeerd.
2.4.3 Europese afspraken voor natuurbescherming
In de voorafgaande paragrafen zijn de huidige wetten en regels behandeld die direct gekoppeld
kunnen worden aan het onderwerp scheepswrakken, zij het voor de bescherming van wrakken als
cultureel-historische monumenten of voor het beschermen van de scheepvaart, het zeemilieu en/of
de kust. Er wordt op dit punt echter geen rekening gehouden met de ecologische waarde van
wrakken. Wel zijn er een aantal Europese afspraken die in de toekomst wellicht mogelijkheden
bieden om scheepswrakken als zijnde belangrijk voor het Noordzee-ecosysteem in het bestaande
beleid op te nemen. Centraal staan: de Kaderrichtlijn mariene strategie, Natura 2000 en OSPAR.
Kaderrichtlijn mariene strategie
De Kaderrichtlijn mariene strategie heeft tot doel “Europa’s zeeën en oceanen te beschermen en te
herstellen en ervoor te zorgen dat de door de mens ontplooide activiteiten een duurzaam karakter
hebben, zodat de huidige en toekomstige generaties kunnen genieten en profiteren van veilige,
schone, gezonde en productieve zeeën en oceanen met een rijke biologische diversiteit en
dynamiek” (Dotinga & Trouwborst, 2008, p. 23). De Kaderrichtlijn mariene strategie is bedoeld als
juridisch kader om de milieutoestand van mariene regio’s of subregio’s te bepalen en waar nodig te
beschermen. Deze toestand wordt onder andere bepaald door het behoud van biodiversiteit. In 2008
is de mariene strategie in Nederland in werking gezet onder de Waterwet. Het toepassingsgebied van
deze wet strekt zich uit tot aan de territoriale en exclusieve economische zone. Gezien de
ecologische waarde van scheepswrakken kan de bescherming van deze kunstmatige riffen een
belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van de biodiversiteit van de Nederlandse Noordzee.
Natura 2000
Het doel van Natura 2000 is om een coherent Europees ecologisch netwerk op te zetten, dit door het
samenvoegen en beschermen van habitattypen die onder de Vogel- en Habitatrichtlijn vallen. Ook
hier draait het om het behoud en herstel van biodiversiteit. Een relevant habitattype is ‘riffen’.
Wrakken zijn van oorsprong niet natuurlijk, maar ze kunnen na verloop van tijd wel als kunstmatig rif
functioneren. Op het land gebeurt het wel vaker dat habitats van ‘niet natuurlijke oorsprong’ een
beschermde status krijgen. Denk hierbij aan bunkers die als vleermuishabitat worden beschermd
(Lengkeek et al., 2011, p. 19). In principe is Natura 2000 van toepassing op het gehele
rechtsmachtgebied. In Nederland is het echter alleen verwerkt in de Flora- en faunawet. Deze wet
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geldt tot 12 zeemijl. Momenteel wordt erover gepraat om het huidige toepassingsgebied uit te
breiden tot aan de exclusieve economische zone. Echter, deze gesprekken verlopen niet echt soepel.
Men voorziet problemen in het combineren van Natura 2000-gebieden met bestaande en nieuwe
menselijke activiteiten.
OSPAR
OSPAR staat voor het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk
deel van de Atlantische Oceaan. Dit verdrag is gericht op het “voorkomen en beëindigen van de
verontreiniging van het mariene milieu en het beschermen van het zeegebied tegen de nadelige
effecten van menselijke activiteiten ten einde de gezondheid van de mens te beschermen en het
mariene ecosysteem in stand te houden en, wanneer uitvoerbaar, aangetaste zeegebieden te
herstellen” (Dotinga & Trouwborst, 2008, p. 23). Het beschermen van scheepswrakken als
ecologische hotspots kan ook hier bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. Nederland behoort
tot één van de vaste verdragspartijen. Toch heeft de rijksoverheid tot op het heden nog maar weinig
concrete acties uitgevoerd op basis van dit verdrag. OSPAR kent geen bindende afspraken. Er zijn dus
geen sancties verbonden aan het niet nakomen van afspraken. Wel wordt er aansluiting gezocht bij
andere wet- en regelgeving, zoals de hierboven besproken Kaderrichtlijn mariene strategie en Natura
2000. Deze afspraken zijn vanuit Europa juridisch bindend en krijgen vaak prioriteit.

2.5 Scheepswrakkenbescherming en de doelstelling van dit onderzoek
In dit hoofdstuk is scheepswrakkenbescherming als beleidsonderwerp behandeld. Zo is er niet alleen
aandacht besteed aan het belang van scheepswrakken, maar ook aan de probleemcontext. Duidelijk
is dat wrakken voor verschillende partijen een andere waarde hebben. Wrakken kunnen als
gevaarlijk worden beschouwd, maar ze kunnen ook een ecologische, cultureel-historische,
recreatieve en/of economische waarde hebben. Dit kan wel eens botsen. Bij de verkenning van de
huidige maritieme beleidspraktijk is naar voren gekomen dat bepaalde wetten de bescherming van
wrakken of het proces daartoe kunnen bemoeilijken. Dit geldt ook voor bepaalde kenmerken van de
maritieme beleidspraktijk zelf, zoals het ontbreken van een gevestigd overheidsgezag,
beleidsversnippering en het toenemende gebruik van de zee. Op basis van de Wrakkenwet en de
Wet op de archeologische monumentenzorg kunnen wrakken bij gelegenheid worden verwijderd of
beschermd. Dit laatste is niet per se negatief, maar het kan andere gebruiksfuncties wel in de weg
zitten. Afspraken die gericht zijn op het behoud van biodiversiteit, bieden meer perspectief als het
gaat om het beschermen van ecologisch belangrijke wrakken. Dit geldt vooral voor de Kaderrichtlijn
mariene strategie en Natura 2000. Het punt is dat er nog geen concreet beleidsplan bestaat voor een
duurzaam gebruik en beheer van wrakken. Hiervoor is niet alleen meer kennis nodig over de waarde
van wrakken, maar ook draagvlak onder belanghebbenden en juridische steun vanuit de overheid.
Om deze doelen te kunnen bereiken is het belangrijk dat alle betrokken partijen samenkomen en
met elkaar in gesprek gaan. Goede stakeholderparticipatie kan op dit punt een belangrijke rol spelen.
Ook gezien het karakter van de huidige maritieme beleidspraktijk is het juist interessant om van
onderaf met stakeholderparticipatie de mogelijkheden van scheepswrakkenbescherming te
onderzoeken. Pas dan kan de overheid serieus kijken of er formele wetten en regels nodig zijn. Het
verkrijgen van juridische steun vanuit de overheid is dus pas een laatste stap. Voor nu is het
belangrijk dat er wordt gekeken hoe beleidsprojecten als Bescherm een Wrak het beste kunnen
worden aangepakt en hoe daarmee kan worden bijgedragen aan het verbeteren van
beleidsprojecten in de Nederlandse Noordzee in het algemeen.
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Hoofdstuk 3 | Theoretisch kader
“Men make their own history, but they do not make it as they please; they do not make it under selfselected circumstances, but under circumstances existing already, given and transmitted from the
past”.
Marx, 1852
In het vorige hoofdstuk is er een beeld geschetst van scheepswrakkenbescherming als beleidsonderwerp
binnen de huidige maritieme beleidspraktijk. In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader dat in de
inleiding al kort is besproken, verder uiteengezet. Centraal staan de beleidsarrangementenbenadering,
geïntegreerd maritiem beleid en stakeholderparticipatie. Tezamen vormen deze concepten de
‘conceptuele bril’ voor het bestuderen van de praktijk. Op dit punt is er niet alleen aandacht voor hoe ze
worden gebruikt, maar ook hoe ze met elkaar samenhangen. Uiteindelijk resulteert dit in een
conceptueel model dat de basis vormt voor het analyseren en beoordelen van de mogelijkheden van
stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak en breder gezien voor het ontwikkelen van een
geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Voor nu worden de belangrijkste theoretische concepten
kort aangehaald om te weten waar ze over gaan en om te laten zien hoe het vervolg van dit hoofdstuk is
ingedeeld.
In dit onderzoeksrapport dient de beleidsarrangementenbenadering als overkoepelend analysekader.
Deze beleidsbenadering is gericht op het begrijpen van verandering en stabiliteit in milieubeleid. De
focus ligt hierbij op de wisselwerking tussen alledaagse beleidspraktijken en meer structurele
achtergronden en ontwikkelingen. In de eerstvolgende paragraaf wordt de keuze voor dit specifieke
analysekader nader toegelicht (zie paragraaf 3.1). Vervolgens wordt er in paragraaf 3.2 aandacht
besteed aan de oorsprong van de arrangementenbenadering. Centrale begrippen zijn:
institutionalisering, politieke modernisering en beleidsarrangementen. Deze begrippen zijn nauw met
elkaar verbonden en beïnvloeden de manier waarop beleid tegenwoordig wordt vormgegeven en
geïnterpreteerd. Dit is ook terug te zien in de notie van geïntegreerd maritiem beleid. Dit is het
tweede concept dat in dit onderzoek een belangrijke plaats krijgt toegewezen (zie paragraaf 3.3).
Deze geïntegreerde beleidsbenadering vormt een alternatief voor het versnipperde karakter van de
bestaande maritieme beleidspraktijk. Participatie van belanghebbenden speelt hierbij een
belangrijke rol. Op dit punt komt het concept ‘stakeholderparticipatie’ weer op de voorgrond te
staan (zie paragraaf 3.4). Wat wordt er in de wetenschapsliteratuur over de mogelijkheden van
stakeholderparticipatie gezegd en in welke situatie is participatie überhaupt wenselijk? Ook wordt er
in deze paragraaf gekeken hoe een participatieproces het beste kan worden voorbereid en
georganiseerd. Tot slot worden de zojuist besproken theoretische concepten samengebracht in een
conceptueel model dat sturing geeft aan het analyseren en beoordelen van de kwaliteit van
Bescherm een Wrak (zie paragraaf 3.5).

3.1 Theoretische perspectieven op milieubeleid
De keuze voor de beleidsarrangementenbenadering als overkoepelend analysekader hangt grotendeels
samen met het doel van dit onderzoeksrapport. In de inleiding is de volgende vraagstelling naar voren
gekomen: in hoeverre kan stakeholderparticipatie bijdragen aan de totstandkoming van een
geïntegreerd maritiem beleidsarrangement voor de bescherming van natuur en milieu in de
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Nederlandse Noordzee? Dit vraagt om een beleidsgerichte onderzoeksbenadering. Met de opkomst van
milieubeleid in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd het milieu een veel bestudeerd onderwerp
binnen de beleidswetenschappen. Zo ook in Nederland. In de jaren tachtig en negentig werden
beleidsontwikkelingen vaak verklaard aan de hand van het doelrationeel handelen van publieke actoren
die op basis van wetenschappelijke kennis beleid proberen te verbeteren. Vanuit dit perspectief is het
vaak de overheid die centraal staat in het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Beleidsontwikkelingen
lijken in deze zin eerder te worden afgedwongen. Echter, het maken van beleid is niet alleen een kwestie
van het op afstand uitdenken van een rationele oplossing voor een maatschappelijk probleem. In vele
gevallen draait het ook om het vinden van een gedragen oplossing vanuit de optiek van
belanghebbenden. Dit heeft tot gevolg dat de beleidswereld vaak het toneel is van een politieke
machtsstrijd. Elke partij heeft daarbij een eigen strategie om haar doelen te verwezenlijken (Driessen &
Leroy, 2007, p. 132). Hoewel er in dit onderzoek wordt gekeken hoe stakeholderparticipatie kan
bijdragen aan de verbetering van natuur- en milieubeleidsprojecten, kan een louter doelrationele
beleidsbenadering om deze reden worden uitgesloten.
Milieubeleid kan ook als interactievraagstuk worden bekeken. Vanuit dit perspectief wordt er vaak
kritiek geleverd op de doelrationele benadering, omdat deze geen recht zou doen aan de complexe
realiteit van beleidsvorming. Men benadrukt hier dat beleid niet alleen tot stand komt in de
achterkamers van beleidsambtenaren, het wordt ook gekenmerkt door overleg en onderhandeling
tussen verschillende partijen, zoals overheidsinstanties, private partijen, maatschappelijke organisaties
en burgers. Analysekaders als de discoursanalyse en de beleidsnetwerkanalyse proberen dit alles in kaart
te brengen. Beleidsontwikkelingen worden hier verklaard door een analyse van de voortdurende sociale
interactie tussen actoren in beleidsprocessen. Communicatie speelt op dit punt een belangrijke rol.
Sociale interactiepatronen worden gevormd door het gebruik van taal, maar ook door macht en
wederzijdse afhankelijkheid (Driessen & Leroy, 2007, p. 164). De doelrationeel handelende actor krijgt
hier dus wel politiek gekleurde context aangemeten, maar hoe zit het met de bredere context
waartegen actoren handelen in het hier en nu? Vanuit het interactieperspectief is er niet of nauwelijks
aandacht voor meer omvattende maatschappelijke en politieke achtergronden en ontwikkelingen. Dit is
een gemis, aangezien de mogelijkheden van stakeholderparticipatie ook kunnen samenhangen met
meer structurele processen. Op dit punt springt de beleidsarrangementenbenadering naar voren. De
arrangementenbenadering neemt bepaalde kenmerken van het interactieperspectief over en
combineert deze met een institutionele analyse. Meer hierover in de volgende paragraaf.

3.2 De beleidsarrangementenbenadering
De beleidsarrangementenbenadering is eind jaren negentig opgesteld door de leerstoelgroep Milieu en
Beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Van Tatenhove et al.,2000; Arts & Leroy, 2006). Men
constateerde destijds dat het gros van het beleidswetenschappelijk milieuonderzoek een te eenzijdig
beeld schetst van de empirie. Deze kritische noot heeft geleid tot het opstellen van de volgende
doelstellingen:
“(...) (a to make a connection between all kinds of everyday policy processes and long-term
developments; (b to do justice to the interaction between actor and structure (…); and (c to do
justice to broader social and political developments that are also, but not exclusively, influential
in the environmental policy domain” (Arts et al., 2006, p. 96).
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De beleidsarrangementenbenadering combineert bestuurskundige inzichten met theorieën binnen de
algemene sociologie en politicologie. Een belangrijke inspirator is Anthony Giddens en zijn
structuratietheorie. In deze theorie stelt Giddens het actor-structuur dualisme aan de kaak. Verder
wordt er ook kritisch gekeken naar de scheiding tussen inhoud en organisatie. In de volgende paragraaf
wordt hier nader op ingegaan, zodat er een beter beeld ontstaat van de positie van de
arrangementenbenadering op zich.
Giddens besteedt in zijn werk veel aandacht aan het actor-structuur dualisme. Hij is van mening dat de
doelrationele benadering te veel aandacht besteedt aan het gedrag van actoren en dat daarbij de rol van
meer omvattende structuren wordt genegeerd. Daartegenover staan weer theorieën die de invloed van
menselijk gedrag onderschatten en dus ook de mogelijkheid om bestaande structuren te veranderen. De
structuratietheorie vormt als het ware de gulden middenweg: “(...) the structural properties of social
systems are both medium and outcome of the practices that constitute those systems” (Arts & Van
Tatenhove, 2006, p. 25). Het idee dat hier naar voren komt, is dat structuren worden beïnvloed door
actoren die zelf weer het gevoel hebben dat zij conform deze structuren moeten handelen. De
beleidsarrangementenbenadering onderscheidt zich door meer aandacht te besteden aan deze
wisselwerking tussen actoren en structuren. Een andere discussie in de sociale wetenschappen betreft
de scheiding tussen inhoud en organisatie. Vanuit de traditie van het sociaal-constructivisme is er veel
aandacht voor inhoud en betekenisverlening. Hiertegenover staan weer theorieën die vooral aandacht
besteden aan meer procesmatige aspecten (Leroy & Arts, 2006, p. 9-10). De arrangementenbenadering
neemt op dit punt wederom een tussenpositie in door zowel beleidsinhoud als procesmanagement in
beschouwing te nemen. Wij hebben hier dus te maken met een benadering die beleidsontwikkelingen
analyseert en interpreteert door het combineren van actor en structuur enerzijds en inhoud en
organisatie anderzijds (zie Figuur 3-1). Centrale begrippen die hier verder op ingaan, zijn:
institutionalisering, politieke modernisering en beleidsarrangementen.

Figuur 3-1: Tussenpositie van de beleidsarrangementenbenadering

3.2.1 Institutionalisering
Het begrip ‘institutie’ heeft geen eenduidige betekenis. Vaak wordt het gebruikt om te verwijzen naar
organisaties en hun interne gedragscodes. Daarnaast kan het ook een sociale structuur voorstellen. Een
derde betekenis combineert de vorige twee betekenissen met het idee dat instituties altijd gepaard gaan
met bepaalde denkbeelden en gedragingen. Bij de beleidsarrangementenbenadering draait het met
name om dit laatste. Bij de definiëring van het concept ‘institutionalisering’, komt wederom die
middenpositie van de arrangementenbenadering naar voren. Denk hierbij aan de aandacht voor actor,
structuur, inhoud en organisatie:
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“[institutionalisation refers] (...) (a to the phenomenon whereby over time day to day actors’
behaviour solidifies into patterns and structures, whereas these patterns in turn structure day to
day actors’ behaviour. (…) (b to the gradual sedimentation of meanings into rules of behaviour
and organisational structures, that in turn reproduce and recreate these meanings” (Leroy &
Arts, 2006, p. 7).
Institutionalisering staat voor het proces waarin menselijke gedragspatronen neerslaan in structuren die
vervolgens weer van invloed zijn op het ons denken en handelen. Op deze manier begint het
institutionaliseringsproces weer van vooraf aan. Instituties zijn dus altijd verwikkeld in proces van
ontwikkeling, stabilisering en/of verandering. Deze processen worden in gang gezet door de
voortdurende interactie tussen overheden, private partijen, maatschappelijke organisaties en burgers.
Nieuwe beleidsgebieden zijn nog altijd het meest vatbaar voor ontwikkeling en verandering. In de
beleidsarrangementenbenadering wordt pas van stabilisering gesproken indien beleid ‘stolt’ in een
groep van belanghebbenden met stabiele machtsrelaties en eensgezinde opvattingen over
probleemdefinities, strategieën en oplossingen. Hierbij hoort ook de acceptatie van vaste regels en
afspraken (Driessen & Leroy, 2007 p. 53). Het institutionaliseringsperspectief leert ons dat
beleidsontwikkelingen in zekere zin altijd afhankelijk zijn van de bestaande institutionele context waarin
ze zich voordoen. Met andere woorden is hier sprake van ‘padafhankelijkheid’.
In dit onderzoeksrapport wordt de beleidsarrangementenbenadering toegepast op een beleidsgebied
dat nog niet volledig is geïnstitutionaliseerd. In hoofdstuk 2 is al naar voren gekomen dat de zee ten
opzichte van het land een relatief jong beleidsgebied betreft. Daarbij is scheepswrakkenbescherming
een onderwerp dat drie jaar geleden nog maar weinig aandacht genoot. Bij het analyseren van de
mogelijkheden van stakeholderparticipatie voor wrakkenbescherming ligt de focus dan ook niet zozeer
op het bestuderen van stabiele beleidsprocessen. Waar het wel om draait zijn innovatie
beleidsinitiatieven die nog niet in een gevestigd beleid zijn opgenomen. Het samenwerkingsproject van
Bescherm een Wrak bevindt zich momenteel nog in een vroeg stadium van ontwikkeling. Het eerste
grote overleg heeft plaatsgevonden in mei 2012. Vanuit het institutionaliseringsperspectief wordt er
gekeken naar probleemdefinities, strategieën en oplossingen die door belanghebbenden worden
aangedragen en uiteindelijk kunnen leiden tot een stabiel systeem van spelregels en achterliggende
interpretatiekaders. Ook is er aandacht voor de wisselwerking tussen strategisch handelende actoren en
meer omvattende maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Deze laatste
ontwikkelingen kunnen worden behandeld onder de noemer van politieke modernisering. In de
volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.
3.2.2 Politieke modernisering
In de beleidsarrangementenbenadering wordt het concept ‘politieke modernisering’ gebruikt om de
invloed van structurele processen op de alledaagse praktijk van politieke beleidsvorming te
bestuderen. Het wordt in deze zin ook wel gebruikt als analytisch instrument (Arts & Van Tatenhove,
2006, p. 29). Politieke modernisering kan worden onderverdeeld in drie verschillende fasen, namelijk
vroege modernisering, antimodernisering en late modernisering. Elke fase wordt door de
ontwikkelaars van de arrangementenbenadering gekenmerkt door specifieke opvattingen over
politiek, sturing en beleid én door bepaalde verhoudingen tussen staat, markt en civiele samenleving.
In dit onderzoeksrapport wordt hier kort op ingegaan zodat er een beter beeld ontstaat van de
institutionele achtergrond waartegen participatieve vormen van beleidsvorming zijn opgekomen. In
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hoeverre is het initiatief van de vier organisaties van Bescherm een Wrak om in samenwerking met
andere belanghebbenden beschermingsmaatregelen op te zetten voor scheepswrakken in de
Nederlandse Noordzee, exemplarisch voor meer omvattende structurele ontwikkelingen? En, wat
zegt dit over de mogelijkheden van stakeholderparticipatie voor wrakkenbescherming en breder
gezien voor een beter gebruik en beheer van de Noordzee?
Modernisering wordt vaak gekoppeld aan vooruitgang, maar de ontwikkelaars van de
beleidsarrangementenbenadering benadrukken dat de verschillende fasen van modernisering niet
vastliggen in tijd of ruimte, ze kunnen elkaar ook overlappen. In dit geval ligt de focus op politieke
modernisering in het Westen vanaf de Tweede Wereldoorlog. Vroege modernisering wordt
gekenmerkt door een dominante rol van de natiestaat. De staat heeft hier een belangrijke
regulatieve functie die aansluit bij het positivistische idee van de maakbare samenleving.
Wetenschap en technologie, inclusief planning, worden in deze fase gezien als belangrijke
instrumenten voor het kneden en sturen van de samenleving. Antimodernisering, ofwel reflexieve
modernisering, belichaamt de fase waarin men kritisch reflecteert op de centrale rol van de overheid
en wetenschap. Volgens de Duitse socioloog Ulrich Beck leeft de moderne mens in een
risicomaatschappij, een maatschappij gestuurd door risico’s en onderzekerheden. De traditionele
instituties hebben geen controle meer over de (onvoorziene) neveneffecten van een succesvol
moderniseringsproces en bevinden zich daarom in een legitimiteitscrisis. Op dit punt wordt
participatie steeds belangrijker gevonden en ontstaan er nieuwe bewegingen in de vorm van subpolitics (Beck, 2009, p. 6). Door trends als globalisering en individualisering veranderen de onderlinge
verhoudingen tussen staat, markt en civiele samenleving. In de late fase van modernisering is er
meer sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen belanghebbenden. Centrale begrippen
zijn wederzijdse afhankelijkheid en samenwerking (Arts et a., 2006, p. 101). Dit zijn ook punten die
terugkomen in het governance debat. Het draait hierbij om de transitie van government naar
governance. Het concept ‘governance’ wijst op horizontale en verticale verschuivingen van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de beleidswereld:
“[Governance] is about the rules of collective decision-making in settings where there are a
plurality of actors and organizations and where no formal control system can dictate the
terms of the relationship between these actors and organizations” (Chhotray & Stoker, 2009,
p. 3).
De grenzen tussen staat, markt en civiele samenleving vervagen en nieuwe private en publieke
actoren maken hun intrede in de politieke wereld (horizontale verschuivingen). De natiestaat staat
niet langer op de eerste plek (verticale verschuivingen). Het samenwerkingsproject voor
scheepswrakkenbescherming sluit in zekere zin goed aan bij de notie van governance. Bescherm een
Wrak is van onderaf geïnitieerd door verschillende NGO’s, waaronder Stichting De Noordzee. Verder
speelt het stakeholderparticipatieproces zich af in een setting die actoren met verschillende
achtergronden samenbrengt. Behalve NGO’s, hebben ook overheidsinstanties, private partijen,
recreatieve groepen en wetenschappers belangen bij dit onderwerp. Momenteel wordt de interactie
tussen deze actoren nog maar weinig beperkt door formele controlesystemen. In hoofdstuk 2 is
immers naar voren gekomen dat de maritieme beleidspraktijk nog altijd voor de nodige uitdagingen
staat. Hierdoor stijgt de vraag naar bestuurlijke inmenging van partijen die buiten de (centrale)
overheid vallen. Men deelt als het ware de verantwoordelijkheid over de zee. Vanuit het
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institutionaliseringsperspectief is het aannemelijk om te zeggen dat de laatstgenoemde
ontwikkelingen de mogelijkheden van stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak in ieder geval
niet beperken. Ze hebben eerder een pad voor beleidsinitiatieven als deze vrijgemaakt.
3.2.3 Beleidsarrangementen
Institutionalisering en politieke modernisering vormen tezamen de analytische bouwstenen voor het
bestuderen van beleidsarrangementen. Een beleidsarrangement wordt gedefinieerd als “(…) the
temporary stabilisation of the content and organization of a particular policy domain at a certain
policy level or over several policy levels (…)” (Leroy & Arts, 2006, p. 13). De
beleidsarrangementenbenadering helpt bij het blootleggen van verandering en stabiliteit in een
gegeven beleidsdomein. Een beleidsarrangement ligt nooit vast. Arrangementen worden net als
structuren beïnvloed door actoren die van gedrag kunnen veranderen. In de praktijk is het vaak
moeilijk om actoren en structuren van elkaar te onderscheiden. Bij het analyseren van
beleidsarrangementen vervalt dan ook het onderscheid tussen actor en structuur en wordt onze
aandacht gericht op de volgende vier dimensies:





Actoren en coalities
Hulpbronnen en macht
Spelregels
Discoursen

De eerste drie dimensies betreffen procesmatige aspecten en het laatste punt is gericht op
beleidsinhoud. In het vervolg van deze paragraaf worden de vier dimensies kort besproken.
Actoren en coalities
Bij de dimensie ‘actoren en coalities’ draait het niet alleen om het bestuderen van mensen en/of
organisaties, maar ook om coalitievorming. Coalities bestaan veelal uit actoren die dezelfde of
vergelijkbare interpretatiekaders hanteren. Verder kunnen coalities ook ontstaan op grond van
bestaande hulpbronnen en/of spelregels. Actoren gaan vaak op in coalities om gelijke beleidsdoelen
te bereiken. Onderzoekers die vanuit deze invalshoek te werk gaan, starten vaak met de vraag welke
actoren überhaupt betrokken zijn bij het te bestuderen beleidsgebied. Wat is hun rol in het
beleidsproces? De volgende stap is om uit te zoeken welke coalities en interdependenties er bestaan
(Liefferink, 2006, p. 51). Vaak kan er een onderscheid worden gemaakt tussen positieve en negatieve
actoren. Actoren en coalities kunnen beleidsprocessen ondersteunen, maar ook tegenwerken.
Hulpbronnen en macht
Het begrip ‘hulpbronnen’ verwijst naar middelen, zoals geld, kennis, draagvlak, politieke legitimiteit
en communicatieve vaardigheden, die gebruikt kunnen worden om een bepaald doel te bereiken.
Voor actoren die niet over de juiste hulpbronnen beschikken, is dit een moeilijke opgave. Op dit punt
komt het begrip ‘macht’ naar voren:
“(...) power is about the asymmetrical distribution of resources (structural phenomenon),
revealing itself in relations of autonomy and dependency between actors (relational
phenomenon)” (Van Tatenhove et al, 2000, p. 60).
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Macht houdt in deze zin verband met de beschikbaarheid over en verdeling van hulpbronnen. Het
idee is dat actoren die bij een gegeven beleidsonderwerp betrokken zijn, in verschillende mate
afhankelijk zijn van elkaars hulpbronnen. Deze afhankelijkheid is bepalend voor de sociale interactie
tussen actoren. Denk hierbij aan het bestaan van machtsrelaties. In principe heeft de actor met de
meeste hulpbronnen de meeste macht.
Spelregels
“Rules are the mutually agreed formal procedures and informal routines of interaction within
institutions” (Liefferink, 2006, p. 56). De dimensie ‘spelregels’ betreft formele en informele regels die
van invloed zijn op beleidsprocessen. Veranderingen op dit gebied kunnen vaak niet in isolatie
worden bestudeerd omdat ze nauw samenhangen met de andere drie dimensies.
Discoursen
Spelregels worden vaak gebaseerd op bestaande discoursen. Discoursen kunnen op twee manieren
worden benaderd. In de eerste plaats kunnen discoursen verwijzen naar algemene denkbeelden over
de onderlinge verhoudingen tussen staat, markt en civiele samenleving. Daarnaast kunnen
discoursen ook verwijzen naar meer concrete ideeën binnen een beleidsdomein (Liefferink, 2006, p.
58). Hierbij valt te denken aan specifieke probleemdefinities en oplossingsrichtingen vanuit de optiek
van betrokken actoren. Verder wordt hier ook aandacht besteed aan normen en waarden. Welke
opvattingen en verhalen draagt men met zich mee?
Vaak wordt ervoor gekozen om één dimensie als startpunt te nemen voor het analyseren van
beleidsarrangementen. Aangezien dit onderzoek gericht is op het analyseren van de mogelijkheden
van stakeholderparticipatie voor het beschermen van natuur en milieu in de Nederlandse Noordzee,
kan dit onderzoek het beste beginnen bij de dimensie ‘actoren en coalities’ (zie Figuur 3-2). Centraal
staat immers het bestuderen van de stakeholders en het participatieproces van Bescherm een Wrak.
Vervolgens kunnen er bruggen worden geslagen naar de andere dimensies. De vier dimensies van
beleidsarrangementen vormen tezamen belangrijke aandachtspunten voor het onderzoeken van de
praktijk. De informatie die hierbij naar voren komt, kan worden gebruikt om een beter inzicht te
krijgen in de inhoudelijke en procesmatige aspecten van Bescherm een Wrak.

Figuur 3-2: De vier dimensies van beleidsarrangementen
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3.2.4 Kritiek op de beleidsarrangementenbenadering
Sinds het ontstaan van de beleidsarrangementenbenadering is het al verschillende malen toegepast op
de praktijk. Zo ook door Dirk Bogaert (2004) in zijn proefschrift Natuurbeleid in Vlaanderen.
Natuurontwikkeling en draagvlak als vernieuwingen? Bogaert toetst hierin de bruikbaarheid van de
arrangementenbenadering als interpretatiekader voor het natuurbeleid in Vlaanderen. In zijn reflectie
wordt benadrukt dat het een veel omvattende beleidsanalyse betreft. Denk hierbij aan het bestuderen
van actor en structuur enerzijds en inhoud en organisatie anderzijds. Echter, dit kan tevens als zwakte
worden bestempeld. De beleidsarrangementenbenadering kan namelijk als oppervlakkig worden
ervaren, omdat in theorie alles onderwerp van analyse wordt. Onderzoekers die hier aan recht willen
doen, moeten van alle markten thuis zijn. Wat helpt is een goede afbakening van het te bestuderen
beleidsgebied. Het punt is dat sommige concepten van de arrangementenbenadering nog te abstract
zijn. Het begrip ‘beleidsarrangement’ wordt gedefinieerd als een tijdelijke stabilisering van inhoud en
organisatie binnen een bepaald beleidsdomein. Echter, men kan zich afvragen of niet alles binnen een
institutionaliseringsproces als momentopname of tijdelijke stabilisering kan worden beschouwd. Ook het
begrip ‘beleidsdomein’ kan tamelijk breed worden opgevat, namelijk als “all policy practices with regard
to an issue” (Bogaert, 2004, p. 293). Waar liggen de grenzen van beleidsarrangementen en
beleidsdomeinen? Een ander punt is dat de vier dimensies van beleidsarrangementen in de praktijk vaak
moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Hoe kan hiermee het beste worden omgegaan?
3.2.5. De beleidsarrangementenbenadering in dit onderzoek
De beleidsarrangementenbenadering is gericht op het onderzoeken van verandering en stabiliteit in
beleid. Beleidsontwikkelingen kunnen vanuit een beleidsarrangement zelf, maar ook vanuit de omgeving
worden geïnitieerd. Zo is er aandacht voor zowel actoren als voor meer omvattende structuren en
ontwikkelingen. In dit onderzoek is er aandacht voor beide aspecten. Dit betekent dat de mogelijkheden
van stakeholderparticipatie voor wrakkenbescherming niet alleen liggen besloten in het handelen van de
betrokken belanghebbenden, maar ook in de institutionele context waarin zij bewegen. In hoofdstuk 2 is
de bestaande maritieme beleidspraktijk verkend en in dit hoofdstuk is het samenwerkingsproject van
Bescherm een Wrak afgezet tegen bredere maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de transitie van
government naar governance. Hieruit komt naar voren dat er meer vraag is naar participatieve
beleidsvorming. In het volgende deel wordt hier nog iets dieper op ingegaan door het concept
‘maritieme governance ’ erbij te betrekken. Jan van Tatenhove, medeontwikkelaar van de
arrangementenbenadering, kijkt op dit punt kritisch naar de bestaande maritieme beleidspraktijk en
pleit voor een geïntegreerd maritiem beleid. Het werk van Van Tatenhove kan bijdragen aan een betere
definiëring van beleidsarrangementen en beleidsdomeinen, toegespitst op de maritieme beleidspraktijk
(zie paragraaf 3.3). De arrangementenbenadering heeft verder ook aandacht voor organisatie en inhoud.
Met andere woorden, er wordt op dit punt niet alleen gekeken naar procesmatige aspecten (actoren,
hulpbronnen, spelregels), maar ook naar actoren en hun perspectieven (discoursen). De vier dimensies
van beleidsarrangementen die hierin terugkomen, dienen als focuspunten voor het bestuderen van de
praktijk. Ze bieden meer houvast als het gaat om het analyseren van de mogelijkheden van
stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak en breder gezien voor het opzetten van een
geïntegreerd maritiem beleid. Vanwege de kritiek is er in dit onderzoek voor gekozen om de begrippen
van de beleidsarrangementenbenadering in te zetten als sensitizing concepts. Sensitizing concepts
hebben geen nauwgezette eigenschappen, maar zijn desalniettemin bepalend voor de richting
waarin moet worden gezocht. Daarbij is het ook mogelijk om begrippen aan te passen voor eigen
gebruik (Bowen, 2006, p. 2). In hoofdstuk 4 wordt de bovenstaande visie geoperationaliseerd.
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3.3 Geïntegreerd maritiem beleid
In zijn inaugurele rede, getiteld The Tide is Turning: The rise of legitimate EU Marine Governance,
brengt Van Tatenhove de beleidsarrangementenbenadering in contact met de maritieme
beleidspraktijk. Het Noordzee-ecosysteem wordt volgens hem bedreigd door verschillende
grensoverschrijdende milieuproblemen, zoals eutrofiëring, (afval)vervuiling, overbevissing en
olielozing (Van Tatenhove, 2011a, p. 5). Ook het toenemende gebruik van de zee levert meer en
meer problemen op. Volgens Van Tatenhove wordt het streven naar een duurzaam gebruik en
beheer van de Noordzee bemoeilijkt door twee zaken. Ten eerste bestaat er geen gevestigd
overheidsgezag dat verantwoordelijk is voor de problematiek op zee. Sectoren die hier actief zijn,
hebben zich vaak te houden aan aparte beleidsdomeinen en dat op verschillende niveaus. Visbeleid
wordt bijvoorbeeld op Europees niveau ontwikkeld en nationaal geïmplementeerd en de toeristische
sector wordt op nationaal en subnationaal niveau gereguleerd. Daarbij heeft de transitie van
government naar governance ertoe geleid dat er nu meer verschillende actoren betrokken zijn bij het
maken van beleid, elk met een eigen dynamiek en capaciteit. Dit brengt ons bij het tweede
probleem: beleidsversnippering. In de maritieme beleidspraktijk is de samenwerking binnen en
tussen sectorgebonden beleidsdomeinen vaak gering. Het gevolg is dat beleidsprojecten minder
goed op elkaar zijn afgestemd. Dit heeft een negatieve invloed op de efficiëntie en effectiviteit van
maritiem beleid en het leidt tot meer conflicten op zee (Van Tatenhove, 2011a, p. 9). Het is vanuit
deze achtergrond dat Van Tatenhove pleit voor een geïntegreerd maritiem beleid.
3.3.1 Maritieme governance
Goede maritieme governance dient volgens Van Tatenhove geïntegreerd te zijn. Het begrip
‘maritieme governance’ wordt gedefinieerd als "(…) the sharing of policy making competencies in a
system of negotiation between nested governmental institutions at several levels (international,
(supra) national, sub-national) on the one hand and state actors, market parties and civil society
organizations of different maritime activities on the other in order to govern activities at sea and
their consequences” (Van Tatenhove, 2011b, p. 95). Maritieme governance houdt dus in dat actoren
met verschillende achtergronden, zoals overheidsinstanties, milieuorganisaties, rederijen en vissers,
op verschillende niveaus met elkaar in overleg gaan om activiteiten op zee in overeenstemming met
elkaar te reguleren. Van Tatenhove lijkt op dit punt vooral geïnteresseerd te zijn in de manier waarop
actoren coalities sluiten en hoe hulpbronnen, spelregels en discoursen kunnen worden ingezet om
de maritieme beleidspraktijk te beïnvloeden. Bij het beschrijven van governance arrangementen
beroept hij zich op de definitie van beleidsarrangementen:
“In a governance arrangement different more or less stable coalitions of governmental and
non-governmental actors try to influence the activities that occur in and around the sea and
to design legitimate governing initiatives based on shared discourses and by managing
resources and defining the rules of the game (…)” (Van Tatenhove, 2011a, p. 9).
Governance arrangementen zijn in principe dus hetzelfde als beleidsarrangementen, want ook hier
draait het om een stabiel samenspel van de vier dimensies: actoren, hulpbronnen, spelregels en
discoursen. Daarbij weet Van Tatenhove bepaalde begrippen van de
beleidsarrangementenbenadering nu duidelijker in context te plaatsen. Zo beschrijft hij de maritieme
beleidspraktijk als een complexe werkelijkheid, bestaande uit verschillende sectorgebonden
beleidsdomeinen die op zich weer bestaan uit verschillende beleidsarrangementen. Een
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beleidsarrangement omvat verschillende groepen actoren die beleidsinitiatieven en daarmee de
beleidspraktijk proberen te beïnvloeden, elk met eigen hulpbronnen, spelregels en discoursen. Het
punt is dat het contact binnen en tussen beleidsarrangementen vaak gering is (Van Tatenhove,
2011a, p. 8). Het streven naar een geïntegreerd maritiem beleid staat in deze zin ook wel gelijk aan
het samenbrengen en reduceren van beleidsarrangementen. Daarbij dienen ook de vier dimensies
van beleidsarrangementen beter op elkaar te worden afgestemd. Op dit punt kan er ook wel worden
gesproken van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Van Tatenhove (2011b) noemt drie
belangrijke bouwstenen voor het ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem beleid: integratie,
participatie en duurzaamheid (p. 98).
Integratie
Integratie komt voor in verschillende contexten, maar in dit geval verwijst het naar het proces waarin
sectorgebonden activiteiten op zee worden geïntegreerd in een gezamenlijke ruimte. Dit gaat in
tegen het versnipperde karakter van de huidige maritieme beleidspraktijk. De focus op
sectorgebonden beleidsdomeinen kan daarbij worden vervangen door het centraal stellen van
(lokale) gebieden en ecosystemen. Hierdoor vervalt het onderscheid tussen sectoren en draait het
eerder om het samenbrengen van verschillende politieke, private en publieke actoren (horizontale
integratie) en dat op verschillende niveaus (verticale integratie). Op dit punt kan er volgens Van
Tatenhove (2011b) nog worden bijgeleerd van innovatieve maritieme beleidsprojecten, gericht op
participatie en duurzaamheid (p. 98).
Participatie
Naast integratie is ook participatie een belangrijk ingrediënt voor het ontwikkelen van een
geïntegreerd maritiem beleid. In zekere zin veronderstelt het integreren van activiteiten op zee een
bepaalde vorm van samenwerking. Bij participatie draait het vaak om het samenbrengen van
verschillende belanghebbenden die zich bezighouden met het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.
Beleidsvorming wordt hier gekenmerkt door een sfeer van overleg en onderhandeling (Van
Tatenhove, 2011b, p. 99).
Duurzaamheid
Milieuproblemen blijven niet binnen de perken beleidsmatige grenzen. Volgens Van Tatenhove
(2011b) dienen oplossingen te worden gezocht vanuit de ecosysteembenadering (p. 99). De
ecosysteembenadering wordt gedefinieert als: “the comprehensive integrated management of
human activities based on the best available scientific knowledge about the ecosystem and its
dynamics, in order to identify and take action on influences which are critical to the health of marine
ecosystems, thereby achieving sustainable use of ecosystem goods and services and maintenance of
ecosystem integrity” (HELCOM-OSPAR, 2003, p. 2). Het gaat hierbij om een duurzaam gebruik en
beheer van de zee, dit ten bate van sociale, economische en ecologische doeleinden.
De drie bouwstenen voor het ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem beleid, zijn ook terug te
vinden in het samenwerkingsproject van Bescherm een Wrak. Zo is er sprake van integratie, omdat
actoren met verschillende achtergronden samenkomen om te discussiëren over het gebruik en
beheer van scheepswrakken in de Nederlandse Noordzee. Deze samenkomst van belanghebbenden
kan ook wel worden beschouwd als een vorm van participatie. Daarbij ligt de insteek van dit
beleidsproject bij het beschermen van wrakken als ecologische hotspots. Duurzaamheid vormt op dit
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punt een belangrijk speerpunt. Dit geldt niet voor alle betrokken partijen, maar in ieder geval wel voor
de initiatiefnemers van Bescherm een Wrak. Het verschil is dat er meer sprake is van horizontale dan
verticale integratie. Centraal staan lokale en nationale actoren. Internationale partijen ontbreken.
3.3.2 Geïntegreerd maritiem beleid in dit onderzoek
Van Tatenhove beschrijft de bestaande maritieme beleidspraktijk als bestaande uit verschillende
sectorgebonden beleidsdomeinen en beleidsarrangementen. Mede door het probleem van
beleidversnippering laat de kwaliteit van maritieme beleidsprojecten te wensen over. Het is vanuit
deze achtergrond dat er steeds meer vraag is naar een geïntegreerd maritiem beleid. Dit onderzoek
kan interessante inzichten bieden voor de totstandkoming hiervan, vooral gericht op horizontale
integratie. Het draait hier immers om het bestuderen van de variëteit aan beleidsarrangementen binnen
het projectkader van Bescherm een Wrak en om het analyseren van de mogelijkheden en/of
beperkingen van stakeholderparticipatie voor de ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem
beleidsarrangement. Bij dit laatste draait het ook wel om het reduceren van het aantal losse
beleidsarrangementen en het op elkaar afstemmen van de bijbehorende vier dimensies, ofwel het
samenbrengen van actoren, het verdelen van hulpbronnen, het opstellen van gezamenlijk
geaccepteerde spelregels en het werken aan een gezamenlijk discours. Op dit punt vervalt de
aandacht voor beleidsdomeinen en is de aandacht gefocust op het zogenaamde Bescherm een Wrak
beleidsarrangement (BWBA). De kritiek van Bogaert wordt hier verder opgepakt door het begrip
‘beleidsarrangementen’ scherper te definiëren op basis van het werk van Van Tatenhove. Zo wordt een
beleidsarrangement in dit onderzoek opgevat als bestaande uit verschillende groepen actoren die
beleidsinitiatieven als Bescherm een Wrak proberen te beïnvloeden, elk met eigen hulpbronnen,
spelregels en discoursen. Beleidsarrangementen hoeven niet ‘gestold’ te zijn. Het gaat hier immers om
het analyseren van een momentopname en dat met betrekking tot een relatief nieuw, zich ontwikkelend
beleidsonderwerp en beleidsterrein. Figuur 3-3 verbeeldt de conceptualisatie van de maritieme
beleidspraktijk in termen van de beleidsarrangementenbenadering en het streven naar een geïntegreerd
maritiem beleidsarrangement. MBP (1) staat voor de huidige maritieme beleidspraktijk, BW betreft het
project van Bescherm een Wrak en MBP (2) staat voor de beoogde maritieme beleidspraktijk (GMBA).

Figuur 3-3: Conceptualisatie van de maritieme beleidspraktijk
* MBP (1/2)= Maritieme beleidspraktijk (huidig/toekomstig)
BW = Bescherm een Wrak
BA = Beleidsarrangement
BWBA = Bescherm een Wrak beleidsarrangement
GMBA = Geïntegreerd maritiem beleidsarrangement
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3.4 Stakeholderparticipatie
Om bij te kunnen dragen aan de verbetering van natuur- en milieubeleidsprojecten in de
Nederlandse Noordzee, wordt er in dit onderzoeksrapport nader gekeken naar de mogelijkheden van
stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak. Het verbeteren van beleidsprojecten wordt in dit
onderzoek ook wel gekoppeld aan het opzetten van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement.
In het vorige stuk is naar voren gekomen dat participatie van belanghebbenden op dit punt een
belangrijke rol kan spelen. Het brengt mensen immers samen. De rest van deze paragraaf vormt een
verdere verkenning van het concept ‘stakeholderparticipatie’, te beginnen met een korte inleiding op
de stakeholdertheorie en participatie (zie paragraaf 3.4.1). Vervolgens wordt er gekeken welke
argumenten beleidswetenschappers geven voor stakeholderparticipatie. Maar ook, welke
voorwaarden hangen er vast aan het gebruik van participatieve beleidsvorming (zie paragraaf 3.4.2)?
In paragraaf 3.4.3 worden er een aantal criteria gegeven voor goede stakeholderparticipatie en tot
slot wordt er aandacht besteed aan de vraag hoe een participatieproces het beste kan worden
voorbereid en georganiseerd (zie paragraaf 3.4.4).
3.4.1 Stakeholders en participatie
De oorsprong van de stakeholdertheorie ligt in de bedrijfskunde. Het concept ‘stakeholder’ werd
gepopulariseerd door de Amerikaan Ed Freeman met de publicatie van het boek Strategic
Management: a Stakeholder Approach in 1984. Hierin definieert Freeman een stakeholder als: (...)
Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s
objectives’ (Haigh & Griffiths, 2009, p. 347). Stakeholders zijn dus groepen of personen die het
handelen van een bedrijf kunnen beïnvloeden of hierdoor zelf worden beïnvloed. Het zijn dus niet
alleen aandeelhouders en eigenaren die belangen hebben bij de doelstellingen van een bedrijf.
Hiermee dient rekening te worden gehouden. Inzichten in de gedachtewereld van relevante
stakeholders kunnen strategisch worden gebruikt voor het creëren van draagvlak. De door Freeman
gehanteerde definitie van stakeholders is breed en als zodanig niet erg praktisch. Om deze reden
wordt er vaak aandacht besteed aan de vraag hoe relevante stakeholders kunnen worden
geïdentificeerd en geclassificeerd. Dit is niet alleen een wetenschappelijk vraagstuk, maar ook een
normatieve. Wie en hoe wordt immers bepaald welke belangen rechtmatig zijn? Door de jaren heen
heeft de stakeholdertheorie ook buiten de organisatie- en managementwetenschappen aan invloed
gewonnen, vooral in de wetenschapsliteratuur over governance. Dit brengt ons bij het begrip
‘stakeholderparticipatie’, zoals het in dit onderzoek centraal staat, namelijk als een participatieve
vorm van beleid maken waarbij stakeholders een belangrijke rol spelen.
Participatie is een begrip met een brede betekenis. In het dagelijks taalgebruik betekent participeren
deelhebben in of deelnemen aan een bepaald iets. De context waarin dit gebeurt, kan zeer
uiteenlopen. Denk hierbij aan participatie in kennisontwikkeling, participatie in maatschappelijke
organisaties of participatie in politieke beleidsvorming. Vooral dit laatste heeft in de afgelopen
decennia belangrijke vormen aangenomen en dan met name in het relatief jonge milieubeleid.
Sommige auteurs (Hage et al., 2006) koppelen deze ontwikkeling aan het ontstane legitimiteitsverlies
van de overheid en wetenschap. Mensen hebben nog maar weinig vertrouwen in de slagkracht van
de traditionele instituties. Beck is daarbij van mening dat meer kennis in het geval van onzekere
situaties, alleen maar meer onzekerheden blootlegt. Op dit punt neemt de waarde van sociaalculturele risicopercepties toe (Beck, 2009, p. 5). Indien de overheid geen goede beleidsplannen heeft,
is er meer ruimte voor alternatieve werkvormen, zoals participatieve beleidsvorming. Bij
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stakeholderparticipatie zijn het niet alleen politici en wetenschappers die zich bezighouden met het
ontwikkelen en uitvoeren van beleid, maar ook andere groepen en personen, zoals bedrijven, nonprofit organisaties en burgers. Ook actoren die buiten de overheid vallen, kunnen
participatieprocessen opzetten, zoals het geval is bij Bescherm een Wrak. Echter, uiteindelijk is het
altijd de overheid die verantwoordelijk is voor het aanpassen en/of creëren van wetten en regels.
3.4.2 Argumenten en voorwaarden voor stakeholderparticipatie
De bovenstaande introductie geeft deels een verklaring voor de doelstellingen die men heeft voor
het gebruik van stakeholderparticipatie. In de wetenschapsliteratuur komen vaak dezelfde
argumenten naar voren als het gaat om de mogelijke voordelen van participatieve beleidsvorming.
Wat willen we ermee? Deze argumenten zijn onder te verdelen in normatieve, instrumentele en
inhoudelijke argumenten (Bogaert, 2004, p. 37). In eerste instantie is dit een analytisch onderscheid,
want in de praktijk lopen ze vaak in elkaar over. Welke doelen zijn belangrijk voor Bescherm een
Wrak? Verder wordt er in deze paragraaf ook gekeken naar de voorwaarden die vastzitten aan het
gebruik van stakeholderparticipatie. In welke situatie is participatie überhaupt gewenst en in welke
mate moeten stakeholders kunnen participeren? De bovenstaande vragen bieden belangrijke
aanknopingspunten voor iedereen die overweegt een participatieproces op te zetten.
Normatieve argumenten
Een vaak gehoord argument is dat stakeholderparticipatie een positieve bijdrage kan leveren aan de
idealen van een democratische samenleving. Men gaat er op dit punt vaak vanuit dat een
democratische samenleving ook gelijk een betere samenleving is. Belangrijke punten zijn goed
burgerschap en gelijkwaardigheid. Vanuit deze achtergrond hebben stakeholders het recht om deel
te nemen aan beleidsprocessen. Participatie kan het vertrouwen van de bevolking in het politieke
systeem doen vergroten en vormt daarmee een mogelijke oplossing voor het bestaande
legitimiteitsprobleem van de traditionele instituties. Participatieve beleidsvorming wordt veelal
gekenmerkt door openheid. Er wordt ruimte geboden voor verschillende belangen en perspectieven.
Men laat zo zien rekening te houden met de complexe aard van sociale interactiepatronen. De
gelijkwaardigheid onder burgers kan worden vergroot door stakeholders uit te nodigen die normaal
gesproken weinig invloed hebben, maar wiens belangen wel op het spel staan. Op dit punt streeft
men ook naar emancipatie. Zo kan participatie worden ingezet voor het ondersteunen van bepaalde
groepen stakeholders, het creëren van netwerken en het stimuleren van wederzijdse leerprocessen
en verandering (Reed, 2008, p. 2420).
Instrumentele argumenten
Andere argumenten voor stakeholderparticipatie zijn meer instrumenteel van aard. Een belangrijk
doel is het vergroten van draagvlak:
“Het draagvlak voor beleid is (...) groter naarmate er een meer positieve opvatting, houding
en/of gedraging ten opzichte van dat beleid bestaat en naarmate dat voor meer personen,
groeperingen of organisaties geldt” (Edelenbos, 2000, p. 85).
Draagvlak- en legitimiteitsproblemen hangen nauw met elkaar samen. Participatie kan het draagvlak
voor beleid positief beïnvloeden door verschillende belanghebbenden actief te betrekken bij diverse
stadia van het beleidsvormingsproces. Hoewel het organiseren van een participatieproces veel tijd en
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geld kost, wordt er wel gezegd dat actief betrokken stakeholders zich meer verantwoordelijk voelen
voor het uit te voeren beleid. Dit is een belangrijk punt omdat de uitvoering van beleid moeizaam
kan verlopen als er weinig tot geen draagvlak voor bestaat. Participatie vermindert dus de kans dat
stakeholders gaan tegenwerken en daarbij een zogenaamde blokkademacht vormen (Bogaert, 2004,
p. 37). Op de lange termijn brengt dit alleen nog maar meer kosten met zich mee. Naast het
vergroten van draagvlak onderstreept men ook dat participatie kan bijdragen aan het samenbrengen
van aparte beleidssectoren (Edelenbos, 2000, p. 86). Op dit punt komt wederom naar voren dat
stakeholderparticipatie kan helpen bij het ontwikkelen van een geïntegreerd beleid.
Inhoudelijke argumenten
Naast normatieve en instrumentele argumenten, kan stakeholderparticipatie ook worden gebruikt
voor het ontwikkelen van een kwalitatief betere beleidsinhoud. Gelijk met de introductie van nieuwe
actoren in de beleidswereld, zijn er ook nieuwe soorten kennis op de voorgrond komen te staan. De
traditionele kennisbasis van overheidsambtenaren en experts wordt nu vaker verrijkt met de kennis
en creativiteit van leken en ervaringsdeskundigen. Het draait hierbij dus niet alleen om
wetenschappelijke kennis, maar ook om kennis over probleempercepties en oplossingsrichtingen
vanuit de optiek van stakeholders. Het is vanuit deze achtergrond dat men meent dat participatieve
beleidsvorming beter aansluit bij de gedachtewereld van (lokale) personen en groepen en dus ook bij
hun wereld van normen en waarden. Dit werkt tevens bevorderend voor het genereren van
draagvlak (Reed, 2008, p. 2420). De kwaliteit van beleid hangt dus nauw samen met het gebruik van
verschillende soorten kennis, bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Dit heeft tevens een
positief effect op het probleemoplossend vermogen van participatieve beleidsvorming: “In het
interactieve proces kan een variëteit aan oplossingen worden gecreëerd die recht doet aan de
meerduidigheid en complexiteit van het probleem” (Klijn & Koppenjan, 1998, p. 61).
Bij Bescherm een Wrak draait het met name om de instrumentele en inhoudelijke doelstellingen. Het
uiteindelijke doel is om beschermingsmaatregelen op te zetten voor scheepswrakken in de
Nederlandse Noordzee met juridische steun vanuit de overheid. Echter, gezien de bestaande
regelgeving op dit vlak nog maar weinig houvast biedt, is het juist belangrijk dat er draagvlak van
onderaf wordt gecreëerd. Het is beter als de betrokken stakeholders zelf willen meewerken aan een
duurzaam gebruik en beheer van wrakken. Een ander doel is dus het verruimen van de bestaande
kennisbasis. Op dit punt gaat het niet alleen om wetenschappelijke kennis, maar ook om kennis van
ervaringsdeskundigen en leken. Ook dit draagt bij aan het creëren van draagvlak. Duidelijk is dat de
initiatiefnemers van Bescherm een Wrak genoeg redenen hebben om stakeholderparticipatie te
willen. De volgende vraag is of het ook daadwerkelijk mogelijk is om participatie in te zetten,
rekening houdend met de aard van het te bestuderen beleidsprobleem.
Complexiteit en participatie
Het gebruik van stakeholderparticipatie in beleidsvorming is niet altijd even wenselijk. De behoefte
aan en bijdrage van participatie hangt veelal samen met de complexiteit van een beleidsprobleem.
Matthijs Hisschemöller beschouwt problemen als sociaal-culturele constructies. Mensen construeren
problemen op grond van hun eigen ervaringen. Ook waargenomen verschijnselen of zogenaamde
feiten vallen hieronder. Wat voor de één een feit is, kan door een ander als leugen worden ervaren.
Dit betekent echter niet dat problemen geen bestaansrecht hebben. Duidelijk is wel dat problemen
verschillend kunnen worden beoordeeld, soms zelfs tegenstrijdig. Volgens Hisschemöller (1993) kan
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een beleidsprobleem worden opgevat als “de waargenomen kloof tussen een norm of waarde en een
bestaande dan wel verwachte situatie waarbij geldt dat het overbruggen van de kloof inzet is van
overheidsbeleid” (p. 15). Een probleem kan in deze zin complex zijn als de bestaande kennisbasis
onzeker is en/of als er weinig consensus is over de in het geding zijnde normen en waarden. Indien er
te weinig kennis én consensus is, wordt er ook wel gesproken van een ongestructureerd probleem.
Hiertegenover staan weer gestructureerde problemen. Hisschemöller maakt een onderscheid tussen
in totaal vier typen beleidsproblemen: ongestructureerde, matig gestructureerde (doel/ middel) en
gestructureerde problemen (zie Figuur 3-4; Hisschemöller, 1993, p.247). Het onderscheid dat hier
wordt aangebracht is ideaaltypisch. In de praktijk is het vaak moeilijk om de verschillende typen
beleidsproblemen van elkaar te onderscheiden, dit vanwege het geconstrueerde karakter van
problemen op zich. Dit maakt het echter niet minder belangrijk, want elk type probleem verreist een
andere beleidsaanpak. Zo is er bij een gestructureerd beleidsprobleem vaak weinig behoefte aan
inmenging in politieke besluitvorming, terwijl het bij een ongestructureerd probleem juist uitermate
zinvol kan zijn om stakeholderparticipatie in te zetten.

Figuur 3-4: Vier typen beleidsproblemen

Bij scheepswrakkenbescherming als beleidsonderwerp is de bestaande kennisbasis beperkt. Daarbij
roept het nog altijd vele vragen op. Deze vragen hebben niet alleen betrekking op inhoudelijke
aspecten, maar ook op normen en waarden. Betrokkenen hebben de neiging om het onderwerp
verschillend te beoordelen, dit vanwege de verschillende waarden die aan wrakken kunnen worden
toebedeeld. In principe hebben we hier dus te maken met een ongestructureerd beleidsprobleem.
Men raadt in dit geval juist vaak aan om gebruik te maken van stakeholderparticipatie. Zo pleit
Hisschemöller voor een reflexief beleidsproces. Het draait hierbij om een leerproces waarbij partijen
met de meest uiteenlopende opvattingen, door middel van debat, evaluatie en integratie, de
centrale problematiek op tafel weten te leggen (Hisschemöller & Hoppe, 1996, pp. 53).
Participatie in soorten en maten
Indien de keuze voor stakeholderparticipatie definitief is gevallen, kan er ook nog worden gekozen
voor participatie in verschillende soorten en maten. De invloed van stakeholders kan per situatie
verschillen. Het punt is dat niet iedereen het eens is over wat participatie nu werkelijk inhoudt. De
één vindt informeren al een vorm van participatie, terwijl een ander toch meer interactie verwacht.
In de wetenschapsliteratuur wordt het ambitieniveau van stakeholderparticipatie vaak gemeten aan
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de hand van een zogenaamde participatieladder (Arnstein, 1969; Edelenbos, 2000; Bogaert, 2004).
Men gaat er op dit punt nog vaak vanuit dat de overheid de initiatiefnemer is. Jurian Edelenbos
maakt een onderscheid tussen vijf gradaties van participatie: informeren, raadplegen, adviseren,
coproduceren en meebeslissen (zie Figuur 3-5). De minst ambitieuze vorm van participatie is het
informeren van belanghebbenden. De informatiestroom is in dit geval erg eenzijdig. Bij raadplegen
worden belanghebbenden wel geconsulteerd, maar het is nog altijd de overheid die volledig
verantwoordelijk is voor het bepalen van de beleidsagenda. Een hoger participatieniveau betreft
adviesverlening. Ook hier bepaalt de overheid de beleidsagenda, maar is er wel al meer ruimte voor
belanghebbenden om problemen en oplossingen aan te dragen. Het uiteindelijke besluit kan echter
afwijken van het gegeven advies. In het geval van coproduceren wordt de beleidsagenda ontwikkeld
door de overheid en belanghebbenden samen. Meebeslissen betreft het hoogste ambitieniveau. Het
maken van beleidplannen wordt hier overgelaten aan partijen buiten de overheid. Vervolgens is het
aan de overheid om te bepalen of deze plannen ook daadwerkelijk tot uitvoering worden gebracht
(Bogaert, 2004, p. 38).

Figuur 3-5: Participatieladder samengesteld uit vijf gradaties

Bij Bescherm een Wrak ligt het beleidsinitiatief buiten de overheid. Dit zorgt ervoor dat, rekening
houdend met de doelstellingen en probleemcontext van dit specifieke samenwerkingsproject, een
hoge graad van participatie niet alleen wenselijk is, maar ook gebruikelijk. Nu dit is vastgesteld, is het
belangrijk om te kijken hoe een stakeholderparticipatieproces in goede banen kan worden geleid.
Het idee is dat een goed participatieproces eerder kan bijdragen aan de totstandkoming van een
geïntegreerd maritiem beleidsarrangement.
3.4.3 Essenties van stakeholderparticipatie
In deze paragraaf worden er verschillende criteria gegeven voor het opzetten van een goed
stakeholderparticipatieproces. De criteria die hier naar voren komen, worden door Edelenbos
beschreven als de essenties van interactieve beleidsvorming. Het optimum van deze essenties kan
per situatie verschillen. In de meest gunstige situatie vormen ze een positieve bekrachtiging van de
eerder genoemde argumenten voor stakeholderparticipatie (zie paragraad 3.4.2).
Stakeholderparticipatie kan daarbij worden beschouwd als een vorm van interactief beleid maken.
Edelenbos (2000) beschrijft interactieve beleidsvorming als: “(...) het vroegtijdig betrekken van
burgers en andere belanghebbenden bij de vorming van beleid, waarbij in openheid en op basis van
gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden gebracht en oplossingen worden
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verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke politieke besluit” (p. 39). In dit citaat komen de
volgende vier essenties naar voren:





Openheid
Gelijkwaardigheid
Debat
Invloed

Openheid
Eén van de meest dominante essenties van interactieve beleidsvorming is openheid.
Stakeholderparticipatieprocessen staan open voor de omgeving. Dit houdt in dat niet alleen de
projectmanager, maar ook andere actoren in staat zijn richting te geven aan het beleidsproces:
“Openheid houdt in dat de deelname aan het interactieve proces en de bestuurlijke agenda
niet dusdanig gestructureerd zijn dat belanghebbenden of onderwerpen, die daar op het
eerste gezicht niet in passen, niet aan bod kunnen komen” (Edelenbos, 2000, p. 40).
Openheid kan op drie manieren worden opgevat, namelijk inhoudelijke, procesmatige en actoropenheid. Bij inhoudelijke openheid draait het om de ruimte voor nieuwe ideeën, voornemens en
handelingskaders. Stakeholders zouden hierin mogen afwijken van de projectmanager. De
beleidsagenda hoort dus niet op voorhand al vast te staan. Procesmatige openheid houdt in dat alle
relevante actoren aan het participatieproces mogen deelnemen. Daarbij dient het ook voldoende
transparant te zijn. Is de inrichting en het doel van het participatieproces duidelijk? Men hoort op dit
punt ook toegang te hebben tot zaken die belangrijk zijn voor de algehele beeldvorming rond een
gegeven beleidsonderwerp. Actor-openheid wijst op de mate van ontvankelijkheid van actoren voor
nieuwe ideeën en perspectieven in hun eigen beeldvorming. De procesmanager dient doorgaans een
onafhankelijke rol te spelen, los van inhoud. Anders kan diens gezag in gevaar komen (De Bruijn et
al., 2002, p. 59). Hoewel openheid een belangrijk punt is, zit er in de praktijk wel een grens
verbonden aan het aantal partijen en kwesties dat aan bod kan komen. Wat is werkbaar?
Gelijkwaardigheid
Het punt van gelijkwaardigheid is geen gemakkelijke. Zo moet de inbreng van iedere stakeholder in
principe van gelijke waarde zijn. Het punt is dat macht altijd een rol speelt in het maken van beleid.
Eerder hebben we gezien dat macht nauw samenhangt met de beschikbaarheid en verdeling van
hulpbronnen. Hulpbronnen zijn echter nooit volkomen gelijkmatig verdeeld. Vanuit deze achtergrond
wordt de beleidspraktijk dus altijd gekenmerkt door een onvermijdelijke ongelijkwaardigheid. Wel
kan er worden gestreefd naar een zo gelijk mogelijke verdeling van beschikbare middelen tussen
betrokken actoren. Gelijkwaardigheid wordt in deze zin gecreëerd als er sprake is van onderlinge
afhankelijkheid. Iemand is afhankelijk van andere stakeholders indien hij of zij andermans middelen
nodig heeft voor het oplossen van een beleidsprobleem. Vaak geldt: hoe ambitieuzer de
beleidsdoelen, des te meer men van elkaar afhankelijk is (Edelenbos, 2000, p. 41).
Debat
Bij interactieve beleidsvorming zijn overleg en onderhandeling een noodzakelijkheid. Het is een
manier om contact te leggen met de omgeving. Verondersteld wordt dat stakeholders in een redelijk
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debat elkaar proberen te overtuigen van de juistheid of onjuistheid van hun standpunten. Coöperatie
speelt hierbij een belangrijke rol. In de beleidspraktijk draait het echter niet alleen om inhoudelijke
argumenten, maar ook om de positie actoren zelf. Men denkt hierbij aan hiërarchie en macht. Op dit
punt worden er ook andere debatstechnieken gebruikt, zoals machtsdebatteren en symbolisch
debatteren. Bij een machtsdebat draait het om het behoud of de versterking van je eigen belangen.
Het doel is om andere actoren te ondermijnen bij de uiteindelijke besluitvorming. Bij een symbolisch
debat tracht men in te spelen op de gevoelens van mensen. De manipulerende functie van taal staat
hierbij centraal. Het maken van beleid heeft vanuit deze achtergrond ook een emotionele, irrationele
en instinctieve kant (Edelenbos, 2000, p. 42). Overleg en onderhandeling dienen ter bevordering van
de ontwikkeling van een gezamenlijk perspectief, al is dit in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.
Invloed
Bij interactieve beleidsvorming wordt er gestreefd naar een beleidsproces waarin stakeholders
participeren, kritisch zijn en op basis van hun eigen denken en doen de beleidsagenda kunnen
beïnvloeden. Het draait hier dus om de mogelijkheid tot beleidsbeïnvloeding. De mate van
participatie kan echter verschillen (zie paragraaf 3.4.2). Vaak geldt dat stakeholders minstens in staat
moeten zijn om een zekere input te geven aan de verkenning van het centrale beleidsprobleem en
het ontwikkelen van mogelijke oplossingsrichtingen (Edelenbos, 2000, p. 43).
De bovenstaande vier essenties van interactieve beleidsvorming vormen theoretisch gezien de basis
voor een goed stakeholderparticipatieproces. Dat wil zeggen, een beleidsproces met voldoende
interactie. Echter, het is duidelijk dat ze in de beleidspraktijk nog altijd op de nodige uitdagingen
stuiten. Het is belangrijk dat er per situatie wordt gekeken wat het beste is. Desalniettemin vormen
deze essenties belangrijke aanknopingspunten voor een goed verloop van Bescherm een Wrak.
3.4.4 Stakeholdermanagement
Goede stakeholderparticipatie kan niet alleen worden bereikt door het bewaken van de vier
essenties van interactieve beleidsvorming, maar ook door goed management. Op dit punt wordt er
vaak aandacht besteed aan de vraag hoe een participatieproces het beste kan worden voorbereid en
georganiseerd. Vaak beginnen projectmanagers al snel met het opzetten van interactieve
bijeenkomsten, zonder dat ze echt goed hebben nagedacht over het participatiedoel, de behoefte
aan participatie en andere inhoudelijke en procesmatige aspecten. Stakeholdermanagement helpt
dit te voorkomen. Belangrijke vragen zijn: wie is relevant als stakeholder en hoe kan een
participatieproces zo efficiënt en effectief mogelijk worden aangepakt? Meer gericht draait het hier
om het analyseren van stakeholders, het omgaan met conflictsituaties, het creëren van win-win
situaties, het opzetten van specifieke werkgroepen enzovoort. Stakeholdermanagement bestaat uit
verschillende onderdelen, elk met verschillende ontwerpprincipes voor het opzetten van een goed
participatieproces. Centraal staan de volgende vijf stappen (Edelenbos, 2000, p. 104):
1.
2.
3.
4.
5.

Netwerkanalyse
Stakeholderselectie
Stakeholdermobilisatie
Stakeholderanalyse
Stakeholderdeelname
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Netwerkanalyse
De eerste stap van stakeholdermanagement betreft de netwerkanalyse. Deze analyse vormt een
eerste verkenning van het netwerk van betrokkenheid rond een gegeven beleidsonderwerp. De
netwerkanalyse bestaat uit drie onderdelen: actorindeling, actoranalyse en issue-analyse. Bij het
indelen van actoren tracht de projectmanager in te schatten wie potentiële deelnemers zijn voor het
participatieproces. Op dit punt kan er een onderscheid worden gemaakt tussen de volgende
actorcategorieën (Edelenbos, 2000, p. 105):







Actoren met een politiek-bestuurlijke functie
Actoren met een ambtelijke functie
Actoren met een maatschappelijk functie
Actoren met een (technisch)wetenschappelijk functie
Private partijen
Individuele burgers, wel of niet georganiseerd

Bij de actoranalyse wordt er een globaal beeld gegeven van de belangen die actoren binnen het
netwerk nastreven. Actoren met min of meer gelijke belangen kunnen vervolgens aan elkaar worden
gekoppeld, zodat er een duidelijk overzicht ontstaat van de verschillende belangen en waarden die
centraal staan met betrekking tot het te bestuderen beleidsonderwerp. Naast het verkennen van de
meest richtinggevende waarden, kan er op dit punt ook een eerste verkenning worden gedaan van
de belangrijkste probleempercepties. De netwerkanalyse wordt afgesloten met een zogenaamde
issueanalyse. Voordat het participatieproces begint, verkent de projectmanager de geschiedenis van
het beleidsonderwerp zelf en van aangrenzende onderwerpen. Op deze manier kan de
projectmanager beter anticiperen op moeilijke of gevoelige gespreksonderwerpen.
Stakeholderselectie
De volgende stap van stakeholdermanagement betreft het selecteren van relevante stakeholders.
Deze selecte kan plaatsvinden op basis van de volgende normen (De Bruijn et al., 1998, p. 55):





De effectnorm: worden de belangen van de actor getroffen door het probleem en/of de
oplossing?
De doelgroepnorm: hoort de actor tot de doelgroep van het initiatief?
De weerstandnorm: beschikt de actor over middelen om het beleid te hinderen?
De verrijkingsnorm: beschikken actoren over de middelen om het proces te verrijken?

Het gewicht van de bovenstaande normen hangt grotendeels af van de doelstellingen die men heeft
bij het opzetten van een participatieproces. Bij Bescherm een Wrak draait het niet zozeer om het
zoeken naar draagvlak voor bestaande beleidsplannen, maar eerder om het zoeken naar draagvlak
voor het ontwikkelen van nieuwe plannen. Edelenbos (2000) adviseert in dit geval om meer gewicht
te leggen op de effect- en verrijkingsnorm (p. 107). Relevante stakeholders zijn niet alleen actoren
die positief in hun belangen worden getroffen, maar ook actoren die negatiever zijn. Ook zij kunnen
immers over waardevolle middelen beschikken. Het is dus belangrijk om verschillende types bij een
participatieproces te betrekken. Zo kan er een onderscheid worden gemaakt tussen stakeholders die
het proces steunen, zich ertegen verzetten of juist een neutrale positie innemen. Het is de taak van
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de procesmanager om een zo breed mogelijke weergave van belangen, waarden en perspectieven na
te streven. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van integrale oplossingen.
Stakeholdermobilisatie
Als de juiste stakeholders zijn geselecteerd, dienen zij ook te worden aangespoord om daadwerkelijk
aan het participatieproces te willen deelnemen. Bij stakeholdermobilisatie draait het om het
interesseren en activeren van relevante actoren en dat bij voorkeur in een vroeg stadium. Dit helpt
bij het voorkomen van een participatieparadox. Het enthousiasme om actief te participeren in een
beleidsproces komt vaak pas later op gang. Men loopt dan het risico dat belangrijke kennis ongezien
aan het proces voorbijgaat. Later in het proces is er immers meer aandacht voor selectie in plaats van
variatie. Er zijn verschillende mogelijkheden om coöperatief gedrag te stimuleren. Projectmanagers
kunnen de urgentie van het beleidsprobleem aanscherpen om stakeholders probleemeigenaar te
maken. Men wil het probleem dan vaak eerder oplossen. Ook kan de zogenaamde ‘steen in de vijver’
aanpak worden ingezet. Het participatieproces wordt dan geopend met een discussienotitie. Hierin
staat een eerste probleemdefinitie. Dit wordt gedaan om de getroffen belangen inzichtelijk te maken
en tegelijkertijd te activeren. Op dit punt kan er ook al in termen van potentiële oplossingen worden
nagedacht: “De voorbeeldoplossingen maken de verdeling van de lusten en lasten duidelijk, en
daarmee ook de voordelig en nadelig getroffen belangen” (Edelenbos, 2000, p. 110). Stakeholders
kunnen ook worden geactiveerd door een veilige omgeving te creëren. Denk hierbij aan het
beschermen van kernwaarden. Dit zijn waarden die uiterst belangrijk zijn voor het (voort)bestaan van
een organisatie. Het wordt projectmanagers aangeraden om in het begin participanten de
mogelijkheid te bieden om geen binding aan te gaan met de tot dan toe onbekende eindresultaten.
Het is belangrijk dat actoren zich aan het proces weten te binden en input geven, zonder gelijk bang
te hoeven zijn voor de gevolgen hiervan. Ook kan er worden gekozen voor het opstellen van exitregels. Participanten hebben dan de mogelijkheid om het beleidsproces vroegtijdig te verlaten. Dit
werkt drempelverlagend. Om te voorkomen dat deze maatregelen ook daadwerkelijk worden
gebruikt, dient de projectmanager het proces zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De voortgang van
een participatieproces kan worden bevorderd door het bieden van winstmogelijkheden. Deze winst
moet echter niet te snel worden uitbetaald, anders is het minder aantrekkelijk om het geheel tot een
goed einde te brengen (De Bruijn et al., 2002, p. 58-60).
Stakeholderanalyse
Bij de vierde stap van stakeholdermanagement draait het om het uitvoeren van een
stakeholderanalyse. Op dit punt worden de belangen, beschikbare middelen en perspectieven van de
betrokken stakeholders geanalyseerd. Deze analyse is gedetailleerder dan de netwerkanalyse. Dit
keer wordt er namelijk per individuele stakeholder informatie ingewonnen. Meer precies gaat het
hier ook om informatie over de kern van de problematiek en over nagestreefde oplossingen. Voor de
projectmanager is het niet altijd gemakkelijk om de precieze belangen van alle betrokken deelnemers
te achterhalen. Immers, niet iedereen zal deze gelijk willen prijsgeven. Op dit punt kan er nog altijd
worden teruggevallen op de reputatiemethode. De projectmanager gaat dan te rade bij andere
groepen en personen. De stakeholderanalyse vormt het belangrijkste onderdeel van
stakeholdermanagement. Centraal staat immers bestuderen van het denken en handelen van
relevante stakeholders. De informatie die hieruit voortkomt, kan worden gebruikt om de kansen en
bedreigingen voor een gegeven beleidsproject in kaart te brengen. Daarbij kan deze informatie ook
strategisch worden gebruikt voor het behalen van de participatiedoelen.
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Stakeholderdeelname
Bij stakeholderdeelname, het laatste aspect van stakeholdermanagement, draait het om het
organiseren van interactieve bijeenkomsten. Stakeholders komen hier samen om dringende
problemen te bespreken en bijpassende oplossingen te vinden. De projectmanager dient daarbij
goed na te denken over de ideale groepssamenstelling. Zo kan er worden gekozen voor het opzetten
van homogene en/of heterogene werkgroepen. Beter is een combinatie van beide soorten
werkgroepen. Homogene groepen hebben gelijkgezinde waarden en perspectieven en kunnen
daarom gemakkelijker communiceren. Ook de aftastingsfase neemt minder tijd in beslag omdat er
meer sprake is van bekendheid en vertrouwen. Het nadeel is dat een homogene groep minder
variëteit bevat. Dit kan leiden tot een te eenzijdig beeld van de te bestuderen beleidssituatie. Bij
heterogene groepen ligt dit weer allemaal anders. Naast het samenstellen van werkgroepen, kan de
projectmanager zich ook bezighouden met het kiezen van verschillende discussiemethoden, te
denken aan kritische en constructieve discussievarianten. Bij de kritische methode ligt de nadruk op
het erkennen van verschillen. Door kritiek te geven op elkaars standpunten ontstaat er een meer
evenwichtig beeld. In het tweede geval draait het om het zoeken naar overeenkomsten. Zo wordt er
gewerkt aan het creëren van een gezamenlijk perspectief op basis van redelijke argumentatie en
constructieve ontwerpactiviteiten. Ook hier geeft een combinatie van beide werkvormen doorgaans
de beste kansen voor het bereiken van consensus (Edelenbos, 2000, p. 112). Echter, uiteindelijk dient
een beleidsproces wel voldoende inhoud te hebben. Het bereiken van consensus is dus geen doel op
zich. Belangrijk is het streven naar negotiated knowledge. Dit is inhoudelijke kennis die door
stakeholders wordt geaccepteerd en tevens de toets der wetenschappelijk kritiek kan doorstaan. Op
dit punt is het goed om experts bij het proces te betrekken, al dienen zij wel een zekere afstand te
bewaren van belangenkwesties. Experts kunnen corrigerend optreden door beleidsplannen te
toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Een laatste ontwerpprincipe schrijft voor dat een
beleidsproces in het begin vooral gericht moet zijn op variëteit en later op selectie. Zo blijven
uiteindelijk alleen de meest centrale belangen, probleemperspectieven en oplossingsrichtingen over,
resulterend in een beleidsplan dat hout snijdt (De Bruijn et al., 2002, p. 65).
De hierboven beschreven vijf stappen van stakeholdermanagement bieden verscheidene criteria
voor het organiseren van een goed voorbereid stakeholderparticipatieproces. Het is echter niet altijd
noodzakelijk om al deze stappen nauwkeurig af te werken. Afhankelijk van de complexiteit van het te
bestuderen beleidsprobleem, kunnen sommige stappen in min of meerdere mate worden doorlopen.
Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het opzetten van een participatieproces niet alleen
een kunde is, maar ook een kunst.
3.4.5 Stakeholderparticipatie in dit onderzoek
In dit onderdeel zijn de argumenten en voorwaarden voor stakeholderparticipatie aan bod gekomen.
Daarnaast zijn er ook verschillende aanknopingspunten gegeven voor een goede voorbereiding en
organisatie van een participatieproces. Als resultaat zijn de doelstellingen van Bescherm een Wrak
gekoppeld aan de argumenten voor het gebruik van stakeholderparticipatie. Ook is vastgesteld dat
vanwege het ongestructureerde karakter van het te bestuderen beleidsprobleem, een hoge graad van
participatie niet alleen wenselijk is, maar ook gebruikelijk. Belangrijke concepten die in het vervolg van
dit onderzoek een prominente plek innemen, zijn: de vier essenties van interactieve beleidsvorming én
de vijf stappen van stakeholdermanagement. Beide kaders dienen bij te dragen aan het verbeteren van
maritieme beleidsprojecten. Zo worden de essenties van interactieve beleidsvorming gebruikt om te
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onderzoeken in hoeverre het samenwerkingsproject van Bescherm een Wrak daadwerkelijk kan worden
bestempeld als participatief. In het vervolg van dit onderzoek wordt het concept ‘essenties’ van
Edelenbos vervangen door ‘succesfactoren’, omdat het hier gaat om factoren die bijdragen aan een
kwalitatief goed stakeholderparticipatieproces. Stakeholdermanagement wordt daarbij gebruikt om
een beter inzicht te krijgen in de stakeholders en het participatieproces van Bescherm een Wrak. In
hoeverre hebben de initiatiefnemers van Bescherm een Wrak de vijf stappen van
stakeholdermanagement doorlopen? Indien nodig worden deze stappen verder aangevuld om een
goede voorbereiding en organisatie van het vervolgtraject te bevorderen. De stakeholderanalyse staat
daarbij centraal als het gaat om inhoud. Het draait hier immers om het analyseren van belangen,
probleempercepties en oplossingsrichtingen. Een positieve beoordeling van de bovenstaande in totaal
negen criteria voor het organiseren van een goed voorbereid participatieproces, geeft gelijk ook hogere
verwachtingen van de mogelijkheden en/of beperkingen van stakeholderparticipatie voor
scheepswrakkenbescherming en breder gezien voor het ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem
beleidsarrangement. Figuur 3-6 geeft een schematisch overzicht van de centrale concepten die worden
gebruikt om de kwaliteit van Bescherm een Wrak vast te stellen. Daarbij wordt eerst de kwaliteit van
stakeholdermanagement bestudeerd en vervolgens de kwaliteit van stakeholderparticipatie. Het
analyseren van de vijf stappen van stakeholdermanagement brengt namelijk informatie naar voren die
nodig is voor het beoordelen van de vier succesfactoren voor stakeholderparticipatie. In hoofdstuk 4
worden de zojuist genoemde concepten geoperationaliseerd.

Figuur 3-6: Conceptualisatie van de kwaliteit van Bescherm een Wrak

3.5 Conceptueel model
In dit hoofdstuk zijn verschillende theoretische concepten behandeld. Centraal staan de
beleidsarrangementenbenadering, geïntegreerd maritiem beleid en stakeholderparticipatie. In deze
paragraaf wordt gekeken hoe ze in dit onderzoek worden gebruikt en hoe ze met elkaar
samenhangen (zie paragraaf 3.5.1). Dit resulteert in een conceptueel model. Vervolgens wordt er een
vooruitblik gegeven op de operationalisatie van dit model (zie paragraaf 3.5.2).
3.5.1 Stakeholderparticipatie voor een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement
De beleidsarrangementenbenadering vormt in dit onderzoeksrapport de meest omvattende
theoretische benadering. Zo wordt het gebruikt om de beleidspraktijk in bijpassende termen te
kunnen beschrijven en interpreteren. De huidige maritieme beleidspraktijk wordt hier gezien als
bestaande uit een verzameling van verschillende losse beleidsarrangementen (zie Figuur 3-3). Het
contact binnen en tussen beleidsarrangementen is vaak ondermaats. Beleidsarrangementen bestaan
uit verschillende groepen actoren, ieder met eigen hulpbronnen, spelregels en discoursen. Binnen
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het project van Bescherm een Wrak worden actoren met verschillende achtergronden, zoals
overheidsinstanties, milieuorganisaties, rederijen, bergingsbedrijven, vissers en duikers,
samengebracht in één beleidsarrangement, te weten het Bescherm een Wrak beleidsarrangement.
De vraag is in hoeverre stakeholderparticipatie kan bijdragen aan de ontwikkeling van een
geïntegreerd Bescherm een Wrak beleidsarrangement en vervolgens aan een meer algemeen
geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Figuur 3-3 komt daarbij deels terug in het conceptueel
model (zie Figuur 3-7). Bij het ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement draait
het om een reductie van het aantal losse beleidsarrangementen en het op elkaar afstemmen van de
bijbehorende vier dimensies, resulterend in een meer coherente beleidsaanpak. Specifiek gaat het
hier om de mogelijkheden van stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak, maar breder gezien
kunnen hier ook lessen uit worden getrokken voor een beter gebruik en beheer van de Nederlandse
Noordzee in het algemeen. Terwijl de beleidsarrangementenbenadering in het beginsel puur en
alleen een analytisch instrument is, zijn de concepten ‘geïntegreerd maritiem beleid’ en
‘stakeholderparticipatie’ meer normatief van aard. Beide begrippen geven inzicht in de manier
waarop beleidsprocessen het beste kunnen worden ingericht. Stakeholderparticipatie wordt daarbij
gezien als middel voor het creëren van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Hoewel
stakeholderparticipatie niet de meest omvattende theoretische benadering betreft, hebben we hier
wel te maken met het belangrijkste kader voor het analyseren en beoordelen van Bescherm een
Wrak. Figuur 3-7 verbeeldt het conceptueel model van dit onderzoek. De maritieme beleidspraktijk
van toen, nu en straks wordt hier bekeken door de ‘conceptuele bril’ van de
beleidsarrangementenbenadering (BAB). Het Bescherm een Wrak beleidsarrangement (BWBA) wordt
nader bekeken door het beoordelen van de kwaliteit van stakeholdermanagement en
stakeholderparticipatie. Een kwalitatief goed participatieproces zal eerder bijdragen aan het streven
naar een geïntegreerd Bescherm een Wrak beleidsarrangement. De resultaten van deze analyse
worden tot slot veralgemeniseerd tot hun betekenis voor de mogelijke totstandkoming van een
geïntegreerd maritiem beleidsarrangement voor het gehele Noordzeebeleid (GMBA).

Figuur 3-7: Conceptueel model
* BAB = Beleidsarrangementenbenadering
BWBA = Bescherm een Wrak beleidsarrangement
GMBA = Geïntegreerd maritiem beleidsarrangement
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3.5.2 Vooruitblik op de operationalisatie van het conceptueel model
Het voorliggende onderzoeksrapport is gericht op het bestuderen van het Bescherm een Wrak
beleidsarrangement, bestaande uit verschillende groepen actoren met min of meer gedeelde
hulpbronnen, spelregels en discoursen. De uiteindelijke analyse van de stakeholders en het
participatieproces van Bescherm een Wrak, vindt plaats op basis van de vijf stappen van
stakeholdermanagement en de vier succesfactoren voor stakeholderparticipatie.
Stakeholdermanagement wordt gebruikt om te werken aan een betere voorbereiding en organisatie
van Bescherm een Wrak. Op dit punt draait het om het analyseren en waar nodig aanvullen van de
volgende vijf stappen: 1) netwerkanalyse, 2) stakeholderselectie, 3) stakeholdermobilisatie,
4) stakeholderanalyse en 5) stakeholderdeelname. De kwaliteit van stakeholderparticipatie wordt
bepaald door te kijken naar de volgende criteria: 1) openheid, 2) gelijkwaardigheid, 3) debat en
4) invloed. Deze succesfactoren dragen in eerste instantie bij aan het creëren van draagvlak en het
verrijken van kennis. In totaal hebben we hier te maken met negen criteria voor het verbeteren van
participatieve beleidsprojecten. De mate waarin aan deze criteria wordt voldaan, wordt gemeten
door per criterium verschillende indicatoren op te stellen. Hoe beter Bescherm een Wrak aan deze
indicatoren voldoet, des te beter zijn de mogelijkheden van stakeholderparticipatie voor
scheepswrakkenbescherming en breder gezien voor het opzetten van een geïntegreerd maritiem
beleidsarrangement. In het volgende hoofdstuk wordt de operationalisatie van het conceptueel
model nader uiteengezet. Daarbij wordt ook duidelijk dat de opzet van dit onderzoek mogelijkheden
biedt voor een gecombineerde aanpak. Zo is er sprake van een gecombineerde dataverzameling en
een daarop volgende stapsgewijze data-analyse. Het analyseren van het management levert namelijk
inzichten op die nodig zijn voor het beoordelen van de kwaliteit van het proces. Beide analysekaders
zijn uitgevoerd op basis van de informatie die is verkregen door het bestuderen van de vier
dimensies van beleidsarrangementen binnen het Bescherm een Wrak beleidsarrangement. Daarbij is
gebruikt gemaakt van verschillende vormen van dataverzameling: documentanalyse, interviews en
participerende observatie. Bijzonder is dat sommige van deze activiteiten direct deel uitmaken van
het stakeholderparticipatieproces van Bescherm een Wrak.
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Hoofdstuk 4 | Onderzoeksmethodiek
Het vorige hoofdstuk is gebruikt om een theoretische basis te leggen voor het analyseren en
beoordelen van de mogelijkheden van stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak en breder
gezien voor de totstandkoming van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Het
achterliggende doel is om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van natuur- en
milieubeleidsprojecten in de Nederlandse Noordzee. Om de centrale vraag- en doelstelling van dit
onderzoeksrapport te kunnen beantwoorden en bereiken, is empirische input onmisbaar. In dit
hoofdstuk wordt gekeken hoe deze input is verzameld en geanalyseerd. Zo is er aandacht voor het
beantwoorden van methodische vraagstukken: welk type onderzoek is in deze situatie geschikt en
welke strategie sluit hierop aan (zie paragraaf 4.1)? Paragraaf 4.2 beslaat de operationalisatie van het
conceptueel model. Vervolgens wordt er in paragraaf 4.3 gekeken naar de gebruikte bronnen en
onderzoeksmethoden en naar de manier waarop de verzamelde informatie is geanalyseerd. Tot slot
wordt er gekeken naar de geldigheid en betrouwbaarheid van dit onderzoek (zie paragraaf 4.4).

4.1 Onderzoekstype en -strategie
In de onderzoekswereld wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen praktijkgerichte en
theoriegerichte onderzoeken. Bij een praktijkgericht onderzoek draait het om kennis dat roept om
toepassing. Op deze manier dient er een bijdrage te worden geleverd aan het oplossen van
problemen in de praktijk. Bij een theoriegericht onderzoek draait het om het behandelen van
theoretische vraagstukken (Verschuren & Doorewaard, 2005, p. 33). In hoofdstuk 1 is al naar voren
gekomen dat dit onderzoeksrapport grotendeels kan worden gekenmerkt als praktijkgericht.
Centraal staat immers het bestuderen van de stakeholders en het participatieproces van Bescherm
een Wrak. Daarmee dient er een bijdrage te worden geleverd aan het verbeteren maritieme
beleidsprojecten in de Nederlandse Noordzee. Toch is dit onderzoek ook deels gericht op theorie. Dit
heeft alles te maken met de verschillende theoretische concepten die in dit stuk naar voren komen
en tegelijkertijd op bruikbaarheid worden getoetst. Eerder is bijvoorbeeld al naar voren gekomen dat
de centrale concepten van de beleidsarrangementenbenadering niet altijd even duidelijk zijn.
Terugkomend op het praktijkgerichte karakter van dit onderzoek, kan er een onderscheid worden
gemaakt tussen vijf verschillende fasen van probleemoplossend handelen: probleemsignalering,
diagnose, ontwerp, interventie en evaluatie (Verschuren & Doorewaard, 2005, pp. 37-38). Het
samenwerkingsproject van Bescherm een Wrak bevindt zich momenteel nog in een vroeg stadium.
Dit onderzoek kan daarom verder worden gekenmerkt als probleemsignalerend. Vaak denkt men
precies te weten wat het probleem is en waar het vandaan komt. Echter, bij nader inziens ligt dit
toch niet zo eenvoudig. Belangrijk is dat het centrale probleem rond wrakken(bescherming) op tafel
komt, zodat het voor iedereen zichtbaar en bespreekbaar wordt gemaakt. Waarom is het een
probleem? Wat is de feitelijke situatie en wat is wenselijk? Als een probleem ook echt als zodanig
wordt erkend, kan de diagnostische fase beginnen. In deze fase worden de achtergronden en
oorzaken van de problematiek in kwestie nader verkend en mogelijke oplossingsrichtingen.
Gezien het specifieke projectkader dat in dit onderzoeksrapport centraal staat, is er gekozen voor het
uitvoeren van een casestudy. Deze strategie wordt veelal gesitueerd binnen de kwalitatieve
onderzoekstraditie. Het gaat dan niet zozeer om het in kaart brengen van kwantitatieve gegevens,
maar eerder om het bereiken van diepgang. Bij de casestudy draait het om het analyseren van
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problemen binnen een specifieke onderzoekssituatie. Volgens Woolthuis et al. (2005) is het gebruik
van deze strategie “(…) very suitable for exploratory research where understanding is the primary
objective and the phenomenon to be investigated is difficult to quantify, not well understood and
needs to be studied within its natural setting (…)” (p. 819). Eén van de belangrijkste argumenten voor
het uitvoeren van een casestudy is het verkrijgen van een integraal beeld van het te bestuderen
onderzoeksobject. Ook zullen de onderzoeksresultaten eerder door het veld zelf worden
geaccepteerd, omdat ze in principe herkenbaar zijn. Daarbij is het minder voorgestructureerd dan
bijvoorbeeld een statistisch onderzoek (Verschuren & Doorewaard, 2005, p. 175). Bij de casestudy
worden sociale fenomenen altijd binnen een bepaalde context geplaatst. Dit gegeven sluit aan bij de
beleidsarrangementenbenadering. Denk hierbij aan het belang van bredere structuren en
ontwikkelingen als het gaat om het analyseren van beleid. In dit onderzoek is er sprake van een
enkelvoudige casestudy. Dit houdt in dat er één casus diepgaand wordt behandeld. In dit geval gaat
alle aandacht uit naar Bescherm een Wrak. Op grond van deze casus kunnen vervolgens conclusies
worden getrokken voor een beter gebruik en beheer van de Nederlandse Noordzee in het algemeen.

4.2 Operationalisatie van het conceptueel model
In deze en de komende paragrafen wordt het conceptueel model dat in dit onderzoeksrapport
centraal staat, verder geoperationaliseerd. Volgens Piet Verschuren en Hans Doorewaard (2005)
draait het hierbij om het kiezen en nauwkeurig omschrijven van indicatoren voor complexe en/of
abstracte begrippen (pp. 102-103). Wanneer of onder welke voorwaarden is een bepaald begrip van
toepassing op verschijnselen in de praktijk? In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat de
maritieme beleidspraktijk in dit onderzoek wordt beschouwd als bestaande uit een verzameling van
verschillende beleidsarrangementen. De samenwerking binnen en tussen deze
beleidsarrangementen is vaak ondermaats. Dit komt het probleemoplossend vermogen van
maritieme beleidsprojecten niet altijd ten goede. Hierin dient verandering te komen door het
analyseren van de mogelijkheden van stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak en breder
gezien voor het ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Bij dit laatste wordt
gedacht aan het samenbrengen en daarmee reduceren van het aantal losse beleidsarrangementen
en aan het op elkaar afstemmen van de vier dimensies: actoren, hulpbronnen, spelregels en
discoursen. Stakeholderparticipatie wordt hierbij als middel gezien om dit te bereiken. Daarbij dient
er te worden gestreefd naar een kwalitatief goed stakeholderparticipatieproces. Op dit punt wordt er
gekeken naar de kwaliteit van stakeholdermanagement en stakeholderparticipatie. De vraag is welke
indicatoren er gelden voor goed stakeholdermanagement en goede stakeholderparticipatie. Maar
ook, waar moet men op letten bij het bestuderen van het Bescherm een Wrak beleidsarrangement?
De theoretische concepten die hier naar voren komen en geoperationaliseerd moeten worden, zijn:
beleidsarrangementen, de kwaliteit van stakeholdermanagement en de kwaliteit van
stakeholderparticipatie.
4.2.1 Beleidsarrangementen
Beleidsarrangementen spelen een belangrijke rol in dit onderzoek. Dit begrip wordt niet alleen gebruikt
bij het beschrijven en interpreteren van de maritieme beleidspraktijk in het algemeen, maar het staat
ook centraal in de onderzoeksvraag naar de mogelijkheden van stakeholderparticipatie voor het
ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Het projectkader van Bescherm een
Wrak dient hierbij als casus. Eerder is al naar voren gekomen dat beleidsarrangementen bestaan uit een
viertal dimensies. De vraag die hier dient te worden beantwoord, is hoe actoren, hulpbronnen,
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spelregels en discoursen zich manifesteren binnen het Bescherm een Wrak beleidsarrangement. De vier
dimensies van beleidsarrangementen worden in dit onderzoek ingezet als sensitizing concepts. Deze
concepten hebben geen nauwgezette eigenschappen, maar zijn desalniettemin bepalend voor de
richting waarin moet worden gezocht: “Sensitizing concepts draw attention to important features of
social interaction and provide guidelines for research in specific settings (...), they provide starting
points for building analysis, not ending points for evading it” (Bowen, 2006, p.3). Het Bescherm een
Wrak beleidsarrangement wordt onderzocht door per dimensie verschillende vragen te stellen. Deze
vragen zijn gebaseerd op de theorie, zoals besproken in paragaaf 3.2.3 Welke actoren zijn relevant?
Wat zijn hun onderlinge verhoudingen? Welke middelen zijn beschikbaar en hoe zijn deze verdeeld?
Waar is macht gelokaliseerd? Welke regels spelen een rol? En tot slot, welke belangen, waarden en
perspectieven worden belangrijk gevonden? De operationalisatie van beleidsarrangementen mondt
uit in verschillende indicatoren die de vorm hebben van vragen voor een interview:
1. Actoren en coalities
 In welke zin bent u met uw activiteiten (op zee) betrokken bij het onderwerp
scheepswrakken(bescherming)?
 Welke regio van de Noordzee gebruikt u of is belangrijk voor u?
 Zijn alle relevante partijen voor het Landelijk Overleg Scheepswrakken volgens u
uitgenodigd?
 Met welke partijen heeft u goede banden?
 Met welke partijen heeft u minder goede banden?
2. Hulpbronnen en macht
 Welke middelen heeft u tot uw beschikking die mogelijk interessant zijn voor andere partijen
binnen het projectkader van Bescherm een Wrak?
 In welke mate bent u afhankelijk van andermans middelen in het uitvoeren van uw
activiteiten?
 Waar is volgens u macht gelokaliseerd in de maritieme beleidspraktijk en meer gericht in het
beleidsproject voor wrakkenbescherming?
3. Spelregels
 Hoe staat u tegenover het beter reguleren van activiteiten op zee?
 Zijn er bepaalde regels (formeel/informeel) waar u zich op kunt beroepen of waar u zich aan
moet houden met betrekking tot wrakken(bescherming)?
 Welke normen en waarden zijn volgens u belangrijk op zee?
4.







Discoursen
Wat is volgens u het probleem rond wrakken(bescherming)?
Welke interesses en belangen zijn voor u in dit opzicht belangrijk?
Vindt u bepaalde wrakken belangrijker dan andere?
Welk doel heeft u zelf voor ogen met betrekking tot het Landelijk Overleg Scheepswrakken?
Hoe zou u wrakken in de Nederlandse Noordzee beschermen?
Hoe zouden anderen hieraan kunnen bijdragen?
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De bovenstaande vragen zijn uiteindelijk ook daadwerkelijk gebruikt voor het afnemen van
interviews (zie paragraaf 4.3.2). Het beantwoorden van de bovenstaande vragen geeft niet alleen
inzicht in hoe actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen zich manifesteren binnen het
Bescherm een Wrak beleidsarrangement, het biedt ook informatie die nodig is voor het bespreken
van de mogelijke totstandkoming van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement en voor het
analyseren en beoordelen van de kwaliteit van Bescherm een Wrak.
4.2.2 Kwaliteit stakeholdermanagement
Normaal gesproken wordt er voorafgaand aan een participatieproces al aan stakeholdermanagement
gedaan. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. In dit geval draait het om de volgende
vijf stappen: 1) netwerkanalyse, 2) stakeholderselectie, 3) stakeholdermobilisatie,
4) stakeholderanalyse, en 5) stakeholderdeelname. In hoeverre hebben de initiatiefnemers van
Bescherm een Wrak deze stappen uitgevoerd en op welke punten moet er meer werk worden
verricht ter verbetering van het beleidsproject? Wat is de kwaliteit van stakeholdermanagement? De
vijf criteria die hier naar voren komen, vallen verder uiteen in zestien indicatoren. Deze indicatoren
zijn gebaseerd op de theorie, zoals besproken in paragraaf 3.4.4 over stakeholdermanagement. Ook
deze indicatoren zijn geformuleerd in vragende vorm. Dit zijn echter geen interviewvragen, maar
vragen voor de analyse. Indien de onderstaande indicatoren positief scoren, is er sprake van een
goede voorbereiding en organisatie van het stakeholderparticipatieproces. Gezien het
samenwerkingsproject van Bescherm een Wrak reeds van start is gegaan, dienen de onderstaande
criteria als leerpunten achteraf, maar ook als aandachtspunten voor het vervolgtraject. Dit geldt
tevens voor de vier succesfactoren voor stakeholderparticipatie.
1. Netwerkanalyse
Indicatoren:
I. Is er een globale actorindeling uitgevoerd op basis van actorcategorieën?
II. Is er een verkennende actoranalyse uitgevoerd met aandacht voor de centrale belangen en
probleempercepties binnen het te bestuderen netwerk?
III. Is er een issue-analyse uitgevoerd ter verdieping van het beleidsonderwerp?
2. Stakeholderselectie
Indicatoren:
I. Effectnorm: worden stakeholders geselecteerd op getroffen belangen?
II. Verrijkingsnorm: worden stakeholders geselecteerd op basis van beschikbare middelen om
het participatieproces te kunnen verrijken?
III. Variëteit boven representativiteit: wordt er gestreefd naar een zo groot mogelijke weergave
van belangen, waarden en perspectieven?
3. Stakeholdermobilisatie
Indicatoren:
I. Zijn er bepaalde middelen ingezet om potentiële stakeholders te mobiliseren?
II. Voorkomen van een participatieparadox: wordt er een beroep gedaan op stakeholders als
mogelijke probleemeigenaren? Is het participatieproces geopend met een discussienotitie?
III. Bescherming van kernwaarden: kunnen stakeholders zich aan het proces binden zonder in
het begin al vast te zitten aan mogelijke eindresultaten? Kent het proces exit-regels?
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IV. Kent het proces winstmogelijkheden?
4. Stakeholderanalyse
Indicatoren:
I. Is er een stakeholderanalyse uitgevoerd, gericht op individuele stakeholders?
II. Is er gekeken naar de kansen en bedreigingen van het participatieproces, gelet op de centrale
belangen, beschikbare hulpbronnen, probleempercepties en oplossingsrichtingen?
5. Stakeholderdeelname
Indicatoren:
I. Wisselende groepssamenstelling: wordt er gebruik gemaakt van zowel homogene als
heterogene werkgroepen?
II. Wisselende discussiemethoden: is er sprake van kritische discussies en onderhandelingen,
afgewisseld door constructieve ontwerpactiviteiten?
III. Heeft het participatieproces voldoende inhoud en zijn er onafhankelijke experts bij
betrokken?
IV. Kent het proces een inhoudelijk verloop van variëteit naar selectie?
4.2.3 Kwaliteit stakeholderparticipatie
De kansen voor het ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement zijn groter
wanneer er sprake is van goede stakeholderparticipatie. In dit onderzoek wordt er daarom ook
gekeken naar de vier succesfactoren voor stakeholderparticipatie: 1) openheid, 2) gelijkwaardigheid,
3) debat en 4) invloed. In hoeverre voldoet het stakeholderparticipatieproces van Bescherm een
Wrak aan deze vier criteria? Wat zegt dit over de kwaliteit van stakeholderparticipatie? In de
bestaande wetenschapsliteratuur worden deze criteria vaak achteraf of ergens halverwege het
verloop van een participatieproces geanalyseerd en beoordeeld (Edelenbos, 2000). In dit geval heeft
er nog maar één groot overleg plaatsgevonden gericht op scheepswrakkenbescherming, het Landelijk
Overleg Scheepswrakken. Niet alle factoren kunnen daarom al even uitgebreid worden behandeld.
De kwaliteit van Bescherm een Wrak wordt gemeten op basis van een zevental indicatoren in
vragende vorm. Ook deze vragen dienen niet als interviewvragen, maar als vragen voor het
analyseren en beoordelen van de kwaliteit van Bescherm een Wrak. De onderstaande indicatoren
zijn gebaseerd op de theorie in paragraaf 3.4.3. Hoe beter het participatieproces van Bescherm een
Wrak aan deze indicatoren voldoet, des te beter is de kwaliteit van stakeholderparticipatie en des te
beter zijn de kansen voor het creëren van een geïntegreerd Bescherm een Wrak beleidsarrangement.
1. Openheid
Indicatoren:
I. Inhoud: staat het participatieproces open voor de wensen, onderwerpen en belangen van de
betrokken stakeholders?
II. Proces: is het proces toegankelijk voor alle actoren? Is het proces voldoende transparant en
zijn relevante informatiebronnen toegankelijk?
III. Actor: zijn de stakeholders ontvankelijk voor perspectieven en belangen anders dan hun
eigen? Spelen de projectmanagers een onafhankelijke rol?
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2. Gelijkwaardigheid
Indicatoren:
I. Is er sprake van een zo gelijk mogelijke verdeling van beschikbare middelen?
II. Zijn er mogelijkheden om ongelijke middelen en macht te neutraliseren in de vorm van
wederzijdse afhankelijkheidsrelaties?
3. Debat
Indicator:
I. Is er sprake van een overlegverband waarin debat en onderhandeling tussen
belanghebbenden mogelijk is op grond van redelijkheid?
4. Invloed
Indicator:
I. Kunnen de betrokken stakeholders invloed uitoefenen op de beleidsagenda en zo betrokken
zijn bij het besluitvormingsproces?

4.3 Dataverzameling en -analyse
De operationalisatie van de bovenstaande concepten vormt een belangrijke stap voor het
beantwoorden van de centrale vraag van dit onderzoek. Theorie en empirie worden hier nader tot
elkaar gebracht. Dit geeft tevens sturing aan het zoeken naar relevante informatie. In deze paragraaf
wordt gekeken welke vormen van dataverzameling er zijn gebruikt (zie paragraaf 4.3.2). De gebruikte
bronnen en onderzoeksmethoden zijn echter van weinig betekenis zonder een bijpassende dataanalyse om de vergaarde informatie mee te kunnen structuren en verwerken (zie paragraaf 4.3.3).
Voor nu wordt er eerst gekeken naar de mogelijkheden van een gecombineerde onderzoeksaanpak.
Het conceptueel model dat in paragraaf 3.5 staat weergegeven, laat hier al het één en ander over
zien. Meer hierover in de volgende paragraaf.
4.3.1 Een gecombineerde aanpak
In het conceptueel model draait het om het bestuderen van beleidsarrangementen, de kwaliteit van
stakeholdermanagement en de kwaliteit van stakeholderparticipatie (zie Figuur 3-7). De theoretische
insteek van dit onderzoek begint en eindigt in termen van de beleidsarrangementenbenadering.
Eerder is al naar voren gekomen dat de maritieme beleidspraktijk hier wordt beschouwd als
bestaande uit een verzameling van verschillende beleidsarrangementen (zie Figuur 3-3). In dit
onderzoek draait het om het bestuderen van het Bescherm een Wrak beleidsarrangement. Op dit
punt dient er informatie beschikbaar te komen over de vier dimensies: actoren, hulpbronnen,
spelregels en discoursen. Deze dimensies komen ook terug in de interviewvragen en hier is tevens op
gelet bij het bestuderen van secundaire data en bij het observeren van de stakeholders en het
participatieproces van Bescherm een Wrak. De informatie die hierbij naar voren is gekomen, is
vervolgens geanalyseerd door het beoordelen van de kwaliteit van stakeholdermanagement en
stakeholderparticipatie. De volgorde van deze analyse is niet willekeurig. Voor een efficiënte aanpak
van dit onderzoek worden eerst de vijf stappen van stakeholdermanagement bestudeerd, omdat
deze informatie naar voren brengen die nodig is voor het beoordelen van de vier succesfactoren voor
stakeholderparticipatie. Samen bepalen ze de kwaliteit van het gehele beleidsproject van Bescherm
een Wrak. Vanuit deze casus worden algemene suggesties gedaan waaruit men een eerste indruk
kan krijgen van de bijdrage stakeholderparticipatie aan de ontwikkeling van een geïntegreerd
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maritiem beleidsarrangement. Specifiek draait het hier om de mogelijkheden van
stakeholderparticipatie voor Bescherm een Wrak en breder gezien voor een beter gebruik en beheer
van de Nederlandse Noordzee in het algemeen. Figuur 4-1 verbeeldt datgene wat zojuist is
besproken: een gecombineerde dataverzameling en een daarop volgende stapsgewijze data-analyse.
De beleidsarrangementenbenadering (BAB) speelt een belangrijke rol bij het verzamelen van data.
Vervolgens wordt de analyse verdiept door het beoordelen van de kwaliteit van
stakeholdermanagement en stakeholderparticipatie. De resultaten van deze analyse worden
uiteindelijk veralgemeniseerd tot hun betekenis voor het ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem
beleidsarrangement. Daarbij is er niet alleen aandacht voor het Bescherm een Wrak
beleidsarrangement (BWBA), maar ook voor de mogelijke totstandkoming van een meer algemeen
geïntegreerd maritiem beleidsarrangement (GMBA).

Figuur 4-1: Dataverzameling en -analyse
* BAB = Beleidsarrangementenbenadering
BWBA = Bescherm een Wrak beleidsarrangement
GMBA = Geïntegreerd maritiem beleidsarrangement

4.3.2 Vormen van dataverzameling
De empirische input voor dit onderzoek is verzameld met behulp van verschillende
onderzoeksmethoden. Ook zijn er verschillende bronnen gebruikt, waaronder personen, situaties en
voorwerpen. Op dit punt kan er ook wel worden gesproken van bronnen- en methodentriangulatie
(Verschuren & Doorewaard, 2005, p. 170). Triangulatie heeft een positieve invloed op de validiteit en
betrouwbaarheid van een onderzoek. Zo kunnen de resultaten van verschillende bronnen en
methoden met elkaar vergeleken worden. Bij de casestudy strategie kiest men vaker voor
arbeidsintensieve vormen van dataverzameling. Dit creëert meer diepgang. De methoden die in dit
onderzoeksrapport centraal staan, zijn: documentanalyse, interviews en participerende observatie.
Documentanalyse
Bij de documentanalyse draait het om het bestuderen van reeds bestaande bronnen, zoals boeken
en rapporten. Men spreekt in dit verband ook wel van secundaire data. Dit soort data dient op
relevantie te worden gecontroleerd. De informatie die hieruit voortkomt, kan vervolgens worden
gebruikt om de centrale onderzoekssituatie te analyseren en beoordelen. Bij dit onderdeel is er
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vooral gezocht naar antwoorden op deelvraag 1 en 2: hoe ziet scheepswrakkenbescherming eruit als
beleidsonderwerp en hoe valt dit valt binnen de huidige maritieme beleidspraktijk, en hoe kunnen de
beleidsarrangementenbenadering, de notie van geïntegreerd maritiem beleid en
stakeholderparticipatie worden samengebracht en toegesneden op natuur- en
milieubeleidsprojecten in de Nederlandse Noordzee, zoals Bescherm een Wrak? Om deze vragen te
kunnen beantwoorden, is er gebruik gemaakt van de volgende typen bronnen: boeken,
wetenschappelijke artikelen, rapporten, beleidsdocumenten, brochures, kranten, e-mail en internet.
Verschillende bronnen waren reeds aanwezig op het kantoor van Stichting de Noordzee, zij het fysiek
of digitaal. De digitale bronnen zijn daarbij beter toegankelijk gemaakt door het delen van een
Dropbox folder en door het gebruik van een interne mailserver. De theoretische boeken en artikelen
zijn afkomstig van de Universiteitbibliotheek en het internet. Het analyseren van secundaire data
heeft als nadeel dat het in vele gevallen niet volstaat om alle nodige informatie boven water te
krijgen, vooral als het gaat om actuele informatie. De resultaten van deze onderzoeksmethode
kunnen daarom het beste worden beschouwd als basis voor verder onderzoek (Hoobroeckx & Haak,
2002, p. 76). In dit geval is de documentanalyse vooral ingezet bij het opzetten van het theoretisch
kader en als eerste verkenning van de maritieme beleidspraktijk en het Bescherm een Wrak
beleidsarrangement. Voor een verdere verdieping in de stakeholders en het participatieproces van
Bescherm een Wrak is er gebruik gemaakt van interviews en observaties.
Interviews
De casestudy strategie gaat vaak hand in hand met het uitvoeren van interviews. Voor dit
onderzoeksrapport zijn er in totaal zestien interviews afgenomen met verschillende deelnemers aan
het Landelijk Overleg Scheepswrakken, het eigenlijke stakeholderparticipatieproces van Bescherm
een Wrak (zie Bijlage I). De eerste editie van het Landelijk Overleg Scheepswrakken heeft
plaatsgevonden in Naturalis te Leiden op 16 mei 2012. Alle interviews zijn nog vóór deze bijeenkomst
afgenomen. Bij het selecteren van de geïnterviewden was het belangrijk om zoveel mogelijk van de
uitgenodigden te spreken en daarbij een volledig beeld te krijgen van de verschillende belangen en
interesses die een rol spelen binnen het project van Bescherm een Wrak. De meeste geïnterviewden
hebben uiteindelijk ook zelf aan het overleg deelgenomen of hebben in ieder geval voor vervanging
gezorgd (zie Bijlage II). De interviews dienen bij te dragen aan het beantwoorden van deelvraag 3:
welke mogelijkheden en/of beperkingen biedt het stakeholderparticipatieproces van Bescherm een
Wrak gelet op de kwaliteit van stakeholdermanagement en stakeholderparticipatie? Het
beantwoorden van deze vraag leidt tevens tot de aanbevelingen en conclusies bij deelvraag 4 en 5.
De interviews hebben een semi-gestructureerde opzet. Bij dit soort interviews staan de vragen op
voorhand nog niet helemaal vast. Wel wordt er gebruik gemaakt van een aantal vaste onderwerpen.
De vragen kunnen in willekeurige volgorde worden behandeld (Verschuren & Doorewaard, 2005, p.
129). De interviews voor dit onderzoek bestaan deels uit open vragen en deels uit stellingen (zie
Bijlage III). Bij de open vragen, dezelfde vragen als in paragraaf 4.2.1, draait het om het verkennen
van de vier dimensies, actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen, binnen het Bescherm een
Wrak beleidsarrangement. Stichting De Noordzee heeft daarbij gevraagd stellingen aan de
geïnterviewden voor te leggen om een beter inzicht te krijgen in populaire en minder populaire
maatregelen voor scheepswrakkenbescherming. De interviews hebben een duur van gemiddeld
zestig minuten. Eén interview is telefonisch afgenomen en de rest face-to-face. De locatie was steeds
verschillend, variërend van kantoren tot horecagelegenheden. Van alle gesprekken zijn digitale
geluidsopnames gemaakt. Iedereen is hiermee op voorhand mee akkoord gegaan. Deze opnames zijn
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op een later tijdstip getranscribeerd voor een betere verwerking van de verkregen informatie. De
interviews zijn uiterst geschikt om de belevingswereld van de betrokken stakeholders te
onderzoeken. Dit is belangrijk want zij zijn toch diegenen die een participatieproces kunnen maken of
breken. Het gevaar is dat men zich niet helemaal openstelt. Om de geïnterviewden meer op het
gemak te stellen, was het in sommige gevallen belangrijk om de neutrale rol van onderzoeker te
benadrukken. Voor het winnen van informatie was het soms ook beter om afhankelijk van de
geïnterviewde formeel of juist informeel op te treden.
Participerende observatie
Participerende observatie is de derde en laatste onderzoeksmethode die binnen dit onderzoek is
toegepast. Deze methode houdt in dat men lijfelijk aanwezig is in het te bestuderen veld:
“(...) [Participatory] research involves ‘feeling one’s way in confusing circumstances,
struggling to make sense of ambiguousness, reading signals, looking around, listening all the
time, coping with conflicts and struggling to achieve tasks through establishing and
maintaining a network of relationships’” (Gill & Johnson, 2002, p. 164).
Een onderzoeker kan verschillende rollen op zich nemen. Zo kan zijn of haar identiteit bekend zijn,
maar het kan ook geheim gehouden worden. Ook kan de onderzoeker een actieve houding
aannemen en/of passief observeren. In dit geval was de identiteit van de onderzoeker bekend bij alle
betrokkenen. Op deze manier werd de neutrale rol van onderzoeker versus stakeholder benadrukt.
Dit had doorgaans een positieve invloed op de openheid van de betrokken actoren. Daarnaast is er
zowel gebruik gemaakt van actieve als passieve participatie. Er is bijvoorbeeld een bezoek gebracht
aan de Duikvaker beurs en aan de Wrakduikavond. Activiteiten als deze hebben gezorgd voor een
meer informele kennismaking met het Bescherm een Wrak beleidsarrangement. Centraal staat
echter de deelname aan het Landelijk Overleg Scheepswrakken. Voorafgaand aan dit overleg was het
eveneens mogelijk om aanwezig te zijn bij een aantal besprekingen tussen de vier initiatiefnemers
van Bescherm een Wrak. Dit leverde belangrijke informatie op over de organisatie en voorbereiding
van het stakeholderparticipatieproces. Op de dag van het overleg kon het eigenlijke
participatieproces direct worden geobserveerd. Daarbij was er sprake van een meer actieve houding
door als gespreksleider op te treden bij één van de werkgroepen. In het algemeen is er gebruik
gemaakt van een vrije vorm van observatie. Dit houdt in dat er is geobserveerd met bepaalde
aandachtspunten in het achterhoofd. Ook hier draait het hoofdzakelijk om het beantwoorden van
deelvraag 3 en voorts deelvraag 4 en 5. Daarbij is er ook speciaal gelet op de betrokken actoren en
hun onderlinge relaties, beschikbare middelen en gehanteerde normen en waarden. Het bijzondere
aan participerende observatie is dat het samenwerkingsproject van Bescherm een Wrak nu ‘live’ kon
worden gevolgd. Dit levert wellicht een andere kijk op het project dan bij een ex-post evaluatie.
De bovenstaande vormen van dataverzameling hebben bij elkaar veel informatie opgeleverd die
nodig is voor het beantwoorden van de deelvragen en daarmee ook de uiteindelijke hoofdvraag van
dit onderzoek. In het algemeen wordt er daarbij gekeken naar de verschillende invullingen van de
vier dimensies, actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen, binnen het Bescherm een Wrak
beleidsarrangement. Meer specifiek is deze informatie nodig voor het analyseren en beoordelen van
de kwaliteit van stakeholdermanagement en stakeholderparticipatie.
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4.3.3 Data-analyse
Het voorliggende onderzoeksrapport is gericht op het beantwoorden van de vraag in hoeverre
stakeholderparticipatie kan bijdragen aan een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement met als
doel het verbeteren van natuur- en milieubeleidsprojecten in de Nederlandse Noordzee, zoals
Bescherm een Wrak. In dit onderzoek ligt de focus op het bestuderen van relevante actoren,
hulpbronnen, spelregels en discoursen binnen het Bescherm een Wrak beleidsarrangement. De
analyse krijgt meer vorm door het beoordelen van de kwaliteit van stakeholdermanagement en
stakeholderparticipatie. In het eerste geval wordt er gekeken naar de volgende vijf criteria:
1) netwerkanalyse, 2) stakeholderselectie, 3) stakeholdermobilisatie, 4) stakeholderanalyse en
5) stakeholderdeelname, en in het tweede geval draait het om de volgende vier criteria: 1) openheid,
2) gelijkwaardigheid, 3) debat en 4) invloed. In totaal hebben we hier te maken met negen
beoordelingscriteria voor het bepalen van de kwaliteit van het stakeholderparticipatieproces van
Bescherm een Wrak. Deze criteria worden gemeten aan de hand van verschillende indicatoren die in
paragraaf 4.2.2 en 4.2.3 zijn geformuleerd. De vraag die hier centraal staat is hoe deze meting nu
precies is verlopen. De kwaliteit van Bescherm een Wrak is beter naarmate het meer voldoet aan de
voorgestelde criteria. De criteria zelf worden als ‘goed’ beoordeeld wanneer alle indicatoren positief
scoren. Bij de helft wordt het als ‘matig’ bestempeld en als er geen enkele indicator positief kan
worden ingevuld, is een criterium ‘zwak’ te noemen. Als een indicator positief scoort, krijgt het een
plus (+) en als het negatief scoort een min (-). Als een indicator deels is vervuld, krijgt het een
plus/min (+/-). Een slechte beoordeling betekent dat er meer ruimte is voor verbetering. Sommige
criteria kunnen beter worden beoordeeld dan andere, omdat het te bestuderen beleidsproject in dit
geval nog in de beginfase zit. Wanneer er indicatoren zijn met een afwijkend gewicht, wordt dit ter
plekke aangegeven en opgehelderd.
Figuur 4-2: Voorbeeld van matige beoordeling van de netwerkanalyse

Criterium/Indicatoren
Netwerkanalyse

I
+

II
-

III
+/-

De resultaten van de analyse van Bescherm een Wrak worden uiteindelijk veralgemeniseerd tot hun
betekenis voor een mogelijk toekomstig geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Daarbij wordt
erop gelet of stakeholderparticipatie in dit geval heeft geleid tot het samenbrengen en daarmee
reduceren van het aantal losse beleidsarrangement. Ook wordt er gekeken in hoeverre de vier
dimensies, actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen daadwerkelijk op elkaar zijn afgestemd.
Waar nodig zullen er aanbevelingen worden gedaan voor het verbeteren van het
stakeholderparticipatieproces van Bescherm een Wrak. Op deze manier zijn er betere kansen voor
het creëren van een geïntegreerd Bescherm een Wrak beleidsarrangement. Idealiter leidt dit tot een
meer coherente beleidsaanpak voor scheepswrakkenbescherming in de Nederlandse Noordzee,
maar breder gezien kunnen hieruit ook conclusies worden getrokken voor het verbeteren van het
algehele Noordzeebeleid. Bij dit onderdeel draait het niet zozeer om exacte metingen, maar eerder
om het benaderen van een mogelijk toekomstbeeld. Op dit punt worden de resultaten van het
gehele onderzoeksrapport in beschouwing nemen.
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4.4 Geldigheid en betrouwbaarheid
Bij een onderzoek dient er te allen tijde te worden gestreefd naar resultaten die zo valide en
betrouwbaar mogelijk zijn. In dit onderzoek wordt er daarom in de eerste plaats gestreefd naar een
zo transparant mogelijk onderzoeksproces. Zo wordt dit rapport gestuurd door verschillende
vraagstukken en keuzes die in de lopende tekst inzichtelijk zijn gemaakt. Ook zijn in dit hoofdstuk de
verschillende vormen van dataverzameling en de data-analyse transparant gemaakt, zodat er bij een
herhalend onderzoek onder dezelfde omstandigheden soortgelijke resultaten uit moeten komen.
Toch zijn er ook een aantal zaken die de geldigheid en betrouwbaarheid van dit onderzoek kunnen
bedreigen. Zo betreft het te bestuderen stakeholderparticipatieproces van Bescherm een Wrak een
aparte onderzoekssituatie. In de wetenschapsliteratuur wordt er veelal nog vanuit gegaan dat de
overheid de initiatiefnemer is van beleidsinitiatieven. Verder zijn veel analysekaders ook meer
geschikt voor tussentijdse evaluaties of evaluaties achteraf. In dit geval is het eigenlijke
participatieproces nog maar net van start gegaan. In dit onderzoek is getracht hierop in te spelen
door verschillende theoretische concepten met elkaar te combineren. Daarbij is geprobeerd de
operationalisatie van het conceptueel model relatief eenvoudig te houden door de vier dimensies
van beleidsarrangementen in te zetten als sensitizing concepts en door de kwaliteit van
stakeholdermanagement en stakeholderparticipatie te bepalen op basis van een overzichtelijk
beoordelingssysteem. Verder is er gebruik gemaakt van verschillende vormen van dataverzameling,
namelijk documentanalyse, interviews en participerende observatie. Deze onderzoeksmethoden
brengen voor- en nadelen met zich mee. Echter, door de triangulatie van bronnen en methoden
kunnen de verkregen resultaten worden gecontroleerd. Het voordeel van de casestudy strategie is
dat er een integraal beeld ontstaat van het te bestuderen projectkader van Bescherm een Wrak. Het
draait hierbij om een momentopname van een specifieke situatie. Hierdoor komen de interne en
externe geldigheid van dit onderzoek onder druk te staan. De conclusies zijn dan ook niet definitief
Echter, zelfs momentopnames kunnen belangrijke leerpunten opleveren. In hoofdstuk 6 worden
aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. Op deze manier kan ook de geldigheid worden
bevorderd.
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Hoofdstuk 5 | Analyse Bescherm een Wrak
“Het is ieder voor zich en God voor allen, de versnippering moet eruit”.
Henk de Bloeme, 2012
Dit hoofdstuk vormt de daadwerkelijke analyse van Bescherm een Wrak. De resultaten van deze
analyse dienen uiteindelijk inzicht te bieden in de mogelijkheden en/of beperkingen van
stakeholderparticipatie voor het verbeteren van Bescherm een Wrak en breder gezien voor het
ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. In het vorige hoofdstuk is het
conceptueel model dat in dit onderzoeksrapport centraal staat, geoperationaliseerd zodat het op de
beleidspraktijk kan worden toegepast (zie paragraaf 4.2). De analysekaders die hierbij naar voren zijn
gekomen, zijn belangrijk voor de manier waarop dit hoofdstuk is ingedeeld. Allereerst worden de
criteria van stakeholdermanagement geanalyseerd en beoordeeld (zie paragraaf 5.1). Daarbij wordt
er niet alleen gekeken naar het denken en handelen van de vier initiatiefnemers van Bescherm een
Wrak, maar ook naar de overige stakeholders en naar het participatieproces. In paragraaf 5.2 wordt
vervolgens de kwaliteit van het participatieproces gemeten. In hoeverre komen de vier
succesfactoren voor stakeholderparticipatie terug in het samenwerkingsproject van Bescherm een
Wrak? Tot slot worden de belangrijkste bevindingen samengevat in paragraaf 5.3. Wat is de kwaliteit
van Bescherm een Wrak en wat zijn de vooruitzichten op een geïntegreerd maritiem
beleidsarrangement (zie paragraaf 5.4)?

5.1 Bescherm een Wrak en de kwaliteit van stakeholdermanagement
Stakeholdermanagement wordt normaliter ingezet voordat een stakeholderparticipatieproces
überhaupt begint. Wat hebben de projectmanagers van Bescherm een Wrak, Stichting De Noordzee,
Vereniging Kust & Zee, Duik de Noordzee schoon en Sportvisserij Nederland, gedaan ter
voorbereiding en organisatie van het participatieproces? Om kwaliteit van stakeholdermanagement
te meten, wordt er gekeken naar de volgende criteria: 1) netwerkanalyse, 2) stakeholderselectie,
3) stakeholdermobilisatie, 4) stakeholderanalyse en 5) stakeholderdeelname (zie Figuur 5-1). Hier
worden ze nog even kort behandeld. Bij de netwerkanalyse dient het netwerk van betrokkenheid
rond het te bestuderen beleidsonderwerp te worden verkend. De tweede stap bestaat uit het
selecteren van relevante stakeholders. Vervolgens dienen deze stakeholders ook nog te worden
gemobiliseerd. Bij de stakeholderanalyse wordt de belevingswereld van individuele actoren verkend
en tot slot draait het bij het onderdeel stakeholderdeelname om de manier waarop interactieve
bijeenkomsten zijn opgezet. Afhankelijk van de manier waarop de initiatiefnemers van Bescherm een
Wrak met deze stappen zijn omgegaan, worden sommige criteria uitgebreider behandeld dan
andere.

Figuur 5-1: Beoordelingscriteria kwaliteit stakeholdermanagement
49

5.1.1 Netwerkanalyse
In dit geval vormt de netwerkanalyse een eerste verkenning van het beleidsonderwerp
scheepswrakkenbescherming. Deze analyse bestaat officieel uit drie delen, namelijk actorindeling,
actoranalyse en issue-analyse.
Actorindeling
Opvallend is dat de initiatiefnemers van Bescherm een Wrak een zeer uitgebreide lijst van potentiële
stakeholders hebben opgesteld (zie Bijlage IV). In dit eerste stadium hebben ze de lijst nog zo breed
mogelijk gehouden. De reden hiervan is om de kans te verkleinen dat mogelijk relevante groepen en
personen nu of in een later stadium over het hoofd worden gezien. Daarbij is er niet alleen gekeken
naar partijen die zich normaal gesproken ook al bezighouden met scheepswrakken(bescherming),
maar ook naar actoren die actief zijn op de Nederlandse Noordzee, vertegenwoordigers van deze
partijen en actoren die in het algemeen mogelijk worden getroffen door het laten of juist in werking
stellen van eventuele maatregelen voor een beter gebruik en beheer van wrakken. Op de lijst staan
verschillende namen met wie de vier projectmanagers reeds bekend zijn. Ook zijn er namen
bijgekomen door tips van anderen. Zo speelt de bekendheid met actoren een belangrijke rol bij het
inventariseren van het netwerk van betrokkenheid rond wrakkenbescherming. De projectmanagers
hebben uiteindelijk een onderscheid gemaakt tussen de volgende actorcategorieën:












Wrakduikers
Wrakvissers
Wrakbergers
Biologen
Archeologen
Belangengroepen
Overheid
Musea, aquaria en dierentuinen
Ontwikkelaars van sportvisalternatieven
Media
Breed publiek

De bovenstaande actorcategorieën vertegenwoordigen niet alleen actoren met een politiekbestuurlijke functie, maar ook met ambtelijke, maatschappelijke en/of wetenschappelijke functies.
Daarbij is er ook sprake van een groep private partijen en individuele burgers. Bij de interviews die in
het kader van dit onderzoek zijn gehouden, zijn er ook verschillende namen naar voren gekomen die
nog niet op de lijst van potentiële stakeholders staan. Deze namen zijn mogelijk interessant om nu of
in een later stadium alsnog bij het participatieproces te betrekken. Het gaat hierbij om: Deltares,
Natuurmonumenten, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, het Korps Landelijke
Politiediensten, de Douane, de Koninklijke Marine en de Dienst der Hydrografie. Ook is er nagedacht
over de vraag of er al dan niet met groepen en personen van aangrenzende landen in overleg moet
worden gegaan. Ook Belgen en Denen maken bijvoorbeeld gebruik van de Nederlandse wateren.
Voor nu ligt de focus echter alleen op Nederlandse partijen. Als hier iets uitkomt, denken de
projectmanagers er wel aan om in een later stadium alsnog een meer internationale samenwerking
aan te gaan.
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Actoranalyse
De actoranalyse bestaat uit een eerste verkenning van de belangen en probleempercepties van de
actoren binnen het netwerk van betrokkenheid. De initiatiefnemers van Bescherm een Wrak hebben
zich in deze fase wel al aandacht voor inhoudelijke aspecten, maar een echte analyse van de meest
richtinggevende waarden en problemen ontbreekt. Dit heeft wellicht te maken met de omvang van
het netwerk. Wel zijn er voorafgaand aan het Landelijk Overleg Scheepswrakken verschillende
oriënterende gesprekken gevoerd met potentiële stakeholders. Deze gesprekken hebben gediend als
een soort eerste consultatieronde om te peilen of er voldoende belangstelling is voor deelname aan
het overleg. Daarbij zijn tevens de percepties van de gesproken partijen aan bod gekomen. Verder
hebben deze oriënterende gesprekken ook de gelegenheid geboden om te kijken welke actoren
wellicht een actieve rol kunnen en willen spelen en of er nog suggesties zijn voor het benaderen van
andere partijen. Op basis van deze en eerdere ervaringen hebben de projectmanagers de centrale
belangen met betrekking tot het onderwerp scheepswrakken(bescherming) gebaseerd op de
verschillende waarden die aan wrakken kunnen worden toebedeeld. Hierbij draait het om
ecologische, cultureel-historische, recreatieve en economische belangen. Apart genomen kunnen
deze punten ook weer op verschillende manieren worden ingevuld. In dit onderzoeksrapport wordt
hier pas nader op ingegaan bij het uitvoeren van de stakeholderanalyse (zie paragraaf 5.1.4). De
problemen die op dit punt de meeste aandacht verdienen, zijn menselijke activiteiten die mogelijk
een negatief effect hebben op de ecologische en cultureel-historische waarde van wrakken. Te
denken aan activiteiten van de visserij en bergingswerkzaamheden.
Issue-analyse
De issue-analyse dient ter afsluiting van de netwerkanalyse. In dit geval hebben de initiatiefnemers
van Bescherm een Wrak een aantal serieuze stappen ondernomen om zich zoveel mogelijk in het
centrale beleidsonderwerp te verdiepen. Zo heeft Bureau Waardenburg in opdracht van de
projectmanagers een deskstudie uitgevoerd naar de ecologische waarde van scheepswrakken. Deze
deskstudie wordt ondersteund door actuele kennis van de twee edities van Expeditie Doggersbank.
Ook is er intern een onderzoek verricht naar de mogelijkheden van scheepswrakkenbescherming
gekeken naar het huidige beleid in Nederland en met aandacht voor ervaringen in het buitenland.
Verschillende punten die in deze rapporten naar voren komen, zijn ook terug te zien in hoofdstuk 2
van dit onderzoeksrapport. Gezien wrakkenbescherming een relatief nieuw beleidsonderwerp
betreft, hebben de projectmanagers niet veel aandacht besteed aan de historie van het onderwerp.
Toch is het belangrijk om hierbij even stil te staan, want in dit geval zijn de projectmanagers
grotendeels zelf verantwoordelijk voor het op de kaart zetten van wrakkenbescherming als
beleidsonderwerp. Pas sinds een jaar of drie is er meer en meer aandacht ontstaan voor het belang
van scheepswrakken. In 2009 startte het project Duik de Noordzee schoon. Op dit punt had men
vooral aandacht voor de ecologische waarde van wrakken en het probleem van spookvissen. In 2010
komt er vanuit deze beweging ook meer belangstelling voor de cultureel-historische waarde van
wrakken. Deze aandacht ging gepaard met een protest tegen bergingsbedrijven en wrakduikers.
Rond deze tijd zijn verschillende actoren die als potentiële stakeholders worden beschouwd, negatief
in het nieuws gekomen. Dit ligt nog altijd gevoelig en dat weten de projectmanagers. In 2011 is de
officiële samenwerking tussen de vier initiatiefnemers van Bescherm een Wrak van start gegaan, dit
met de symbolische adoptie van De Adder en de petitie Stop de Sloop. Verder hebben de expedities
naar de Doggersbank ook de nodige aandacht opgeleverd. 2012 vormt daarbij het jaar dat de eerste
stappen zijn gezet naar het opzetten van een stakeholderparticipatieproces.
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De initiatiefnemers van Bescherm een Wrak hebben een matige netwerkanalyse uitgevoerd (zie
Figuur 5-2). Dit betekent dat niet alle indicatoren voor het uitvoeren van een goede netwerkanalyse
zijn vervuld. Wel is er een uitgebreid overzicht gemaakt van potentiële stakeholders. Echter, de
actoranalyse is minder goed uitgevoerd. De belangen en probleempercepties van relevante
stakeholders zijn wel besproken, maar een grondige analyse hiervan ontbreekt. Op dit punt kan er
onder andere worden gedacht aan het koppelen van actoren met min of meer gelijke belangen en
waarden. Verder hebben de projectmanagers zich zoveel mogelijk proberen te verdiepen in
scheepswrakkenbescherming als beleidsonderwerp. Daarbij is er echter minder aandacht besteed
aan de relatief korte historie van dit onderwerp. In dit geval zou de aandacht hiervoor wellicht
hebben geleid tot een betere zelfreflectie.
Figuur 5-2: Beoordeling van de netwerkanalyse

Criterium/Indicatoren
Netwerkanalyse

I
+

II
-

III
+/-

* I = Is er een globale actorindeling uitgevoerd op basis van actorcategorieën?
II = Is er een verkennende actoranalyse uitgevoerd met aandacht voor de centrale belangen en
probleempercepties binnen het te bestuderen netwerk?
III = Is er een issue-analyse uitgevoerd ter verdieping van het beleidsonderwerp?

5.1.2 Stakeholderselectie
Bij dit onderdeel van stakeholdermanagement, stakeholderselectie, wordt er gekeken of de
projectmanagers van Bescherm een Wrak hebben gelet op de effectnorm, de verrijkingsnorm en op
het voorop stellen van variëteit boven representativiteit. In de paragraaf hieronder worden deze drie
indicatoren tegelijk behandeld.
Normen van effect, verrijking en variëteit
Hoewel de initiatiefnemers van Bescherm een Wrak een uitgebreide lijst van ruim tachtig potentiële
stakeholders hebben opgesteld, is het nooit hun bedoeling geweest om al deze partijen ook
daadwerkelijk uit te nodigen voor de eerste editie van het Landelijk Overleg Scheepswrakken.
Er werd gestreefd naar een werkbare groep van maximaal dertig deelnemers. Uiteindelijk zijn er
negenentwintig deelnemers geselecteerd (zie Bijlage II). Bij het selecteren van deze actoren is er
vooral gelet op de doelstellingen van Bescherm een Wrak, namelijk het verrijken van de bestaande
kennisbasis over de waarde van wrakken, het creëren van draagvlak onder belanghebbenden en het
verkrijgen van juridische steun vanuit de overheid. Vanuit deze achtergrond is er vooral gekeken naar
actoren die wetenschappelijke en/of praktische kennis in huis hebben over de ecologische en
cultureel-historische waarde van scheepswrakken of over de huidige status van specifieke wrakken.
Voor het creëren van draagvlak is er ook gelet op partijen die direct worden getroffen in hun
belangen als het gaat om scheepswrakkenbescherming, zij het in positieve of negatieve zin. Op dit
punt is er dus meer aandacht voor wrakduikers, wrakvissers, wrakbergers, biologen, archeologen en
relevante belangengroepen, dan voor musea, ontwikkelaars van sportvisalternatieven en media.
Voor het verkrijgen van juridische steun zijn er bewust bepaalde overheidsinstanties bij het
participatieproces betrokken. De projectmanagers hebben dus getracht participanten te selecteren
op basis van getroffen belangen en beschikbare middelen. Verder wordt variëteit boven
representativiteit gesteld. Dit kan verwarrend zijn, omdat er binnen sommige actorcategorieën zowel
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belangengroepen als individuele actoren zijn uitgenodigd. De vraag is dan waarom sommige actoren
wel individueel worden uitgenodigd en andere niet, zoals het geval is bij de groep duikers en vissers.
Centraal staat echter het betrekken van zoveel mogelijk verschillende belangen, waarden en
perspectieven om een te eenzijdige benadering van het beleidsonderwerp te voorkomen. De groep
wrakvissers bestaat bijvoorbeeld uit sportvissers en beroepsmatige vissers, groot- en kleinschalig.
Verder geldt dat het selecteren van relevante stakeholders ook gebonden is aan het enthousiasme
en de bereidheid tot deelname aan het participatieproces. Ook hier geldt dat de bekendheid met
actoren een rol speelt.
Bij het selecteren van de uiteindelijke stakeholders zijn de projectmanagers van Bescherm een Wrak
niet ondoordacht te werk gegaan. Zo is er gericht gekeken naar actoren die kunnen bijdragen aan de
centrale doelstellingen van Bescherm een Wrak. Ook is er gestreefd naar een gevarieerde groep met
uiteenlopende belangen ten aanzien van het onderwerp scheepswrakkenbescherming. Dit werkt
bevorderend voor het ontwikkelen van integrale en verrijkte oplossingen. Al met al zijn de
indicatoren voor een goede stakeholderselectie hier positief bevestigd en is er sprake van een goede
stakeholderselectie (zie Figuur 5-3).
Figuur 5-3: Beoordeling van stakeholderselectie

Criterium/Indicatoren
Stakeholderselectie

I
+

II
+

III
+

* I = Effectnorm: worden stakeholders geselecteerd op getroffen belangen?
II = Verrijkingsnorm: worden stakeholders geselecteerd op basis van beschikbare middelen om het
participatieproces te kunnen verrijken?
III = Variëteit boven representativiteit: wordt er gestreefd naar een zo groot mogelijke weergave van
belangen, waarden en perspectieven?

5.1.3 Stakeholdermobilisatie
Bij stakeholdermobilisatie draait het om het interesseren en activeren van relevante stakeholders en
dat bij voorkeur in een vroeg stadium. In dit deel wordt er gekeken of de projectmanagers van
Bescherm een Wrak gebruik hebben gemaakt van mobiliserende middelen, of er acties zijn
ondernomen om een participatieparadox te voorkomen, of er maatregelen zijn genomen voor het
beschermen van kernwaarden en of het participatieproces winstmogelijkheden biedt.
Mobiliserende middelen
In dit geval zijn de projectmanagers al vroeg begonnen met het propageren van
scheepswrakkenbescherming. Denk hierbij aan de petitie Stop de Sloop. Hierbij blijft het echter niet.
Zo is er ook gewerkt aan de totstandkoming van een lobbybrochure, een boek (Wrakken.
Schatkamers van de Noordzee) en er is een hoop foto- en filmmateriaal presenteerbaar gemaakt.
Verder is er een aparte website (www.beschermeenwrak.nl) gemaakt, inclusief verschillende links
naar social media. Buiten deze aandacht voor het project in het algemeen, zijn er ook vrijwilligers
gezocht voor een ecologische monitoring van scheepswrakken in de Nederlandse Noordzee. Een
ander belangrijk actiepunt is het opzetten van een wrakkenlijst. De bedoeling hiervan is om met
behulp van andere belanghebbenden, zoals vissers, duikers en bergers, een overzicht te krijgen van
de meest waardevolle wrakken, zij het waardevol op ecologisch, cultureel-historisch, recreatief en/of
53

economisch vlak. Deze lijst kan een centrale rol spelen bij het maken van afspraken voor een
duurzaam gebruik en beheer van wrakken. Niet alle verloren schepen zijn immers even waardevol.
Ook de gesprekken en interviews die voor het Landelijk Overleg Scheepswrakken hebben
plaatsgevonden, zijn belangrijk geweest voor het mobiliseren van potentiële stakeholders. Dit geldt
met name voor die actoren die nog twijfels hebben en hadden over hun deelname aan het overleg,
dit vanwege eerdere negatieve ervaringen met het onderwerp. De projectmanagers hebben hieraan
extra aandacht besteed.
Voorkomen van participatieparadox, bescherming van kernwaarden en winstmogelijkheden
Om een participatieparadox te voorkomen, hebben de projectmanagers de urgentie van
scheepswrakkenbescherming vooral aan de man proberen te brengen door het tonen van
onderwaterbeelden van wrakken op hun best, maar ook van de gevolgen van bijvoorbeeld
spookvissen. Beelden doen vaak meer dan woorden en dan vooral als het gaat om een wereld die
toch onzichtbaar is voor velen. Verder hebben de projectmanagers gebruik gemaakt van stellingen
die vergelijkbaar zijn met een discussienotitie. Deze stellingen zijn meegestuurd met de
uitnodigingen voor het Landelijk Overleg Scheepswrakken en ze zijn aan verschillende stakeholders
voorgelegd bij de interviews voor dit onderzoek (zie Bijlage III). Zo werden de betrokken partijen
alvast geprikkeld om beter na te denken over hun eigen positie. Op dit punt kan er ook worden
gedacht aan de positie van stakeholders als mogelijke probleemeigenaren. De stellingen bevatten
namelijk een aantal probleempercepties en oplossingsrichtingen, zoals bedacht door de
initiatiefnemers van Bescherm een Wrak. De problemen die hier worden voorgelegd, zijn: botsingen
tussen de gebruikers van scheepswrakken, vervuiling, spookvissen, het vergaan van wrakken en het
bergen van wrakken of onderdelen hiervan. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn: respect, het
schoonmaken en/of schoonhouden van wrakken, zonering naar vorm van gebruik en het creëren van
gesloten gebieden. De stakeholders hebben hierop kunnen reageren door aan te geven welke
stellingen zij het liefst bespreekbaar willen maken op het overleg. Ook is er ruimte geboden om
nieuwe of alternatieve ideeën naar voren te brengen. Een ander belangrijk punt van
stakeholdermobilisatie is het beschermen van kernwaarden, dit geldt vooral als het nog onduidelijk is
welke richting een participatieproces op kan gaan. Kunnen participanten zich aan het proces binden
zonder dat ze in het begin al gelijk vastzitten aan de dan nog onbekende eindresultaten? Kent het
proces exit-regels? Bij het participatieproces van Bescherm een Wrak blijven beide punten
onbeantwoord. Daarbij is het in deze eerste fase nog onduidelijk wat het betekent om aan het
participatieproces deel te nemen. Ook hebben de projectmanagers niet stilgestaan bij opstellen van
exit-regels. Verder hebben de projectmanagers ook niet duidelijk gecommuniceerd over de
winstmogelijkheden die zijn verbonden aan deelname aan het proces, in ieder geval niet als het gaat
om een meer persoongebonden winst.
Concluderend is het onderdeel stakeholdermobilisatie matig uitgevoerd (zie Figuur 5-4). Er zijn
verschillende maatregelen genomen om potentiële stakeholders te interesseren en activeren.
Daarbij is er ook gebruik gemaakt van een soort discussienotitie. Echter, er zijn geen afspraken
gemaakt met betrekking tot het beschermen van kernwaarden. Ook kan er beter worden
gecommuniceerd over mogelijke win-win situaties voor diegenen die bij het participatieproces
betrokken zijn.
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Figuur 5-4: Beoordeling van stakeholdermobilisatie

Criterium/Indicatoren
Stakeholdermobilisatie

I
+

II
+

III
-

IV
-

* I = Zijn er bepaalde middelen ingezet om potentiële stakeholders te mobiliseren?
II = Voorkomen van een participatieparadox: wordt er een beroep gedaan op stakeholders als mogelijke
probleemeigenaren? Is het participatieproces geopend met een discussienotitie?
III = Bescherming van kernwaarden: kunnen stakeholders zich aan het proces binden zonder in het begin al
vast te zitten aan mogelijke eindresultaten? Kent het proces exit-regels?
IV = Kent het proces winstmogelijkheden?

5.1.4 Stakeholderanalyse
Het vierde criterium van stakeholdermanagement staat in het teken van de stakeholderanalyse. Bij
de voorbereiding en organisatie van het participatieproces van Bescherm een Wrak, vormt dit
onderdeel de grote afwezige. De projectmanagers hebben wel een globaal beeld van de belangen,
waarden en perspectieven van verschillende groepen stakeholders, maar een grondige analyse op
individuele basis ontbreekt. Het is echter in het belang van dit onderzoek dat er dieper wordt
ingegaan op de centrale belangen, middelen en percepties van de betrokken actoren. Het draait hier
om informatie die nodig is voor het beoordelen van de andere criteria en voor het bespreken van de
mogelijke totstandkoming van een geïntegreerd maritiem beleid. De alinea’s hieronder geven een
indruk van de positie van de betrokken stakeholders die zijn geïnterviewd. Zij vertegenwoordigen alle
actoren die ook daadwerkelijk aanwezig waren bij de eerste editie van het Landelijk Overleg
Scheepswrakken. Stichting De Noordzee en Vereniging Kust & Zee vormen hierop een uitzondering.
Vanwege het nauwe contact met deze actoren zijn ze niet officieel geïnterviewd. Hun positie staat
grotendeels verwoord in het eerste deel van hoofdstuk 2. De overige betrokkenen worden hier op
alfabetische volgorde behandeld. Wat zijn hun centrale belangen? Over welke middelen beschikken
zij? En, welke probleempercepties en oplossingsrichtingen worden aangedragen als het gaat om
scheepswrakken(bescherming)?
1. Landelijke werkgroep Archeologie Onder Water
De Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water is een landelijke organisatie van
amateurarcheologen. De club heeft rond de 180 leden. Zij besteden vooral aandacht aan het dateren
van houten wrakken in de binnenwateren. Slechts een kleine groep is wrakduiker op de Noordzee.
Men noemt zichzelf ook wel de ogen en oren van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vooral
omdat de overheid niet de capaciteit heeft om uitgebreid onderzoek te doen. Andersom maken de
leden van de club ook wel gebruik van de kennis van de rijksdienst. Vissers en duikers gaan
daarentegen minder goed samen. Secretaris Albert Zandstra vindt het een goede zaak dat er
aandacht is voor de bescherming van scheepswrakken. Hij ziet onder andere bedreigingen in de
visserij en in natuurlijke slijtageprocessen. Al vraagt hij zich wel af in hoeverre verloren netten
daadwerkelijk een probleem vormen, ja het is vervuiling, maar het geeft tevens een stukje
bescherming tegen erosie. Het bergen en beschadigen van wrakken met een cultureel-historische
waarde betreft iets dat te allen tijde voorkomen moet worden. Het is zonde als onbekende wrakken
naamloos verloren gaan. Het liefst moet er nu nog onderzoek worden gedaan. Wat voor schip was
het voordat het zonk? Waardoor is het in een wrak veranderd? En, hoe ligt het er nu bij? Niet alle
wrakken zijn waardevol. Een bijkomend probleem is dat men in de wrakduikwereld veelal voor
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zichzelf aan de gang is. Daarbij liggen de belangen van individuele sportduikers nu eenmaal
verschillend. Terwijl de één puur en alleen wil bergen, is de ander meer geïnteresseerd in de historie
van een wrak. Het belangrijkste doel van deze partij voor deelname aan het Landelijk Overleg
Scheepswrakken is om een betere samenwerking op touw te zetten en daarbij meer openheid te
creëren in de bestaande kennisbasis. De oplossing ligt dus in een goede samenwerking.
2. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders is een belangenbehartiger van het merendeel van
de Nederlandse zeescheepvaartsector. Zij hebben onder andere contacten het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat. De samenwerking met milieuorganisaties levert meer
spanningen op. Zelf heeft deze partij vrij veel politieke invloed, vooral nu de overheid zich terugtrekt.
Ook hebben ze een groot netwerk beschikbaar met goede connecties, waaronder internationale.
Verder heeft deze partij vooral interesse in het onderwerp scheepswrakkenbescherming omdat de
rederijen waarvan zij de belangen behartigen, niet gehinderd wil worden indien er wrakken
opgeruimd moeten worden. Hun probleem met betrekking tot wrakken is dat deze objecten soms op
belangrijke vaarroutes liggen. Dit kan onveilige situaties opleveren. Ook wil men voorkomen dat
schepen moeten omvaren en zo meer brandstof moeten gebruiken, dit vanwege de ongunstige
ligging van een wrak. Men is dus tegen strenge beschermingsmaatregelen die hen kunnen hinderen
in hun activiteiten op zee. Wat verder gebeurt, is minder belangrijk. Wel wordt er ook gestreefd naar
een goede samenwerking met andere partijen. Een open discussie en duidelijkheid zijn op dit punt
belangrijk. Hierbij hoort ook een beter inzicht in wat er op zee gebeurt. We moeten de zee met ons
allen delen.
3. Nederlandse Onderwatersport Bond
De Nederlandse Onderwatersport Bond is een bond voor alle duikers. Scheepwrakken zijn voor
duikers zeer interessante duikobjecten. Er zijn twee redenen waarom duikers op wrakken duiken:
historie en natuurbeleving. Sommige mensen zijn vooral geïnteresseerd in de geschiedenis van een
wrak en anderen worden meer aangetrokken door al het onderwaterleven. Men profileert zich hier
met name als kennisorganisatie. Ze hebben werkgroepen gericht op veiligheid, gezondheid en
(maritieme) biologie. Deze partij werkt veelal samen met de overheid om duikvoorzieningen te
creëren. De belangen tussen duikers en (sport)vissers kunnen wel eens botsen. Daarom heeft de
bond samen met de georganiseerde sportvisserij aan gedragscodes gewerkt. Als er wordt gevist, kan
er niet worden gedoken, en andersom ook. Voor duikers kunnen visnetten en lijnen op wrakken een
probleem zijn. Verder heerst er een discussie of wrakken wel op de bodem van de zee horen. De
binnenwateren zijn veel gecultiveerder en wrakken zijn hier meer geaccepteerd. Echter, omdat het
zulke interessante duikobjecten zijn, is de bond toch positief over het streven naar het beschermen
van wrakken. Daarbij wordt ook erkend dat wrakken belangrijke kraamkamers zijn. Het punt is dat de
omstandigheden op zee ook al tijden niet meer zo natuurlijk zijn. Verder wordt aangegeven dat de
men geen voorstander is van bergingswerkzaamheden op interessante wrakken. Met het oog op het
overleg, ziet deze partij geen actieve, maar eerder een ondersteunende rol voor zichzelf weggelegd.
Zo kan de bond de boodschap van Bescherm een Wrak uitdragen naar zijn leden. De oplossing ligt
volgens deze partij in het samenwerken. De gulden middenweg zou zijn dat alle partijen een zekere
vrijheid behouden, maar dat bepaalde zaken beter worden gereguleerd, gelet op de specifieke
gebruiksfuncties van een wrak. De vraag is of een formeel beleid überhaupt gewenst is. Een soort
herenakkoord kan ook al volstaan. Uiteindelijk draait het erom meer rekening met elkaar te houden.
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4. Duik de Noordzee schoon – Get Wet Maritiem
Duik de Noordzee schoon is een initiatief gestart door ervaren wrakduikers, waaronder Get Wet
Maritiem, met als doel het schoonmaken en daarmee beschermen van scheepswrakken in de
Nederlandse Noordzee. Deze groepen hebben de middelen om het onderwaterleven in beeld te
brengen en zo meer aandacht te genereren in de media. Wrakken worden hier gezien als
interessante duikobjecten, dit gezien hun cultureel-historische en ecologische waarde. Het probleem
is dat vele wrakken volhangen met netten. Soms is het zo erg dat er weinig leven meer mogelijk is.
Een bijkomend probleem is het zogenaamde spookvissen (de eerste één à twee maanden vis, daarna
krabben en kreeften), dit met name door staandwant netten. Hierdoor blijven ook sportvissers veel
vaker met hun vismateriaal haken. Daar komt bij dat deze groep niet ongelimiteerd zou mogen
vissen. Ook het bergen van of op wrakken is een probleem. Wrakken zouden niet zomaar beschadigd
mogen worden. Losse souvenirs in het zand kunnen wel beter worden meegenomen, anders
verdwijnen ze. Het is echter moeilijk om hier een grens te trekken. Er wordt echter wel minder
positief gereageerd op bergen voor persoonlijk gewin. Een bijkomend punt is dat er bijna geen
collectief is om spullen openbaar te maken. Oplossingen die door deze partijen worden aangedragen
is het melden van verloren netten. Nieuwe netten zijn gemakkelijker weg te halen dan oude. Andere
organisaties moeten er voor zorgen dat wrakken ook schoon blijven. Vissers die niet op wrakken
vissen, kunnen worden gepromoot. Daarbij zou het opruimen van netten grootschaliger kunnen
worden aangepakt met behulp van bergingsbedrijven. Uiteindelijk draait het om het creëren van
fatsoensnormen, respect en samenwerking, en nog eens niet zozeer om het opzetten van formele
wetten en regels.
5. Vissersbond
De Vissersbond is een belangenbehartiger voor de beroepsvisserij in Nederland. Hieronder vallen
mosselvissers, kotters, staandwant vissers en beroepsmatige hengelaars. De bond heeft ongeveer
tweehonderdvijfentwintig leden op zee zitten en dan met name in de zuidelijke Noordzee. Daarbij
heeft het veel kennis in huis over de visserij. Er is betrokkenheid bij het onderwerp scheepswrakken
omdat het in verschillende gevallen gaat om zeemansgraven van eigen mensen. Ook gelden wrakken
als interessante vislocaties, omdat het harde substraten zijn waar veel vis op afkomt, vooral
kabeljauw en zeebaars. Deze vissoorten komen elders in de Nederlandse Noordzee veel minder voor.
Dit is vooral interessant voor hengelaars en staandwant vissers (met name in de winter). Kotters
beschouwen wrakken eerder als gevaarlijke objecten die beter omzeild kunnen worden. Deze partij
ziet vooral problemen in de toenemende concurrentie rondom scheepswrakken. Op zich is het een
goed initiatief om te praten hoe hiermee op een verantwoorde wijze kan worden omgegaan. Vooral
met de sportvisserij zijn er de nodige spanningen. Een groot probleem dat hier wordt geopperd is de
illegale visserij. Sportvissers kunnen ongelimiteerd vissen, maar ze mogen de vis niet verkopen.
Echter, er zijn groepen die dat toch doen. Dit is oneerlijke concurrentie. De Vissersbond zit met name
in het overleg om op te komen voor de belangen van de beroepsvisserij en voor het uitwisselen van
kennis en standpunten. Ook met betrekking tot het verlies van netten. Welke netten worden er
aangetroffen, waar en wanneer? Op dit punt is het mogelijk om gedragscodes af te spreken.
Secretaris Derk Jan Berends vraagt zich echter af wie deze vervolgens gaat controleren. De
beroepsvisserij wordt sterk gereguleerd, terwijl de recreatieve sector veel vrijer is. Respect voor
elkaars positie is belangrijk. Als er een net staat, hoef je er even niet te komen.
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6. Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES)
IMARES is een onderzoeksinstituut gespecialiseerd in ecologisch onderzoek op zee. De geïnterviewde
is Han Lindeboom, tevens hoogleraar Mariene Ecologie aan Wageningen University. Vanuit IMARES is
er veel aandacht voor ruimtelijke planning en hoe hiermee ecologisch verantwoord kan worden
omgegaan. Vaak ontbreekt er een geïntegreerde benadering met betrekking tot economie en
ecologie. Wrakken spelen op dit punt niet direct een rol, wel indirect en dan wel onder de definitie
‘kunstmatige harde substraten’. Zo wil men een onderzoek doen naar de biodiversiteit van
kunstmatige harde substraten in het algemeen. Wat zit er? Welke rol speelt het in het ecosysteem op
lokale en brede schaal? IMARES zit in het Landelijk Overleg Scheepswrakken als kennisinstituut.
Daarbij wil het een netwerk vormen om met elkaar verder te komen. Wie zijn hiermee bezig?
Persoonlijk is Lindeboom als duiker wel bekend met de mooie kwaliteiten van wrakken. Ook erkent
hij dat er een aantal lokale problemen zijn, maar of dat ook grootschalige effecten heeft? Het verlies
van netten moet bijvoorbeeld beter worden gereguleerd. Dit geldt ook voor het bergen van wrakken
of onderdelen hiervan, vooral als het gaat om oude monumentale wrakken. In Engeland zijn er wat
dit betreft betere afspraken gemaakt. Een logische oplossing zou zijn om eerst alle waardevolle
wrakken in kaart te brengen, hierover voorlichting te geven en vervolgens bescherming te zoeken via
een herenakkoord of via formele wetten en regels. Wrakken kunnen bijvoorbeeld een beschermd
monument worden. Beschermde gebieden voor wrakken zijn minder logisch, hierbij gaat het immers
om de kwaliteit van een groter gebied. Als er veel bij elkaar liggen of als ze in een aangewezen
zeereservaat liggen dan kan dit wel aanleiding geven tot extra bescherming.
7. Duikteam Bernicia – Stichting Maritiem Onderzoek Nederland
Hans van der Weide is geïnterviewd als woordvoerder van Duikteam Bernicia en als lid van Stichting
Maritiem Onderzoek Nederland. Als wrakduiker is Van der Weide vooral geïnteresseerd in het
onderzoeken van de cultureel-historische waarde van (onbekende) wrakken. Voor vele wrakduikers
is het ook een hobby om snuisterijen te verzamelen. Zelf werkt hij al vijftien jaar aan een uitgebreid
databestand over wrakken in de Noordzee. Het gaat hierbij om informatie over de ligging van een
wrak, de identiteit, het verhaal erachter en de staat waarin het zich bevindt. Er zijn ongeveer
tweehonderd wrakken die ook echt als zodanig herkenbaar zijn. Het probleem is dat vooral kleinere
wrakken worden bedreigd door de boomkorvisserij. Ook de natuurlijke slijtage van wrakken vormt
een grote bedreiging, iets waar je weinig tegen kunt doen. Hij benadrukt dat het bergen van
onderdelen en souvenirs dan ook niet het grootste probleem is. In principe kunnen wrakken ook
worden beschouwd als een hoop schroot vol giftige metalen, vooral de nieuwe. Vele wrakduikers en
bergers, waaronder de leden van de Bernicia, hebben jarenlang zonder problemen op wrakken hun
eigen ding kunnen doen. Dit alles is veranderd toen deze groepen in de media zijn gekomen als
koperdieven en grafschenders. Dit levert nog altijd een hoop spanningen op binnen de
wrakduikwereld, spanningen en persoonlijke kwesties die veelal te herleiden zijn naar het handelen
van bepaalde personen van Duik de Noordzee schoon. Op het moment zit hier weinig flexibiliteit in.
Een ander probleem is dat er in de wrakduikwereld weinig eenheid is. Het is ieder voor zich, bang dat
als er informatie wordt gedeeld, dingen in beslag worden genomen of dat er misbruik van wordt
gemaakt. Dit belemmert het onderzoek naar de cultureel-historische waarde van wrakken in de
Noordzee. Van der Weide hoopt een betere samenwerking voor elkaar te krijgen, ook met de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Nu is het nog vaak onduidelijk wat wel en wat niet mag.

58

8. Pan Salvage
Pan Salvage is een firma die bergingswerkzaamheden doet op ongeveer 100 meter diepte en
voorlopig met name in het Kanaal en in de Noordzee. Het gaat hierbij om het bergen van
verscheepte non-ferro metalen, zoals zink, lood, koper, tin, nikkel, kobalt en antimoon, maar ook om
andere zaken die op schepen verloren gaan, zoals ankers en kettingen. Er wordt vooral geborgen op
oude metalen schepen. Vooral tijdens de Eerste en Tweede wereldoorlog zijn er veel schepen
vergaan. Voor de bedrijfsvoerder van Pan Salvage, Henk de Bloeme, is wrakbergen een vorm van
recycling van vaak giftige stoffen. In Engeland is dit een beter gereguleerde bedrijvigheid dan in
Nederland. De Bloeme is één van de bergers die negatief in het nieuws is gekomen voor het slopen
van bekende wrakken. Hij verklaart echter dat de meeste wrakken van vijftig jaar of ouder al
grotendeels uit elkaar zijn gevallen. De schade van het bergen van of op wrakken is zo groot nog niet,
vooral niet in vergelijking met het effect van natuurlijke slijtageprocessen. De Bloeme heeft dan ook
de neiging om het samenwerkingsproject van Bescherm een Wrak te zien als één groot bedenksel
van Duik de Noordzee schoon. Hierachter zit teven een persoonlijke kwestie. Verder onderstreept hij
dat wrakken niet te beschermen zijn. Benadrukt wordt dat er grotere problemen zijn die onze
aandacht verdienen, zoals discards en de vervuiling van de Noordzee in het algemeen. De verspilling
van netten op wrakken vormt een probleem dat grootschaliger moet worden aangepakt, niet met
een stel duikers. De Bloeme pleit voor een betere samenwerking. Zo kan hij met de middelen die hij
heeft, bijdragen aan de monitoring van wrakken. Zijn schip beschikt over een hydraulische grijper
met twee camera’s die gebruikt kunnen worden om de zeebodem nauwkeurig te bestuderen. Ook
kan de grijper worden ingezet bij het opruimen van netten.
9. Vereniging van Beroepsmatige Handlijnvissers
De Vereniging van Beroepsmatige Handlijnvissers vertegenwoordigt beroepsmatige hengelaars die
met name in de zuidelijke helft van de Noordzee op zeebaars en kabeljauw vissen. We hebben hier te
maken met een kleinschalige en duurzame vorm van visserij. De vereniging heeft grote belangen bij
het beschermen van scheepswrakken. Haar leden zijn voor de vangst vaak aangewezen op wrakken.
Dit zijn toch plekken waarvan men weet dat de vis geconcentreerd voorkomt. De ervaring leert dat
wrakken belangrijke foerageerplaatsen, rustplaatsen en paaigebieden zijn. De leden van de
vereniging hebben een hoop praktijkervaring in huis. Daarbij beschikt men over middelen om de
zeebodem te scannen en de ligging van wrakken gedetailleerd vast te leggen. Als er veranderingen
plaatsvinden, worden ze snel opgemerkt. Problemen worden hier, naast natuurlijk verval, gekoppeld
aan elke destructieve vorm van gebruik van scheepswrakken. Denk hierbij aan
bergingswerkzaamheden, maar ook aan de traditionele visserij. Kotters slepen hun netten over
kleinere structuren en tasten daarmee de bodem aan, terwijl staandwant vissers hun netten te dicht
op wrakken plaatsen. Periodiek blijft er dan ook wat achter. Ook hengelaars en sportvissers blijven
dan eerder met hun materiaal achter een wrak hangen, waardoor de vervuiling alsmaar toeneemt.
Een andere bedreiging komt van ‘sportvissers’ die ongelimiteerd op (gequoteerde) vissoorten jagen
voor de illegale markt. De vereniging wil aan het overleg deelnemen om kennis te delen en om de
ecologische waarde van wrakken te onderstrepen. Daarbij wordt gesteld dat sommige vissoorten
voor hun voortbestaan in het Nederlandse deel van de Noordzee mede afhankelijk zijn van de
aanwezigheid van wrakken. De vereniging streeft naar een betere spreiding in het gebruik van
wrakken. Zo wordt er gedacht aan een vorm van zonering of gedragscode waarbij sommige groepen
wel of juist niet gebruik mogen maken van een bepaald type wrak. Ook kunnen er extra kunstmatige
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riffen worden geplaatst. Verder streeft de vereniging naar een betere regulering richting de
sportvisserij. Het doel hiervan is om excessen uit te sluiten.
10. Duikteam Zeester
Duikteam de Zeester is een groep hobbyduikers die met name actief is op wrakken in het Noorden
van de Nederlandse Noordzee. Men tracht hier meer wrakken te identificeren. Interessante spullen
worden meegenomen, opgepoetst, geconserveerd en tentoongesteld. Ook hun duiken worden vaak
op film vastgelegd en openbaar gemaakt. In tegenstelling tot verschillende andere duikteams, heeft
deze groep een betere samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit is ook nodig,
want in de afgelopen maanden is de wet- en regelgeving ten aanzien van het beschermen van
cultureel-historische wrakken strenger geworden. Duikteam de Zeester heeft met de rijksdienst
afgesproken om gebruik te maken van een meldingsformulier. Zo krijgt de overheid meer informatie
en kan het duikteam doorgaan met wat ze al jaren doen. De duikers erkennen het probleem van
spookvissen en de vervuiling die gepaard gaat met het verlies van vismateriaal. Daarbij wordt het
jammer gevonden als er wordt geborgen op wrakken die tevens interessant zijn als duiklocatie.
Wrakken die open liggen gaan eerder achteruit. Verder zou het mooi zijn als wrakken bewaard
kunnen blijven, echter, de natuurlijke slijtage van wrakken valt niet tegen te houden. Afhankelijk van
het type materiaal, kan een wrak na dertig jaar al helemaal uit elkaar liggen. Uiteindelijk is het
belangrijk dat er meer openheid is, ook tussen andere duikteams, en dat men respect heeft voor
elkaars activiteiten.
11. Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie
Louis van Vliet, actief bij de Directie Natuur en Biodiversiteit van het Ministerie van Economische
zaken, Landbouw en Innovatie, werkt nauw samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
aan de totstandkoming van de Kaderrichtlijn mariene strategie. Men houdt zich vanuit deze directie
bezig met de vraag hoe je natuur kunt beschermen, rekening houdend met economische belangen.
Door de toegenomen aandacht voor scheepswrakkenbescherming is er nu ook een passage over
wrakken opgenomen in de mariene strategie. Wrakken zijn eigenlijk natuurvreemd, maar ze kunnen
wel van ecologische waarde zijn. Hierover moet meer informatie beschikbaar komen. Dit is ook de
reden waarom het ministerie interesse heeft in het Landelijk Overleg Scheepswrakken. De vraag is of
dit onderwerp beleidsmatig moet worden opgepakt of niet. Hebben wrakken een zekere
natuurwaarde? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt de samenwerking tussen
verschillende belanghebbenden zeer op prijs gesteld. Het is deze partij die over de nodige middelen
beschikt om de bestaande wet- en regelgeving aan te passen, al wordt dit wel als laatste redmiddel
gezien. Ook is er in principe geld beschikbaar voor het doen van onderzoek.
12. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed probeert het cultureel erfgoed te beheren. Wrakken
kunnen een belangrijke cultureel-historische waarde hebben en vallen daarmee onder de
Monumentenwet, mits ze binnen de 24 mijlszone vallen. Voor de rijksdienst is het van belang dat er
geen wrakken verloren gaan zonder dat zij of andere bevoegde archeologen hebben gekeken en
beoordeeld of een wrak van cultureel-historische waarde is of niet. Deze partij moet zich daarbij
houden aan de beroepsmatige duikwetgeving. Zij zal dus altijd volgens de strenge regels van de
duikwet moeten handelen. Voor het uitvoeren van opdrachten die op grond van het Verdrag van
Malta worden uitgevoerd, worden altijd archeologische bedrijven ingehuurd. Dit is echter duur.
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Mede hierdoor ligt de capaciteit niet erg hoog om alle gemelde wrakken te kunnen beoordelen.
Volgens Martijen Manders, hoofd van de maritieme afdeling, ligt de grootste bedreiging van
scheepswrakken bij groepen die niet geïnteresseerd zijn in de culturele erfgoedwaarde van een wrak,
maar eerder in de commerciële waarde ervan. Manders keurt het ook af als wrakduikers hun hobby
bekostigen met de verkoop van wrakonderdelen. Om te voorkomen dat wrakken ongezien verloren
gaan, staat de rijksdienst open voor het samenwerken met andere partijen. Het is goed om
compromissen te sluiten tussen die partijen die wrakken willen beschermen op grond van hun
ecologische, cultureel-historische en/of recreatieve waarde. Wrakken worden door deze partij
doorgaans in situ beschermd, maar ze worden ook wel eens opgegraven. Bij beide varianten is er
ruimte om rekening te houden met de belangen van andere partijen, zeker wanneer het gehele
wrakkenbestand in beschouwing wordt genomen. Wat is bijvoorbeeld de specifieke waarde van wrak
A ten opzichte van wrak B? Moet dat ene wrak nu echt worden opgegraven? Moet het echt worden
afgedekt? Als alternatief kunnen er bijvoorbeeld extra kunstmatige riffen worden aangelegd ter
bescherming van de paaigebieden.
13. Sportvisserij Nederland
Sportvisserij Nederland komt op voor de belangen van sportvissers. Er zijn twee miljoen mensen die
wel eens een hengeltje uitgooien. Meer dan een half miljoen leden hebben een vispas voor het
vissen op zoetwater. Voor de Noordzee bestaat er nog geen vispas, wel gelden er minimummaten
voor het vangen van bepaalde vissoorten. Onderzoek van TNS NIPO heeft uitgewezen dat er zeker
650.000 zeehengelaars actief zijn in Nederland. Daarnaast kent de sector circa tweehonderd
hengelcharters, 900 winkels met hengelsport, en tenminste een paar duizend mensen met een eigen
boot. Daarbij wordt er graag gevist op wrakken. Wrakken vormen belangrijke hotspots waar men
gericht kan vissen. Door overbevissing is de visserij, voorheen op zand, niet meer wat het geweest is.
Helaas komt het verlies van haken, loodjes en vislijnen vaker voor bij ruwe obstakels en netten
onderwater (spooknetten, die eerder op wrakken zijn verloren). Daarom zet de vereniging zich in
voor het ontwikkelen van biolines en loodalternatieven. Sportvissers hebben baat bij het behoud van
wrakken, schone wrakken. Een bijkomend aandachtspunt is dat wrakken vroeg of laat hoe dan ook
vergaan. Een alternatief is het plaatsen van extra kunstriffen. Op dit punt worden er ook een kans
geboden voor het herstel van ecologische hotspots en dus voor de groei van bepaalde vispopulaties.
Sportvisserij Nederland streeft naar betere afspraken voor een duurzaam gebruik van wrakken, maar
ook van andere vislocaties in de Noordzee, zoals windmolenparken. Deze moeten echter wel nog
worden opengesteld. Sportvisserij Nederland is een partij met kennis, een helder belang, een grote
achterban en een sterke vertegenwoordiging op maatschappelijk horizontaal en verticaal niveau.
14. Friendship Offshore BV
Friendship Offshore is een bergingsbedrijf dat gericht is op het bergen van scheepsladingen. Daarbij
worden er in het ankergebied vaak verloren onderdelen, zoals ankers en containers opgevist. Dit
gebeurt regelmatig in opdracht. Tegenwoordig is het bedrijf met name gericht op het bergen van
ladingen van gezonken vrachtschepen. Vaak wordt er op een diepte van 130 tot 200 meter gewerkt,
buiten de Nederlandse Noordzee. Met behulp van geavanceerde technologische middelen en wat
achtergrondinformatie, kan de lading van een wrak in de meeste gevallen gericht worden geborgen.
Als een ruim nog dicht is, moet deze eerst worden opengemaakt. Het gaat hierbij echter niet om het
slopen van een geheel wrak. Walter Bakker, bedrijfseigenaar, erkent dat deze werkzaamheden het
natuurlijke slijtageproces van wrakken kan versnellen, maar hij wil tevens benadrukken dat er ook
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een hoop giftige stoffen uit het water worden gehaald. Het gaat hierbij om stoffen die niet in de zee
thuishoren en vaak langer blijven liggen dan het wrak zelf. De natuurlijke slijtage van wrakken vormt
een probleem waar weinig aan valt te doen. Waar wel iets aan kan worden gedaan is de vervuiling
die plaatsvindt door het verlies van netten, loodjes en korven. Bakker staat niet negatief tegenover
het beschermen van scheepswrakken, wel vindt hij, moet er een onderscheid worden gemaakt
tussen verschillende typen wrakken. Niet alle wrakken zijn interessant om te beschermen. Op de
diepte die zij werken, zijn er nauwelijks vissen. Ook is het hier te diep om te duiken. Bakker wil aan
het overleg deelnemen, omdat hij hoopt op een betere samenwerking. Echter, hij is hier wel een
beetje huiverig voor vanwege eerdere ervaringen. Zo is Friendship Offshore wel eens negatief in het
nieuws gebracht en als je eenmaal een slechte naam hebt, worden je uitspraken en handelingen al
snel verkeerd opgepakt. Bakker wil interessante historische artefacten die buiten de 24 mijlszone
vallen en vaak onbereikbaar zijn voor anderen, gerust overdragen. Daarbij beschikt deze partij over
een schip dat is uitgerust met camera’s en verschillende soorten grijpers. Dit materiaal kan worden
ingezet voor de monitoring van wrakken en voor het verwijderen van netten. Dit laatste wordt
overigens al op kleine schaal gedaan.
15. Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Rijkswaterstaat
Wim van Urk is projectleider van de implementatie van de Kaderrichtlijn mariene strategie,
verbonden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Waldo Broeksma, werkzaam bij
Rijkswaterstaat, assisteert Van Urk hierin en heeft daarbij het wrakkendossier op zich genomen.
Onder de wetgeving van de mariene strategie hoeft er in principe geen rekening te worden
gehouden met het beschermen van kunstmatige harde onderwaterstructuren. Zo zou je
scheepswrakken kunnen zien als afval op de zeebodem, afgezien van wrakken met een
wetenschappelijke, archeologische en/of cultureel-historische waarde. Door de toegenomen
aandacht voor wrakken als ecologische hotspots en breder gezien voor de waarde van kunstmatige
harde substraten, is het toch interessant voor deze partijen om zich meer te verdiepen in het
onderwerp scheepswrakkenbescherming. Is de ecologische waarde van wrakken vergelijkbaar met
die van natuurlijke harde substraten?Wat betekenen wrakken lokaal, maar ook in verhouding tot het
Noordzee-ecosysteem in het algemeen? Het is duidelijk dat er meer onderzoek moet worden
gedaan. Van Urk en Broeksma willen aan het overleg deelnemen om meer kennis te vergaren en om
een beter inzicht te krijgen in de belangen van alle betrokken partijen. Kunnen hierin afwegingen
worden gemaakt? De informatie die hieruit voortkomt, kan uiteindelijk worden gebruikt om te
bepalen of aanvullend beleid nodig is. Het wordt hoe dan ook toegejuicht dat verschillende partijen
samenkomen om te werken aan een gezamenlijk perspectief. Het ministerie heeft politieke
legitimiteit, geld en kennis. De rijksdienst doet meer aan handhaving.
16. Bureau Waardenburg
Bureau Waardenburg heeft onderzoek gedaan naar ecologische functie van scheepswrakken, dit in
verhouding tot andere habitattypen. Hierbij is naar voren gekomen dat een aanzienlijke hoeveelheid
van de biodiversiteit van het Nederlands continentaal plat is terug te vinden op en rondom wrakken.
Bureau Waardenburg is vooral betrokken bij het Landelijk Overleg Scheepswrakken om kennis te
verspreiden over de ecologische waarde van wrakken. Wrakken met een complexe structuur zijn
bijvoorbeeld aantrekkelijker voor planten en dieren dan wrakken met weinig opvallende elementen,
gaten en verborgen hoekjes. Wouter Lengkeek, projectleider Aquatische Ecologie en beroepsduiker,
ziet met name problemen in activiteiten waarbij de structuur van een wrak wordt aangetast. Dit
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versnelt het natuurlijke slijtageproces. Nu is de schaal van dit probleem nog niet zo heel erg groot,
maar dit kan veranderen met een stijgende koperprijs. De vervuiling die plaatsvindt door het verlies
van vistuig is geen positieve ontwikkeling. Toch is dit niet het grootste probleem als het gaat om het
behoud van biodiversiteit, meent Lengkeek. Vervelend voor andere gebruikers is het wel. Daarom
pleit hij voor betere afspraken rond het gebruik van wrakken die verschillende gebruiksfuncties
hebben en dus door verschillende groepen als interessant worden beschouwd. Op dit punt moeten
er wel bepaalde afwegingen worden gemaakt. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat men niet mag
bergen op wrakken die ecologisch waardevol zijn. Zonering naar vorm van gebruik zou op dit punt
een oplossing kunnen bieden. Wrakken die diep liggen zijn bijvoorbeeld minder interessant.
Uiteindelijk moet het wel voor iedereen leuk blijven.
5.1.5 De stakeholderanalyse samengevat
Uit de bovenstaande fragmenten komt informatie naar voren die kan worden gebruikt voor het in
kaart brengen van de kansen en bedreigingen van het stakeholderparticipatieproces van Bescherm
een Wrak. Op dit punt is er aandacht voor de meest centrale belangen, beschikbare middelen,
probleempercepties en oplossingsrichtingen. In termen van de beleidsarrangementenbenadering
gaat het hier ook wel om actoren en hun discoursen, hulpbronnen en spelregels.
Centrale belangen
De centrale belangen ten aanzien van het onderwerp scheepswrakken(bescherming) kunnen
wederom worden gekoppeld aan de verschillende waarden die aan wrakken kunnen worden
toegekend. Op dit punt draait het om ecologische, cultureel-historische, recreatieve en economische
waarden. Ook zijn er stakeholders die niet per se een waarde toekennen aan wrakken, maar gewoon
willen dat deze objecten bij gelegenheid zonder al te veel problemen verwijderd kunnen worden. Een
combinatie van de bovenstaande waarden en belangen gaat niet altijd even goed samen. Wat zegt
dit over de onderlinge relaties tussen de betrokken stakeholders? Over het algemeen geldt: hoe
verder de waarden en belangen van elkaar af staan, des te moeizamer is het om een goede relatie op
te bouwen. Er zijn veel partijen die geïnteresseerd zijn in de ecologische waarde van wrakken, zij het
voor het bevorderen van biodiversiteit, hobbymatig duiken, of voor het vangen van vis. Vooral
duiken en vissen zijn twee activiteiten die minder goed samengaan. In principe kan er niet worden
gedoken als er wordt gevist en andersom. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar het levert ook irritaties
op. Partijen die de ecologische en/of cultureel-historische waarde van scheepswrakken willen
beschermen, zij het door het streven naar een duurzaam gebruik en beheer van wrakken of door het
veilig stellen van belangrijke informatie, botsen vaker met partijen die zich laten leiden door
economische belangen. Echter, ook tussen partijen met gelijke belangen kunnen er spanningen
optreden. Zo heeft de beroepsvisserij last van illegale vissers en wordt er weinig samengewerkt
tussen wrakduikers, dit terwijl het een kleine wereld betreft waarin iedereen elkaar kent.
Beschikbare middelen
Uit de interviews komt naar voren dat de deelnemers aan het Landelijke overleg scheepswrakken
over een hoop verschillende middelen beschikken. De volgende middelen kunnen daarbij worden
ingezet ter verrijking van het stakeholderparticipatieproces: wetenschappelijke kennis, praktische
kennis en ervaring, foto- en filmmateriaal, communicatieve vaardigheden, connecties, draagvlak,
politieke legitimiteit, geld en tot slot praktische middelen om op zee te gaan voor de monitoring van
wrakken en het ruimen van netten.
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Probleempercepties
Binnen het project van Bescherm een Wrak worden er verschillende problemen naar voren gebracht,
maar wat is nu de meest centrale problematiek? De meeste stakeholders benoemen het verlies van
netten en ander vismateriaal als probleem. Het gaat hierbij niet alleen om de vervuiling op zich, maar
ook om het probleem van spookvissen. Ook wordt er aandacht besteed aan de bedreiging van de
ecologische en cultureel-historische waarde van scheepswrakken door bergingswerkzaamheden op
grote en kleine schaal en door de (bodemberoerende) visserij. Daarbij is het zo dat het beschadigen
van wrakken het natuurlijke slijtageproces kan versnellen. Dit laatste wordt overigens ook als
probleem op zich ervaren. Hieraan kan weinig worden gedaan, maar dit betekent niet dat het
werken aan een beter gebruik en beheer van wrakken overbodig is, althans, zo wordt er in het
algemeen over gedacht. Ook zijn er partijen die nadruk willen leggen op het gegeven dat wrakken
ook als afval kunnen worden beschouwd. Ze vormen in sommige gevallen niet alleen een hindernis,
maar ze kunnen ook giftige stoffen bevatten. Verder wordt er gesproken over het probleem van
overbevissing en illegale visserij. Hierdoor komt de functie van wrakken als belangrijke
foerageerplaatsen, rustplaatsen en paaigebieden in het geding. Daarbij is het een oneerlijke vorm
van concurrentie voor de beroepsvisserij. Een dieper liggend probleem betreft het tekort aan
eendracht en samenwerking binnen en tussen bepaalde groepen. Informatie wordt niet of moeilijk
gedeeld en er spelen persoonlijke kwesties en geschillen. Globaal gezien kan worden gezegd dat de
meeste problemen zich voordoen daar waar scheepswrakken worden gebruikt door meer en
verschillende stakeholders. In het zuiden van de Nederlandse Noordzee lijken er op dit punt meer
conflictsituaties te zijn dan in het noorden. Wellicht heeft dit te maken met het geven dat hier ook
meer gebruikers zitten. In het noorden huist een kleinere gemeenschap met betere betrekkingen.
Oplossingsrichtingen
Ook qua oplossingen voor een beter gebruik en beheer van wrakken zijn er belangrijke ideeën naar
voren gekomen. In grote lijnen zijn de meeste stakeholders geen directe voorstander van het
opzetten van formele wetten en regels voor scheepswrakkenbescherming. Eerst moet er worden
gestreefd naar een betere samenwerking. Meer begrip, een beter inzicht in elkaars activiteiten en
het delen van kennis staan hierbij centraal. Een kleine minderheid zou sommige wrakken ook echt
willen afsluiten voor gebruik zodat ze beter kunnen functioneren als paaigebieden. De meeste
geïnterviewden zien echter mogelijkheden in het opstellen van een soort herenakkoord. Hierbij
draait het om het maken van informele afspraken. Sommige partijen pleiten in dit opzicht voor het
opzetten van een wrakkenlijst waar speciale regels voor gelden. Denk hierbij aan zonering naar vorm
van gebruik, dit op basis van specifieke kenmerken van individuele wrakken. Niet alle wrakken zijn
immers even waardevol. Wat nu precies waardevol is, wordt door verschillende belanghebbenden
anders beoordeeld. Andere oplossingen worden gezocht in het versterken van meer algemene
normen en waarden. Zo wordt er gedacht aan het opzetten van fatsoensnormen en gedragscodes.
Het draait hier ook wel om het streven naar een betere vorm van communicatie. Verloren netten
zouden bijvoorbeeld gemeld kunnen worden. Daarbij is het zo dat meer transparantie in elkaars
activiteiten ook kan bijdragen aan het verminderen van conflictsituaties. Eén van de wrakbergers
geeft bijvoorbeeld aan grotendeels alleen nog maar actief te zijn op diepgelegen scheepswrakken
waar weinig zeeleven is en waar andere gebruikers niet of nauwelijks komen.
Zelf hebben de projectmanagers van Bescherm een Wrak geen grondige stakeholderanalyse
uitgevoerd op individuele basis. Dit criterium wordt dan ook beoordeeld als slecht (zie Figuur 5-5). De
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informatie van deze analyse had gebruikt kunnen worden om de kansen en bedreigingen van het
project van Bescherm een Wrak op voorhand al zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit zou tevens
hebben geleid tot een meer doordachte aanpak van het stakeholderparticipatieproces.
Figuur 5-5: Beoordeling van de stakeholderanalyse

Criterium/Indicatoren
Stakeholderanalyse

I
-

II
-

* I= Is er een stakeholderanalyse uitgevoerd, gericht op individuele stakeholders?
II = Is er gekeken naar de kansen en bedreigingen van het participatieproces, gelet op de centrale belangen,
beschikbare hulpbronnen, probleempercepties en oplossingsrichtingen?

5.1.6 Stakeholderdeelname
Bij dit criterium van stakeholdermanagement draait het om het organiseren en begeleiden van
interactieve bijeenkomsten. Tot nu toe heeft er één grote bijeenkomst plaatsgevonden, namelijk de
eerste editie van het Landelijk Overleg Scheepswrakken. De meerderheid van de uitgenodigde
stakeholders was deze dag ook daadwerkelijk aanwezig (zie Bijlage II). Verder is er bewust gekozen
voor een onafhankelijke voorzitter om het overleg in goede banen te leiden. Het voornaamste doel
van deze bijeenkomst is om alle betrokken partijen met elkaar kennis te laten maken en daarbij een
beter inzicht te krijgen in elkaars standpunten en activiteiten. Een bijkomend doel is het creëren van
begrip en vertrouwen en het delen van kennis. Bij het onderdeel stakeholderdeelname wordt er
gekeken of er verschillende soorten werkgroepen en discussiemethoden zijn gebruikt, maar ook of
het participatieproces voldoende inhoud heeft en of er sprake is van een inhoudelijk verloop van
variëteit naar selectie.
Werkgroepen, discussiemethoden, inhoud, variëteit en selectie
Het Landelijke overleg scheepswrakken van 16 mei 2012 kent een interactieve insteek. De dag begon
met een ludieke voorstelronde. Zo was het ijs al snel gebroken. Na een aantal inleidende
presentaties en een vragenronde, is de groep verdeeld in drie kleinere werkgroepen van ongeveer
tien man om te discussiëren over de centrale problematiek rond scheepswrakken(bescherming) en
over mogelijke oplossingen. Bij het samenstellen van de werkgroepen hebben de projectmanagers
van Bescherm een Wrak er bewust voor gekozen om binnen één groep zoveel mogelijk verschillende
belanghebbenden aan tafel te hebben. Dit is gedaan voor het bevorderen van een kritische discussie.
Op dit punt hebben homogene groepen met gelijke belangen vooraf niet de mogelijkheid gehad om
eerst onderling tot een productieve discussie te komen. De resultaten van elke werkgroep zijn na een
korte pauze plenair besproken en op een werkbord gezet. Vervolgens heeft er een overschakeling
plaatsgevonden van een kritische discussie naar een constructieve ontwerpactiviteit. Zo is er gebruik
gemaakt van de zogenaamde sticker-methode. Iedere deelnemer heeft stickers gekregen om naar
eigen bevinden op de belangrijkste problemen (rode stickers) en oplossingen (groene stickers) te
plakken. Daarbij is naar voren gekomen dat er veelal nog sprake is van een foute beeldvorming.
Zonder goed op de hoogte te zijn van elkaars activiteiten, worden er problemen gezien die in
werkelijkheid misschien helemaal niet zo problematisch zijn. Ook hier geldt dat een betere
samenwerking en communicatie tussen de betrokken stakeholders zeer belangrijk wordt gevonden.
In deze fase draait het wel nog eerder om het bespreken van belangenkwesties dan om inhoud. Er
moet nog het één en ander gebeuren om het kennisniveau op peil te brengen. Zo is er meer vraag
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naar wetenschappelijke kennis over de ecologische waarde van scheepswrakken. Dit behoort tevens
tot één van de participatiedoelen en wordt opgepakt door onafhankelijke experts van onder andere
IMARES. Momenteel draait het in het participatieproces met name nog om probleemstructurering.
Om deze reden is het verloop van variëteit naar selectie nog gering en is het belangrijk dat het proces
wordt blootgesteld aan verschillende belangen, waarden en perspectieven. Op deze manier kan ook
de centrale problematiek inzichtelijk worden gemaakt.
Bij dit laatste onderdeel van stakeholdermanagement, stakeholderdeelname, hebben de
projectmanagers van Bescherm een Wrak zich matig gehouden aan de opgestelde indicatoren (zie
Figuur 5-6). Bij het Landelijk Overleg Scheepswrakken was er sprake van een gevarieerde groep die
zowel kritisch als constructief kon discussiëren. Gezien de verdeeldheid onder bepaalde groepen,
zoals het geval is bij de wrakduikers, zou het echter wel beter zijn om ook gebruik te maken van
homogene werkgroepen. Inhoudelijk gezien dient er meer wetenschappelijk kennis vergaard te
worden, maar dit is tevens een participatiedoel dat tevens wordt opgepakt door onafhankelijke
experts. Verder heeft er nog maar één grote bijeenkomst plaatsgevonden. In deze eerste fase is het
juist belangrijk dat er nog variëteit zit in het stakeholderparticipatieproces. Om deze reden wordt er
geen gewicht gegeven aan indicator IV.
Figuur 5-6: Beoordeling van stakeholderdeelname

Criterium/Indicatoren
Stakeholderdeelname

I
-

II
+

III
+/-

IV

* I = Wisselende groepssamenstelling: wordt er gebruik gemaakt van zowel homogene als heterogene
werkgroepen?
II = Wisselende discussiemethoden: is er sprake van kritische discussies en onderhandelingen, afgewisseld
door constructieve ontwerpactiviteiten?
III = Heeft het participatieproces voldoende inhoud en zijn er onafhankelijke experts bij betrokken?
IV = Kent het proces een inhoudelijk verloop van variëteit naar selectie?

5.1.7 Totaalbeeld stakeholdermanagement
Wat is de eindbeoordeling van de kwaliteit van stakeholdermanagement? Alles bij elkaar genomen,
hebben de projectmanagers van Bescherm een Wrak matig gescoord (zie Figuur 5-7). Zonder op de
hoogte te zijn van alle theoretische kennis op het gebied van stakeholdermanagement, hebben ze
toch een aantal keuzes hebben gemaakt die hierop aansluiten. Zo is er bijvoorbeeld een globale
actorindeling uitgevoerd op basis van actorcategorieën en er is gebruik gemaakt van een soort
discussienotitie. Echter, er zijn ook verschillende onderdelen die tekortschieten. Door het ontbreken
van een grondige actoranalyse, hebben de projectmanagers een zo groot mogelijke variëteit aan
belangen, waarden en perspectieven bij het stakeholderparticipatieproces proberen te betrekken,
zonder echt te weten wie welke belangen heeft en welke partijen gedeelde of juist conflicterende
belangen hebben. Bij de issue-analyse ontbreekt een reflectie op de korte historie van het
beleidsonderwerp, wat in dit geval des te belangrijker is, omdat de projectmanagers voor een groot
deel zelf verantwoordelijk zijn voor het onder de aandacht brengen van het onderwerp
scheepswrakkenbescherming. Op deze manier hadden de persoonlijke conflictsituaties die nu een rol
spelen, wellicht beter kunnen worden aangepakt. Verder is er weinig tot geen aandacht besteed aan
het beschermen van kernwaarden en het creëren van winstmogelijkheden. Hierover moet in het
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vervolg duidelijker worden gecommuniceerd. Verder is er geen individuele stakeholderanalyse
uitgevoerd. In dit onderzoek is dit alsnog gedaan. De informatie die hierbij naar voren is gekomen,
kan strategisch worden gebruikt om het procesverloop te bevorderen. Bij het onderdeel
stakeholderdeelname is het vooral opvallend dat er geen gebruik is gemaakt van homogene
werkgroepen. Dit is opvallend omdat sommige groepen met gelijke belangen, toch nog de nodige
verdeeldheid vertonen. Men kan zich afvragen of de zojuist genoemde punten gevolgen hebben voor
de beoordeling van de vier succesfactoren voor stakeholderparticipatie. Deze vraag wordt behandeld
in paragraaf 5.3.
Figuur 5-7: Kwaliteit stakeholdermanagement

Criteria/Indicatoren

I

II

III

IV

1. Netwerkanalyse

+

-

+/-

Matig

2. Stakeholderselectie

+

+

+

Goed

3. Stakeholdermobilisatie

+

+

-

4. Stakeholderanalyse

-

-

5. Stakeholderdeelname

-

+

-

Eindbeoordeling

Matig
Zwak

+/-

Matig

5.2 Bescherm een Wrak en de kwaliteit van stakeholderparticipatie
In welke mate komen de vier succesfactoren voor stakeholderparticipatie terug het
samenwerkingsproject van Bescherm een Wrak? Dit is de vraag die bij het tweede en tevens laatste
analysekader van dit onderzoek centraal staat. Belangrijke criteria voor een goed
stakeholderparticipatieproces zijn: 1) openheid, 2) gelijkwaardigheid, 3) debat en 4) invloed (zie
Figuur 5-8). Bij het beoordelen van deze criteria is er gekeken naar de positie van alle betrokken
stakeholders, aangevuld door observaties van het participatieproces zelf. Daarbij heeft de analyse
van de kwaliteit van stakeholdermanagement informatie naar voren gebracht die ook hier gebruikt
kan worden. Gezien er nog maar één groot overleg heeft plaatsgevonden, komen sommige criteria
minder sterk naar voren dan andere.

Figuur 5-8: Beoordelingscriteria kwaliteit stakeholderparticipatie
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5.2.1 Openheid
Bij de uiteenzetting van het theoretisch kader is naar voren gekomen dat het criterium openheid op
drie verschillende manieren kan worden benaderd, namelijk als inhoudelijke openheid, procesmatige
openheid en actor-openheid. Deze driedeling komt ook terug in de paragrafen hieronder.
Inhoudelijke openheid
De inhoudelijke openheid van Bescherm een Wrak kan redelijk hoog worden beoordeeld. Het is
duidelijk dat de beleidsagenda bewust is open gehouden. Eén van de doelen van het
stakeholderparticipatieproces is immers om met alle betrokken partijen tot een gedragen oplossing
te komen. Wel hebben de projectmanagers zich eerst een beter beeld proberen te vormen van het
beleidsonderwerp op zich, dus los van het participatieproces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
onderzoek naar de juridische mogelijkheden van scheepswrakkenbescherming. Echter, men is al snel
begonnen met het voeren van oriënterende gesprekken met betrokken stakeholders. Op basis van
hiervan en op grond van eigen ervaringen, is er een soort discussienotie opgesteld om een eerste
indicatie te geven van de problemen die zich voordoen rond wrakken(bescherming). Op dit punt zijn
er ook een aantal mogelijke oplossingen naar voren geschoven. Alle betrokkenen konden hier
voorafgaand aan het Landelijk Overleg Scheepswrakken op reageren door hun voorkeur uit te
spreken voor een aantal van deze punten. Op deze manier is de beleidsagenda verder vormgegeven.
Daarbij is er ook ruimte geboden voor het opperen van alternatieve onderwerpen, problemen en/of
oplossingen. Dit proces is verder opgepakt op de dag van het overleg zelf door het voeren van
kritische en constructieve discussies. De projectmanagers hebben dus in samenwerking met de
betrokken stakeholders de voorlopige beleidsagenda bepaald. Het participatieproces staat daarbij
open voor een grote variëteit aan belangen, probleempercepties en oplossingsrichtingen. Het enige
onderwerp dat bewust meer op de achtergrond is gedrukt, is de conflictsituatie tussen specifieke
leden van Bescherm een Wrak, bergingsbedrijven en mensen uit de wrakduikwereld. Men is
gevraagd het verleden los te laten en vooruit te kijken.
Procesmatige openheid
Het stakeholderparticipatieproces van Bescherm een Wrak is open in de zin dat de projectmanagers
een uitgebreide lijst van potentiële stakeholders hebben opgesteld. Daarbij is er ook onder
belanghebbenden gevraagd naar suggesties voor het uitnodigen van partijen die nog niet op de lijst
staan. Toch heeft men ook bepaalde afwegingen moeten maken om tot een efficiënt en effectief
participatieproces te komen. Op dit punt is er gestreefd naar een werkbare en tevens gevarieerde
groep deelnemers die het proces kunnen verrijken en daarmee bijdragen aan het behalen van de
participatiedoelen. Hierbij hoort niet alleen de input van voorstanders, maar ook van tegenstanders.
De transparantie van Bescherm een Wrak lijkt minder optimaal te zijn. Hoewel de projectmanagers
met de deelnemers aan het Landelijk Overleg Scheepswrakken hebben gecommuniceerd over doelen
van dit eerste overleg en over het samenwerkingsproject in het algemeen, is het toch opvallend
hoeveel stakeholders de namen van de initiatiefnemers nog door elkaar halen en daarbij ook andere
soortgelijke projecten met elkaar verwisselen. Dit kan betekenen dat de rollen van de vier
initiatiefnemers niet helemaal duidelijk zijn. Een ander punt is dat er weinig openheid is in de verdere
opzet van het participatieproces. Wat zijn de volgende stappen? Wat kan men verwachten en hoe
kan hierop worden geanticipeerd? De projectmanagers hebben wel een verslag verspreid dat diende
als reflectie op het eerste overleg, maar ook hier blijven de zojuist gestelde vragen ontbeantwoord.
De projectmanagers zelf weten ook nog niet precies hoe het verder zal gaan. Gekeken naar de
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toegankelijkheid van relevante informatiebronnen, kent het project verschillende informatiepunten
voor algemene informatie. Echter, een centraal punt voor meer concrete informatie rond het
beleidsproces ontbreekt. Voor de direct betrokkenen is dit minder handig.
Actor-openheid
In het geval van Bescherm een Wrak kan de openheid van de betrokken actoren van twee kanten
worden benaderd. Enerzijds zijn er verschillende stakeholders bij het participatieproces betrokken
die eerder een gesloten houding hebben. Dit zijn ten eerste partijen die vanwege eerdere ervaringen
met het onderwerp scheepswrakkenbescherming, minder positief zijn over de initiatiefnemers van
Bescherm een Wrak en over de mogelijkheden van het project zelf. Daarnaast staan de belangen en
waarden van sommige partijen zo ver uit elkaar, dat er op het moment nog vaak weinig begrip is
voor de activiteiten van een ander. Dit leidt tevens tot stereotypering. Een derde en laatste punt dat
belemmerend werkt, is dat met name mensen in de wrakduikwereld en vissers strategisch gedrag
vertonen als het gaat om de bereidheid tot het delen van informatie. De ligging van belangrijke of
mogelijk interessante wrakken wordt bijvoorbeeld moeilijk gedeeld. Dit kan het proces behoorlijk in
de weg zitten, vooral als het gaat om het opstellen van een lijst van waardevolle scheepswrakken.
Daartegenover staat wel, en dat is het goede aan deze zaak, dat iedereen in ieder geval wel de wil
heeft om tot een betere samenwerking te komen. De zee wordt gezien als een gebied dat van en
voor ons allemaal is. Dit kan goed gaan, totdat er meer conflictsituaties ontstaan. In zulke gevallen
neemt de vraag naar samenwerking juist toe. In dit geval is het beleidsinitiatief niet afkomstig van de
overheid, maar van onderaf. De vier initiatiefnemers van Bescherm een Wrak zijn zelf immers
stakeholders. Dit betekent echter wel dat zij zich moeilijk kunnen distantiëren van belangenkwesties.
Voor hun positie als projectmanager is het juist belangrijk dat ze openstaan voor andermans
belangen, waarden en perspectieven, anders kan het vertrouwen in het project als geheel worden
aangetast. Voor sommige van de initiatiefnemers is dit wat lastiger. Duik de Noordzee schoon is
bijvoorbeeld een actievoerende partij met ferme standpunten over het beschermen van wrakken en
Sportvisserij Nederland moet als belangenbehartiger getrouw blijven aan de belangen van haar
leden. Wie overblijven zijn Stichting De Noordzee en Vereniging Kust & Zee, zij komen op voor het
milieu en de natuur en kunnen daarmee gemakkelijker de rol van mediator op zich nemen. Dit zijn
tevens de twee partijen die meer werk hebben gestoken in de communicatie met alle andere
stakeholders en met de procesmatige aspecten van het opzetten van een participatieproces.
De openheid binnen het project van Bescherm een Wrak kan als matig worden bestempeld (zie
Figuur 5-9). Zo staat de beleidsagenda open voor de input van de betrokken stakeholders. Het
selecteren van stakeholders heeft een open karakter, echter, het verdere procesverloop is minder
transparant en een centraal informatiepunt ontbreekt. Een ander minpunt is dat verschillende
actoren een meer gesloten houding hebben. Daarbij lopen de projectmanagers het gevaar dat ze in
hun gezag worden aangetast omdat het geen onafhankelijke partijen zijn. Wel is het zo dat er in ieder
geval bij iedereen de wil is om aan een betere samenwerking te werken. Dit biedt perspectief.
Figuur 5-9: Beoordeling van openheid

Criterium/Indicatoren
Openheid

I
+

II
+/-
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III
-

* I = Inhoud: staat het participatieproces open voor de wensen, onderwerpen en belangen van de betrokken
stakeholders?
II = Proces: is het proces toegankelijk voor alle actoren? Is het proces voldoende transparant en zijn
relevante informatiebronnen toegankelijk?
III = Actor: zijn de stakeholders ontvankelijk voor perspectieven en belangen anders dan hun eigen? Spelen
de projectmanagers een onafhankelijke rol?

5.2.2 Gelijkwaardigheid
Eerder is al naar voren gekomen dat gelijkwaardigheid kan worden gekoppeld aan een zo gelijk
mogelijke verdeling van beschikbare middelen. Bij dit criterium wordt er daarom gekeken naar de
beschikbaarheid en verdeling van middelen en daarmee naar macht, plus er is aandacht voor het
creëren van mogelijke onderlinge afhankelijkheidsrelaties.
Middelen en macht
Bij de eerder behandelde stakeholderanalyse is naar voren gekomen dat de deelnemers aan het
Landelijk Overleg Scheepswrakken over verschillende middelen beschikken. Buiten het delen van
kennis en standpunten, is er echter nog geen sprake van een zo gelijk mogelijke verdeling van deze
middelen. Dit brengt verschillende machtsposities met zich mee. De betrokken stakeholders hebben
hierover verschillende ideeën. De meeste macht wordt vaak toegewezen aan de Nederlandse
ministeries, rijksdiensten en hun uitvoerende agentschappen. Dit zijn immers diegenen die
uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het reguleren en controleren van de Nederlandse Noordzee.
Ook partijen met geld en draagvlak worden genoemd. Voorheen was het vaak de overheid die alles
bepaalde, maar die wordt steeds flexibeler en laat bepaalde zaken meer en meer over aan de
overlegsfeer. Op dit punt spelen financiën en het belang van de grootste groep een belangrijke rol,
althans, zo denkt men. Verder wordt macht ook in verband gebracht met kennis en dan met name
als het gaat om kennis van wat zich nu daadwerkelijk afspeelt in de onderwaterwereld. Diegene die
dit goed in de media weet te brengen, heeft ook een streepje voor. Tot slot wordt macht in verband
gebracht met een goede samenwerking. Samen sta je sterk. In hoeverre is het in het geval van
Bescherm een Wrak mogelijk om ongelijke middelen te ‘neutraliseren’ door het creëren van
onderlinge afhankelijkheidsrelaties?
Onderlinge afhankelijkheid
In de stakeholderanalyse komen verschillende punten naar voren die gebruikt kunnen worden voor
het creëren van mogelijke win-win situaties. Opvallend is dat de invloed van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed aanzienlijk is toegenomen sinds de Monumentenwet begin dit jaar is aangepast.
Door de komst van strengere regels worden andere stakeholders meer beperkt in hun activiteiten op
zee. Echter, om de archeologische waarde van scheepswrakken beter te kunnen beschermen, kan de
rijksdienst de hulp van amateurarcheologen en bergingsbedrijven misschien wel goed gebruiken,
vooral gezien de lage capaciteit om alle mogelijk interessante scheepswrakken überhaupt te kunnen
onderzoeken voordat ze verloren gaan. Een betere samenwerking met ruimte voor compromissen
zou op dit punt goed kunnen uitpakken voor iedereen. De reeds bestaande samenwerking met
Duikteam de Zeester kan hierbij als voorbeeld dienen. Verder is naar voren gekomen dat
wrakbergers kunnen helpen bij de monitoring van wrakken en bij het opruimen van netten.
Andersom kunnen de bergers ook positiever in de media worden gebracht, dit geldt overigens ook
voor vissers die kiezen voor duurzame vismethoden. Het opzetten van een betere kennisbasis is iets
waar verschillende partijen belangen bij hebben, zo ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
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en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Op dit punt draait het niet alleen
om kennis over de cultureel-historische waarde van wrakken, maar ook om kennis over de
ecologische waarde. Het voorgestelde onderzoek van IMARES naar de biodiversiteit van kunstmatige
harde substraten sluit hier goed op aan. Bescherm een Wrak biedt daarbij een platform waar
verschillende stakeholders terecht kunnen. Door de toegenomen activiteiten rondom wrakken kan
het voor alle belanghebbenden voordelen bieden om een betere samenwerking op touw te zetten.
De gelijkwaardigheid binnen het beleidproces kan op het moment nog niet erg hoog worden
beoordeeld. Ook dit criterium krijgt een matige beoordeling (zie Figuur 5-10). De beschikbare
middelen zijn op het moment nog niet zo gelijk mogelijk verdeeld. Wel zijn er verschillende
mogelijkheden voor het creëren van onderlinge afhankelijkheidsrelaties.
Figuur 5-10: Beoordeling van gelijkwaardigheid

Criterium/Indicatoren
Gelijkwaardigheid

I
-

II
+

* I = Is er sprake van een zo gelijk mogelijke verdeling van beschikbare middelen?
II = Zijn er mogelijkheden om ongelijke middelen en macht te neutraliseren in de vorm van wederzijdse
afhankelijkheidsrelaties?

5.2.3 Debat
Het debatscriterium is uitgebreid naar voren gekomen onder het kopje ‘stakeholderdeelname’ en
kan als matig worden bestempeld (zie Figuur 5-11). De stakeholders van Bescherm een Wrak zijn tot
nu toe één keer allen samengekomen als onderdeel van het Landelijk Overleg Scheepswrakken.
Daarbij zijn er kritische en constructieve discussies gehouden. Echter, hierbij draait het vooral nog
om belangenkwesties en minder om redelijke argumenten. Er is meer overleg en onderhandeling
nodig voor het formuleren van een gezamenlijk perspectief. Op het moment is het duidelijk dat
emoties en persoonlijke kwesties nog altijd een stempel drukken op het beleidsproject.
Figuur 5-11: Beoordeling van debat

Criterium/Indicator
Debat

I
-

* I = Is er sprake van een overlegverband waarin debat en onderhandeling tussen belanghebbenden mogelijk
is op grond van redelijkheid?

5.2.4 Invloed
Op het moment zijn er nog geen grote beslissingsmomenten voorgekomen, eerst is er meer debat
nodig. Wel is het duidelijk dat de betrokken stakeholders tot nu toe een aanzienlijke rol hebben
gespeeld bij het bepalen van de beleidsagenda (zie paragraaf 5.2.1). De uiteindelijke invloed hiervan
zal pas later blijken. Voor nu wordt dit criterium beoordeeld als goed (zie Figuur 5-12).
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Figuur 5-12: Beoordeling van invloed

Criterium/Indicator
Invloed

I
+

* I = Kunnen de betrokken stakeholders invloed uitoefenen op de beleidsagenda en zo betrokken zijn bij het
besluitvormingsproces?

5.2.5 Totaalbeeld stakeholderparticipatie
De kwaliteit van stakeholderparticipatie kan in het algemeen worden beoordeeld als matig (zie
Figuur 5-13). Gekeken naar de vier succesfactoren voor stakeholderparticipatie, dienen de
initiatiefnemers van Bescherm een Wrak vooral meer aandacht te besteden aan de criteria openheid
en gelijkwaardigheid. De criteria debat en invloed zullen pas later beter tot uiting komen. Positief is
dat het participatieproces openstaat voor de inbreng van de betrokken stakeholders en dat het
plaats biedt voor een verscheidenheid aan actoren. De grootste tekortkomingen liggen bij de
openheid van het proces en de actor-openheid. Het eerstgenoemde punt hebben de
projectmanagers grotendeels zelf in de hand. Zo dient er beter te worden gecommuniceerd over het
procesverloop. Wat kan men verwachten? Ook ontbreekt er een centraal informatiepunt. Wat volgt
zijn zaken die minder gemakkelijk zijn te veranderen, zoals het gebrek aan begrip en vertrouwen. Op
het moment zijn er nog veel stakeholders met een gesloten houding. Ook draait het vooral nog om
belangenkwesties en in sommige gevallen zelfs om persoonlijke conflicten. Het punt is dat de
projectmanagers van Bescherm een Wrak zelf ook belanghebbenden zijn, wat betekent dat zij
moeilijk onafhankelijk en onpartijdig kunnen optreden. Dit brengt niet alleen hun gezag in gevaar,
maar tevens het hele project. De gelijkwaardigheid binnen het stakeholderparticipatieproces is op
het moment nog niet optimaal, maar er zijn mogelijkheden voor een meer gelijkmatige verdeling van
beschikbare middelen. Alle stakeholders hebben in ieder geval wel de wil om een betere
samenwerking op touw te zetten. Dit biedt hoop, maar is dit wel genoeg?
Figuur 5-13: Kwaliteit stakeholderparticipatie

Criteria/Indicatoren

I

II

III

IV

Eindbeoordeling

1. Openheid

+

+/-

-

2. Gelijkwaardigheid

-

+

3. Debat

-

Zwak

4. Invloed

+

Goed

matig
Matig

5.3 De kwaliteit van Bescherm een Wrak
In dit hoofdstuk is het stakeholderparticipatieproces van Bescherm een Wrak geanalyseerd. Daarbij is
er gekeken naar de vijf stappen van stakeholdermanagement en de vier succesfactoren voor
stakeholderparticipatie. Als eindoordeel kan de kwaliteit van Bescherm een Wrak worden
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bestempeld als matig (zie Bijlage V). Verschillende stappen van stakeholdermanagement konden
beter worden uitgevoerd. Zo was er geen duidelijk beeld van het netwerk van betrokkenheid en er is
te weinig aan zelfreflectie gedaan. Bij het criterium stakeholdermobilisatie is er weinig tot geen
aandacht besteed aan het beschermen van kernwaarden en het creëren van winst. Verder is er geen
individuele stakeholderanalyse uitgevoerd en kan de kwaliteit van stakeholderdeelname beter,
omdat er geen gebruik is gemaakt van homogene werkgroepen. Bij het beoordelen van de kwaliteit
van stakeholderparticipatie is naar voren gekomen dat het voor nu vooral belangrijk is om aandacht
te besteden aan het creëren van openheid en gelijkwaardigheid. Zo moeten de projectmanagers
duidelijker communiceren over het procesverloop. Ook is er een tekort aan begrip en vertrouwen,
wat veelal leidt tot een gesloten houding. Een bijkomend punt is dat de projectmanagers van
Bescherm een Wrak zelf ook stakeholders zijn. De gelijkwaardigheid binnen het project kan beter,
maar daarvoor moet men wel eerst een duidelijk beeld hebben van wie wat te bieden heeft. Het lijkt
erop dat verschillende van deze punten beter hadden kunnen zijn, naarmate het management beter
was uitgevoerd. Door het ontbreken van een grondige analyse van de betrokken actoren is er gelijk
ook minder openheid in de posities en standpunten van de betrokken deelnemers. Door het gebrek
aan deze kennis zijn sommige probleempercepties gebaseerd op misverstanden en worden
belangenkwesties verhit door stereotypering. Daarnaast hadden de projectmanagers eerst met
homogene werkgroepen kunnen werken om verdeelde groepen met dezelfde belangen toch al meer
met één stem naar voren te laten treden op het grote overleg. Het beschermen van kernwaarden
had kunnen leiden tot een betere actor-openheid en het uitvoeren van een stakeholderanalyse had
al meer duidelijkheid kunnen bieden in mogelijke onderlinge afhankelijkheidsrelaties en win-win
situaties. Lastiger te veranderen is het punt dat de projectmanagers in dit geval geen onafhankelijke
partijen zijn. Echter, een betere zelfreflectie had wellicht kunnen leiden tot een betere aanpak van de
persoonlijke conflicten die nu nog een rol spelen. Wat betekent dit alles voor de mogelijke
totstandkoming van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement?

5.4 Van het Bescherm een Wrak beleidsarrangement naar een geïntegreerd
maritiem beleidsarrangement
De matige beoordeling van de kwaliteit van Bescherm een Wrak geeft aan dat er nog ruimte is voor
verbetering van het stakeholderparticipatieproces. Echter, het creëren van een geïntegreerd
maritiem beleidsarrangement ligt op dit punt nog niet binnen handbereik. In hoeverre heeft
stakeholderparticipatie nu werkelijk bijgedragen aan het samenbrengen en daarmee reduceren van
het aantal losse beleidsarrangementen, en aan het op elkaar afstemmen van de vier dimensies:
actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen? In het geval van Bescherm een Wrak heeft het
participatieproces er in ieder geval toe geleid dat actoren met verschillende achtergronden zijn
samengekomen in één beleidsarrangement, te weten het Bescherm een Wrak beleidsarrangement.
Dit is echter nog altijd een beleidsarrangement in wording. Er is nog geen vastigheid. Hierop volgt dat
de verschillende invullingen van vier dimensies nog niet goed op elkaar zijn afgestemd. De relaties
binnen en tussen sommige groepen actoren zijn op het moment nog eerder gecompliceerd te
noemen. Er dienen meer coalities te komen. Op dit punt is het wel belangrijk dat er wordt gewerkt
aan een beter overzicht van elkaars standpunten, wat uiteindelijk moet leiden tot een meer
samenhangend discours met betrekking tot het onderwerp scheepswrakken(bescherming). Uit de
analyse is verder gebleken dat de verdeling van beschikbare hulpbronnen nog niet optimaal is. Door
het aanduiden van uitruilmogelijkheden kan er worden gewerkt aan een beter machtsevenwicht.
Iedereen heeft in ieder geval wel de wil om een betere samenwerking op touw te zetten, al hebben
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de meeste stakeholders wel te kennen gegeven meer te voelen voor het opzetten van informele
overeenkomsten dan voor formele wetten en regels. Voor nu heeft het project nog geen gezamenlijk
geaccepteerde spelregels voortgebracht. Wat hier ontbreekt, is een gezaghebbend management en
een duidelijk institutioneel kader. Op het moment heeft men nog te veel vrij spel en in sommige
gevallen roepen zelfs de bestaande spelregels vragen op over wat nu wel en niet mag, zoals de Wet
op de archeologische monumentenzorg. Op weg naar een meer algemeen geïntegreerd maritiem
beleidsarrangement dient er te worden gewerkt aan een beter institutioneel kader. De maritieme
beleidspraktijk is een relatief jong beleidsterrein, vooral op het gebied van ruimtelijke ordening. Juist
nu is het belangrijk dat er meer sturing komt van bovenaf en met name als het gaat om het streven
naar een beter gebruik en beheer van de Nederlandse Noordzee in het algemeen. Uit de casestudy is
naar voren gekomen dat zelfs het opzetten van een klein stakeholderparticipatieproces niet
gemakkelijk is. Het kost tijd, tijd die in de praktijk zelden in ruime mate beschikbaar is. Bij
stakeholderparticipatie draait het meer dan ooit om mensen met emoties, macht en strategisch
gedrag. Wanneer de projectmanagers ook nog zelf belanghebbenden zijn, kan men zich afvragen of
zij wel de verantwoording op zich kunnen nemen om het geheel tot een goed einde te brengen.
Stakeholderparticipatie kan in theorie wel als voorwaarde worden gezien voor het creëren van een
geïntegreerd maritiem beleid. Het brengt mensen immers samen. Echter, er is meer nodig dan alleen
een goede wil voor het beschermen van natuur en milieu in de Noordzee. Samenvattend vraagt dit
om een grotere rol van een onafhankelijke partij als de overheid voor het leiden van
participatieprocessen.
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Hoofdstuk 6 | Conclusies, aanbevelingen en
reflectie
In het vorige hoofdstuk is het samenwerkingsproject van Bescherm een Wrak geanalyseerd en
beoordeeld met aandacht voor de mogelijkheden van stakeholderparticipatie voor
scheepswrakkenbescherming en breder gezien voor het ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem
beleidsarrangement. Het uiteindelijke doel hiervan is om een bijdrage te kunnen leveren aan het
verbeteren van natuur- en milieubeleidsprojecten in de Noordzee. Dit hoofdstuk vormt de afsluiting
van het voorliggende onderzoeksrapport. In dit onderdeel worden de vijf deelvragen beantwoord,
zoals geformuleerd in paragraaf 1.5. Het gaat hierbij om de volgende vragen: 1) Hoe ziet
scheepswrakkenbescherming eruit als beleidsonderwerp en hoe valt dit binnen de huidige maritieme
beleidspraktijk (zie paragraaf 6.1)? 2) Hoe kunnen de beleidsarrangementenbenadering, de notie van
geïntegreerd maritiem beleid en stakeholderparticipatie worden samengebracht en toegesneden op
natuur- en milieubeleidsprojecten in de Nederlandse Noordzee, zoals Bescherm een Wrak (zie
paragraaf 6.2)? 3) Welke mogelijkheden en/of beperkingen biedt het stakeholderparticipatieproces
van Bescherm een Wrak gelet op de kwaliteit van stakeholdermanagement en
stakeholderparticipatie (zie paragraaf 6.3)? 4) Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor het
verbeteren van het participatieproces van Bescherm een Wrak (zie paragraaf 6.4)? En, 5) Welke
conclusies kunnen hieruit worden getrokken voor de ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem
beleidsarrangement (zie paragraaf 6.5)? De antwoorden die in dit hoofdstuk naar voren komen, zijn
niet definitief. Gezien de analyse vooral is gericht op het bestuderen van stakeholders en
participatieprocessen, betreft het een onderzoekssituatie die continu in beweging is. Desalniettemin
kan zelfs een momentopname belangrijke leerpunten opleveren. Deze en andere reflecties komen
terug in paragraaf 6.6, gevolgd door aanbevelingen voor verder onderzoek.

6.1 - Vraag 1: Scheepswrakkenbescherming in de maritieme
beleidspraktijk?
De aandacht voor scheepswrakkenbescherming is ontstaan door de bedreiging van wrakken als
ecologische hotspots en cultuur-historische monumenten. De initiatiefnemers van Bescherm een
Wrak hebben duidelijke doelstellingen voor ogen. Zo willen ze in samenwerking met alle
belanghebbenden werken aan een duurzaam gebruik en beheer van scheepswrakken in de
Nederlandse Noordzee. Daarbij draait het om het verrijken van de bestaande kennisbasis, het
creëren van draagvlak en het verkrijgen van juridische steun vanuit de overheid. Duidelijk is echter
dat dit laatste doel pas in een later stadium kan worden overwogen. Nu is het nog geen realistisch
idee om te verwachten dat wrakken beschermd kunnen worden op grond van de Nederlandse weten regelgeving. Immers, een goed beleidsplan ontbreekt. Een bijkomend punt is dat het project van
Bescherm een Wrak te maken heeft met problemen die karakteriserend zijn voor de maritieme
beleidspraktijk in het algemeen. Men denkt hierbij aan het ontbreken van een gevestigd
overheidsgezag, beleidsversnippering en de toename van verschillende, vaak conflicterende
gebruiksfuncties. Hiertegenover staat dat een complexe situatie als deze ook kansen biedt, want juist
in dit soort gevallen is het goed om van onderaf in samenwerking met alle betrokken partijen te
werken aan een integraal en gedragen beleidsplan. Pas dan kan er worden gekeken of er formele
wetten en regels aan te pas moeten komen. Op dit punt komt ook het belang van dit onderzoek naar
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voren. Centraal staat immers het analyseren van de mogelijkheden van stakeholderparticipatie voor
Bescherm een Wrak en breder gezien voor het ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem
beleidsarrangement.

6.2 - Vraag 2: Theoretisch kader?
Hoe kunnen de beleidsarrangementenbenadering, de notie van geïntegreerd maritiem beleid en
stakeholderparticipatie worden samengebracht en toegesneden op natuur- en
milieubeleidsprojecten in de Nederlandse Noordzee, zoals Bescherm een Wrak? In hoofdstuk 3 is het
theoretisch kader van dit onderzoek nader uiteengezet, resulterend in een conceptueel model dat de
drie zojuist genoemde concepten met elkaar verenigt. De beleidsarrangementenbenadering wordt
daarbij gebruikt om de maritieme beleidspraktijk in bijpassende termen te kunnen beschrijven en
interpreteren. De huidige maritieme beleidspraktijk wordt beschreven als een verzameling van
verschillende beleidsarrangementen. Een beleidsarrangement omvat verschillende groepen actoren
die beleidsinitiatieven en daarmee de praktijk proberen te beïnvloeden, elk met eigen hulpbronnen,
spelregels en discoursen. Binnen en tussen beleidsarrangementen is het contact vaak slecht. Als
alternatief kan er worden gestreefd naar een geïntegreerd maritiem beleid, ofwel een geïntegreerd
maritiem beleidsarrangement. Het draait hierbij om het samenbrengen van losse
beleidsarrangementen en het op elkaar afstemmen van de bijbehorende vier dimensies.
Stakeholderparticipatie kan daarbij worden gezien als middel voor het ontwikkelen van een
geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Deze interactieve manier van beleid maken, brengt
mensen immers samen. Op dit punt is het wel belangrijk dat er wordt gestreefd naar een kwalitatief
goed stakeholderparticipatieproces. In dit onderzoek is de kwaliteit van Bescherm een Wrak
geanalyseerd en beoordeeld door te kijken naar de vijf stappen van stakeholdermanagement en de
vier succesfactoren voor stakeholderparticipatie.

6.3 - Vraag 3: Analyse Bescherm een Wrak?
Uit de analyse is naar voren gekomen dat het stakeholderparticipatieproces van Bescherm een Wrak
wel degelijk mogelijkheden biedt, maar dat het ook bepaalde beperkingen met zich meebrengt.
In het algemeen kan worden gezegd dat het mogelijkheden biedt omdat het kan bijdragen aan het
behalen van de centrale doelstellingen. Op de eerste plaats draait het hierbij om het verrijken van de
bestaande kennisbasis over scheepswrakken en om het creëren van draagvlak onder
belanghebbenden. Ook vanwege de complexe achtergrond van het beleidsprobleem is het goed om
te werken aan een gezamenlijk geaccepteerd beleidsplan. De kansen en bedreigingen van het
participatieproces van Bescherm een Wrak zijn meer specifiek in kaart gebracht door het bestuderen
van de kwaliteit van stakeholdermanagement en stakeholderparticipatie. Het management is
uiteindelijk beoordeeld als matig. Dit heeft de kwaliteit van het proces niet ongemoeid gelaten. De
kwaliteit van stakeholderparticipatie is namelijk ook matig. Eén van de beperkingen die hier naar
voren is gekomen, betreft de gesloten houding van de betrokken actoren. Het is ieder voor zich en
God voor allen, zoals Henk de Bloeme het verwoordt. Duidelijk is dat de betrokkenen eerst nog nader
tot elkaar moeten komen. Op dit punt is er meer begrip en vertrouwen nodig. Een bijkomend punt is
dat de projectmanagers van Bescherm een Wrak zelf ook belanghebbenden zijn. Hierdoor komt hun
gezag in gevaar, wat op zich weer een hindernis vormt voor een goed verloop van het
participatieproces. Positief is dat iedereen in ieder geval wel de wil heeft om aan een betere
samenwerking te werken. Men is van mening dat de zee eigenlijk van en voor iedereen is en dat het
delen van dit gemeengoed op een goede manier dient te verlopen. Bij vraag 4 worden aanbevelingen
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gedaan om het stakeholderparticipatieproces van Bescherm een Wrak voor nu en op de lange
termijn alsnog te kunnen verbeteren, althans, zover dat kan. Procesmatige aspecten zijn wat dit
betreft gemakkelijker te veranderen dan inhoudelijke aspecten.

6.4 - Vraag 4: Aanbevelingen?
Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor het verbeteren van het
stakeholderparticipatieproces van Bescherm een Wrak? Tot nu toe heeft er nog maar één groot
overleg plaatsgevonden, het Landelijk Overleg Scheepswrakken. Uit de analyse van Bescherm een
Wrak is naar voren gekomen dat sommige zaken in het vervolg beter kunnen worden aangepakt.
6.4.1 Een goede voorbereiding en organisatie
In het geval van Bescherm een Wrak hebben de projectmanagers weinig aandacht besteed aan het
uitvoeren van een grondige actoranalyse en stakeholderanalyse. Hierdoor is er sprake van een
minder doordachte aanpak van het stakeholderparticipatieproces. Indien er nieuwe stakeholders bij
het participatieproces dienen te worden betrokken, is het goed om van te voren een beter beeld te
hebben van diens belangen en positie ten opzichte van de rest. De informatie van de
stakeholderanalyse kan strategisch worden gebruikt om het procesverloop te bevorderen. Denk
hierbij aan het inzichtelijk maken van win-win situaties, maar ook aan het creëren van openheid.
Door meer openheid te creëren in elkaars standpunten, kan er tevens meer begrip en vertrouwen
ontstaan. Dit kan vervolgens ook weer bijdragen aan het concretiseren van de centrale problematiek
en het vinden van bijpassende oplossingen. Verder zou het in dit geval ook goed zijn om alsnog een
betere zelfreflectie uit te voeren. In het begin hebben de projectmanagers acties ondernomen die
wellicht niet de beste start vormen voor het opzetten van een samenwerkingsproject met
wrakduikers en wrakbergers. Er zijn destijds bepaalde fouten gemaakt en het is duidelijk dat er vraag
is naar erkenning van deze fouten. Verder is er weinig tot geen aandacht besteed aan het
beschermen van kernwaarden. Stakeholders moeten zich aan het proces kunnen binden, zonder
gelijk al bang te hoeven zijn voor de mogelijke gevolgen van hun deelname. Op dit punt kan ook
worden gedacht aan het creëren van exit-regels. Hierover moet in het vervolg duidelijker worden
gecommuniceerd. In de tussentijd moet het participatieproces zo aantrekkelijk mogelijk worden
gemaakt. Pas als het proces meer concrete vormen gaat aannemen, kan er worden gewerkt aan
meer bindende afspraken. Tot slot is het gezien de verdeeldheid onder bepaalde groepen beter om
naast heterogene werkgroepen ook gebruik te maken van homogene groepen.
6.4.2 Een goede samenwerking
Gekeken naar de vier succesfactoren voor stakeholderparticipatie, dienen de initiatiefnemers van
Bescherm een Wrak vooral meer aandacht te besteden aan de criteria openheid en
gelijkwaardigheid. Met name de openheid van het proces en de actor-openheid moeten goed in de
gaten worden gehouden. Zo zouden er nog verbeteringen kunnen worden aangebracht in de
transparantie van het stakeholderparticipatieproces en in de toegankelijkheid van relevante
informatiebronnen. Er is meer duidelijkheid nodig over de opzet van het participatieproces. De
betrokken stakeholders dienen te allen tijde op de hoogte te worden gebracht van ontwikkelingen en
beslissingen die van invloed kunnen zijn op het beleidsproces. De toegankelijkheid van relevante
informatiebronnen kan worden verbeterd door het oprichten van een centraal informatiepunt. De
actor-openheid kan worden vergroot door het creëren van begrip en vertrouwen. Zoals eerder
aangegeven is het dan wel belangrijk dat er een beter overzicht ontstaat van elkaars standpunten.
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Daarbij geldt dat andermans belangen en waarden met respect dienen te worden behandeld.
Verschillen in meningen hoeven niet te worden gewonnen, maar kunnen worden opgelost. Binnen
het proces is er geen plaats voor persoonlijke aanvallen, stereotypering en strategisch gedrag. De
gelijkwaardigheid kan worden verbeterd door gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn
voor het creëren van onderlinge afhankelijkheidsrelaties (zie paragraaf 5.2.2). Het draait hierbij ook
wel om het creëren van win-win situaties. In het algemeen kan worden aangeraden om de kwaliteit
van de vier de criteria, openheid, gelijkwaardigheid, debat en invloed, te allen tijde te bewaken.
De verbeterpunten die hierboven staan weergegeven, kunnen worden omgezet in een meer
concreet actieplan voor de initiatiefnemers van Bescherm een Wrak. De volgende zeven
aanbevelingen staan hierbij centraal:
1. Maak gebruik van een actor-analyse als er meer of andere stakeholders bij het
participatieproces dienen te worden betrokken. Maak daarbij ook gebruik van een
stakeholderanalyse om het procesverloop te kunnen bevorderen (bijvoorbeeld door het
creëren van winstmogelijkheden en openheid). De informatie die hieruit voortkomt, kan
worden gebruikt voor een meer doordachte aanpak van het samenwerkingsproject.
2. Conflicten horen een participatieproces nooit te bepalen, maar vanwege de spanningen
tussen sommige leden van Bescherm een Wrak en andere stakeholders, is het toch beter om
bepaalde zaken uit het verleden alsnog bespreekbaar te maken. Dit geldt vooral omdat het
proces weinig lagen kent, wat betekent dat de projectmanagers altijd direct in aanraking
komen met de werkgroepen. Het voorstel is om aparte gesprekken aan te gaan met de
partijen die hierbij direct betrokken zijn, zoals de wrakduikers en wrakbergers.
3. Zorg voor een betere bescherming van de kernwaarden van de betrokken stakeholders. Op
deze manier wordt het als minder risicovol ervaren om aan het participatieproces deel te
nemen, wat op zich weer bevorderlijk werkt voor de openheid van het proces. Maak daarbij
duidelijk dat men zich in het begin nog niet hoeft te binden aan het mogelijke eindresultaat
en creëer exit-regels.
4. Vanwege de verdeeldheid onder bepaalde groepen stakeholders, is het beter om naast
heterogene werkgroepen ook gebruik te maken van homogene groepen. Zo kunnen actoren
met gelijke belangen eerst onderling tot een meer gezamenlijk perspectief komen. Indien
nodig kunnen hiervoor aparte bijeenkomsten worden georganiseerd.
5. Maak de opzet van het participatieproces meer inzichtelijk. Communiceer duidelijk over de
vervolgstappen van het samenwerkingsproject. Op deze manier blijft het onderwerp levendig
onder de betrokken stakeholders. Ook moet hieruit blijken dat de deelnemers zijn gehoord.
Bij het eerste overleg is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat er meer
probleemstructurering nodig is. Hier dienen de projectmanagers op in te spelen.
6. Stel een centraal informatiepunt op met informatiebronnen die relevant zijn voor het
participatieproces. Richt bijvoorbeeld een apart gedeelte in op de website
www.beschermeenwrak.nl. Documenten met vertrouwelijke informatie kunnen daarbij op
een beveiligde locatie worden geplaatst.
7. Bewaak te allen tijde de vier succesfactoren voor stakeholderparticipatie (openheid,
gelijkwaardigheid, debat en invloed), zodat het beleidsproces niet alleen in het begin, maar
ook later participatief van karakter is en blijft. Zowel de projectmanagers als de stakeholders
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dienen hieraan mee te werken. Sommige van de verbeterpunten die in paragraaf 6.4.2 zijn
genoemd, kunnen worden gebruikt als interne gedragscodes.

6.5 - Vraag 5: Van het Bescherm een Wrak beleidsarrangement naar een
geïntegreerd maritiem beleidsarrangement?
Uiteindelijk draait het om de vraag in hoeverre stakeholderparticipatie kan bijdragen aan de
totstandkoming van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Dit gebeurt op basis van de
analyse van Bescherm een Wrak. Wat zijn de kansen voor het creëren van een geïntegreerd
Bescherm een Wrak beleidsarrangement en welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken voor
een beter gebruik en beheer van de Nederlandse Noordzee in het algemeen?
6.5.1 Een geïntegreerd Bescherm een Wrak beleidsarrangement
Eerder is al naar voren gekomen dat het streven naar een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement
gelijk staat aan het samenbrengen van losse beleidsarrangementen. Daarbij draait het ook om het op
elkaar afstemmen van de vier dimensies: actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen. Het
stakeholderparticipatieproces van Bescherm een Wrak heeft er in ieder geval toe geleid dat actoren
met verschillende achtergronden, zoals overheidsinstanties, milieuorganisaties, belangengroepen,
bergingsbedrijven, vissers, duikers en wetenschappers, zijn samengekomen in één
beleidsarrangement in wording, te weten het Bescherm een Wrak beleidsarrangement. Dit is een
stap in de goede richting. Echter, in hoeverre is het ook gelukt om de vier dimensies van
beleidsarrangementen op elkaar af te stemmen? Uit de analyse is gebleken dat er op dit punt meer
problemen zijn. De relaties binnen en tussen bepaalde groepen actoren zijn niet allemaal even best,
er is dus meer coalitie nodig. Daarbij komt kijken dat de initiatiefnemers van Bescherm een Wrak zelf
ook belanghebbenden zijn. In dit geval levert dit onnodige spanningen op. Stakeholderparticipatie
biedt wellicht meer mogelijkheden als het wordt begeleid door meer onafhankelijke partijen. In dit
geval hadden Duik de Noordzee schoon en Sportvisserij Nederland beter niet kunnen optreden als
projectmanagers. Stichting De Noordzee en Vereniging Kust & Zee zijn daarentegen beter in staat om
op te treden als mediator. Positief is dat er verschillende mogelijkheden zijn voor een betere
verdeling van de beschikbare hulpbronnen. Dit creëert niet alleen meer gelijkwaardigheid, maar het
helpt ook bij het aanduiden van winstmogelijkheden. Verder zijn er nog maar weinig gezamenlijk
geaccepteerde spelregels. Veel actoren hebben jarenlang zonder al te veel problemen hun eigen
gang kunnen gaan op zee. Dit is veranderd nu er meer aandacht is voor het belang van
scheepswrakken. Het zicht op een gezamenlijk discours voor wrakkenbescherming wordt grotendeels
vertroebeld door de uiteenlopende belangen, waarden en perspectieven die de betrokken
stakeholders erop nahouden. Hoewel er vraag is naar een betere samenwerking, moet men eerst
nog nader tot elkaar zien te komen. Op dit punt dient men wel te accepteren dat de tijden zijn
veranderd. Een geïntegreerd Bescherm een Wrak beleidsarrangement is nu nog niet bereikbaar.
6.5.2 Een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement voor de Nederlandse Noordzee
Welke aanknopingspunten biedt het stakeholderparticipatieproces van Bescherm een Wrak voor de
totstandkoming van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement voor een beter gebruik en
beheer van de Nederlandse Noordzee in het algemeen? In hoofdstuk 3 is reeds naar voren gekomen
dat innovatieve beleidsprojecten als Bescherm een Wrak aansluiting vinden bij meer omvattende
politieke ontwikkelingen. Zo heeft de transitie van government naar governance een pad vrijgemaakt
voor beleidsinitiatieven die gericht zijn op integratie, participatie en duurzaamheid. Vooral voor de
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maritieme beleidspraktijk zijn dit belangrijke punten, dit vanwege het ontbreken van een gevestigd
overheidsgezag, beleidsversnippering en de toename van verschillende, vaak conflicterende
gebruiksfuncties. Deze problemen doen de vraag naar stakeholderparticipatie stijgen. Dit biedt
mogelijkheden, althans in theorie. Dit onderzoek laat zien dat stakeholderparticipatie niet alleen
mogelijkheden biedt, maar dat het ook beperkingen met zich meebrengt. Zelfs op kleine schaal is het
opzetten van een succesvol participatieproces niet gemakkelijk, laat staan voor een beter gebruik en
beheer van de Nederlandse Noordzee in het algemeen. Goede stakeholderparticipatie heeft tijd
nodig, tijd die zelden in ruime mate beschikbaar is. Meer dan ooit draait het hier om mensen,
mensen met eigen belangen, waarden en perspectieven. Mensen met emoties, macht en strategisch
gedrag. De casestudy van dit onderzoek laat een beleidsproject zien dat niet geïnitieerd is door de
overheid, maar van onderaf door belanghebbenden. Het voordeel hiervan is dat de initiatiefnemers
van het participatieproces zelf verstand hebben van wat zich onderwater afspeelt.
Overheidsambtenaren staan hier doorgaans verder vanaf. Het nadeel is dat projectmanagers die
tegelijkertijd stakeholders zijn, geen onafhankelijke status hebben. Beleidsonderwerpen kunnen dan
wel onder de aandacht worden gebracht van politieke actoren, echter, men kan zich afvragen of
diezelfde projectmanagers ook de verantwoording kunnen dragen om het geheel tot een goed einde
te brengen. Kunnen stakeholders de basis leggen voor een geïntegreerd maritiem
beleidsarrangement voor het gehele Noordzeebeleid, of moet een onafhankelijke partij als de
overheid toch een grotere rol spelen? Gezien de verdeeldheid onder bepaalde groepen actoren,
wellicht een kenmerk van de maritieme beleidspraktijk in het algemeen, is het beter om niet alles
aan de overlegsfeer over te laten. Ja, stakeholderparticipatie kan bijdragen aan het creëren van een
geïntegreerd maritiem beleidsarrangement. Het kan zelf als voorwaarde hiervan worden gezien,
maar voor het beschermen van natuur en milieu is er toch meer nodig dan alleen een goede wil. Men
heeft op het moment nog te veel vrij spel. De zee is een relatief jong beleidsterrein. Vooral nu zijn er
meer duidelijke institutionele kaders nodig om alles in goede banen te leiden. Dit betekent een
grotere rol voor de overheid, niet zozeer als deelnemende stakeholder maar eerder als
onafhankelijke projectmanager.

6.6 Reflectie en aanbevelingen voor verder onderzoek
Hoewel stakeholderparticipatie op papier kan worden gezien als de ideale oplossing voor het
ontwikkelen van een geïntegreerd maritiem beleid, zal men in de maritieme beleidspraktijk toch op
tal van problemen stuiten. In deze uitspraak komt wederom de complexe realiteit van
beleidsvorming naar voren. Zoals eerder aangegeven zijn de bovenstaande conclusies niet definitief.
Er is hier immers sprake van een onderzoekssituatie die continu in beweging is. Daarbij is het nog
maar de vraag of de projectmanagers van Bescherm een Wrak ook daadwerkelijk iets gaan doen met
de resultaten van dit onderzoek. Het lijkt erop dat men worstelt met de uren en het geld die nodig
zijn voor het volbrengen van dit project. Terugkijkend op het onderzoeksproces, is het niet
gemakkelijk geweest om geschikte theoretische kaders te vinden die goed aansluiten op de te
bestuderen situatie van Bescherm een Wrak. In de wetenschapsliteratuur wordt er veelal vanuit
gegaan dat beleidsprojecten vanuit de overheid worden geïnitieerd. Verder kunnen de meeste
analysekaders ook beter in een later stadium worden toegepast. In dit geval draait het om een
participatieproces dat van onderaf is geïnitieerd en dat in mei 2012 pas echt concrete vormen heeft
aangenomen, dus in de loop van het onderzoek. Uiteindelijk is er gekozen voor een gecombineerde
dataverzameling en voor het gebruik van verschillende analysekaders. Deze gecombineerde
onderzoeksaanpak heeft praktische voordelen, maar leidt ook tot een minder transparante en
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controleerbare analyse, wat het op zich weer moeilijker maakt om het uiteindelijke oordeel over de
kwaliteit van stakeholdermanagement en stakeholderparticipatie precies na te volgen. Van het begin
tot het eind hebben de vier dimensies van beleidsarrangementen, actoren, hulpbronnen, spelregels
en discoursen, het onderzoek gestructureerd, maar helaas niet altijd op een doorzichtige en
navolgbare wijze. Het onderzoeksproces had efficiënter kunnen verlopen wanneer het conceptueel
model eerder concrete vormen had aangenomen en zo de dataverzameling beter had kunnen sturen.
Tot slot kan er ook een zekere paradox worden opgemerkt als het gaat om de reactie op de
beleidswetenschappelijke focus op de overheid als initiatiefnemer van beleidsprocessen. Immers,
terwijl deze constatering in eerste instantie roept om meer theorie over maatschappelijk
beleidsinitiatieven, wordt in dit onderzoek uiteindelijk toch nog de onontbeerlijke rol van de
overheid onderstreept, ook bij stakeholderparticipatie.
Op het moment is de totstandkoming van een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement voor het
gehele Noordzeebeleid nog altijd niets anders dan een strevenswaardig toekomstbeeld. Wel zijn er
handvatten geboden voor het verbeteren van maritieme beleidsprojecten als Bescherm een Wrak.
Daarbij moet wel worden gezegd dat er meer onderzoek nodig is om de mogelijkheden en/of
beperkingen van stakeholderparticipatie volledig te verkennen. Zo zou het goed zijn om een
vervolgonderzoek te doen naar het participatieproces van Bescherm een Wrak halverwege of na
afloop van het proces. Wat is dan de stand van zaken? Hebben de aanbevelingen geleid tot een
betere kwaliteit stakeholdermanagement en stakeholderparticipatie? Tegen die tijd kunnen sommige
criteria ook beter worden beoordeeld, zoals debat en invloed. Men kan zich afvragen of een
kwalitatief goed stakeholderparticipatieproces ook daadwerkelijk direct verband houdt met de
mogelijkheid om een geïntegreerd maritiem beleidsarrangement te creëren. Dus, in hoeverre heeft
een succesvol participatieproces geleid tot het samenbrengen en daarmee reduceren van het aantal
losse beleidsarrangementen, en het op elkaar afstemmen van de vier dimensies van
beleidsarrangementen? Verder zou het ook goed zijn om onderzoek te doen naar de mogelijkheden
van stakeholderparticipatie voor verticale integratie. Bij Bescherm een Wrak draait het immers meer
om horizontale integratie vanwege het ontbreken van internationale actoren. De geldigheid van dit
onderzoek kan worden vergroot door meer maritieme beleidsprojecten als Bescherm een Wrak te
bestuderen. Daarbij zou het interessant zijn om meer aandacht te besteden aan de rol van de
overheid.
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Bijlagen
Bijlage I: Lijst van geïnterviewde stakeholders
1. Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water
2. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
3. Nederlandse Onderwatersport Bond
4. Duik de Noordzee schoon – Get Wet Maritiem
5. Vissersbond
6. IMARES
7. Duikteam Bernicia – STIMON
8. Pan Salvage
9. Vereniging van Beroepsmatige Handlijnvissers
10. Duikteam Zeester
11. Ministerie van EL&I Directie Natuur en Biodiversiteit
12. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
13. Sportvisserij Nederland
14. Friendship Offshore BV
15. Ministerie van I&M DG Water & Ruimte –
Rijkswaterstaat
16. Bureau Waardenburg
* IMARES = Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies
STIMON = Stichting Maritiem Onderzoek Nederland
EL&I = Economische zaken, Landbouw & Innovatie
OCW = Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
I&M DG = Infrastructuur & Milieu Directoraat-generaal
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Albert Zandstra
Alma de Hoop
Arieke van den Brink
Klaudie Bartelink, Ben Stiefelhagen
Derk Jan Berends
Han Lindeboom
Hans van der Weide
Henk de Bloeme
Imre Schep
Klaas Koch
Louis van Vliet
Martijn Manders
Niels Brevé
Walter Bakker
Wim van Urk,
Waldo Broeksma
Wouter Lengkeek

Bijlage II: Lijst van geselecteerde deelnemers aan het overleg
Dagvoorzitter: Bopp Solutions

Bopp van Dessel

Aanwezigen
1. Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water
2. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
3. Get Wet Maritiem
4. Stichting Maritiem Onderzoek Nederland
5. Stichting De Noordzee
6. IMARES
7. Ministerie van EL&I
8. Duikteam Bernicia
9. Pan Salvage
10. Vereniging van Beroepsmatige Handlijnvissers
11. Ministerie van I&M DG Luchtvaart en Maritieme zaken/
Water en Ruimte (Rijkswaterstaat)
12. Sportvisserij Nederland
13. Friendship Offshore BV

16. Duikteam Zeester
17. Vissersbond
18. Bureau Waardenburg

Albert Zandstra, Jan Venema
Andrea Otte, Johan Opdebeeck
Ben Stiefelhagen
Coen Onstwedder, Hugo Raven
Fiona Segers, Joop Coolen
Han Lindeboom
Hans Nieuwenhuis
Hans van der Weide
Henk de Bloeme
Fred Klapwijk
Jan de Boer
Waldo Broeksma
Jan Willem Wijnstroom, Niels Brevé
Johan Meerkerk, Simon Smit, Walter
Bakker
Klaudie Bartelink, Pascal van Erp
Lotte Kauffman, Marijke Kooijman
Mike Mannaart, Oscar de Wilde
Remy Luttik
Rems Cramer
Sietse Bouma, Wouter Lengkeek

Afwezigen
19. Nederlandse Onderwatersport Bond
20. Sportvisserij Zuidwest Nederland
21. Visned
22. Stichting Noordzeewrakken
23. Wereld Natuurfonds
24. Sportvisserij Midwest Nederland
25. Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
26. Staand want visser
27. Nationale UNESCO Commissie
28. Vereniging van Waterbouwers
29. NOGEPA

Arieke van den Brink
Ben Biondina
Pim Visser, Cora Seip
Rob Arens
Carel Drijver
Maikel van Breughel
Paul Altena
Ron Blokker
Andrea Imhof
Fay van Dongen
Aart Tacoma

14. Duik de Noordzee schoon
15. Vereniging Kust & Zee

* IMARES = Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies
EL&I = Economische zaken, Landbouw & Innovatie
I&M DG = Infrastructuur & Milieu Directoraat-generaal
UNESCO= United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
NOGEPA = Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie
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Bijlage III: Interviewguide
De interviews die voor dit onderzoek zijn gebruikt, bestaan deels uit open vragen en deels uit
stellingen. De open vragen dienen inzicht te bieden in de verschillenden invullingen van de vier
dimensies, actoren, hulpbronnen, spelregels en discoursen, binnen het project van Bescherm een
Wrak. Sommige vragen konden op individuele basis worden overgeslagen. Niet alle vragen waren
altijd even relevant en soms werd een vraag zo uitgebreid beantwoord, dat andere overbodig
werden. Verder was er ook ruimte voor spontane vragen en opmerkingen. In het algemeen zijn de
volgende vragen aan de geïnterviewden voorgelegd:
Actoren en coalities
 In welke zin bent u met uw activiteiten (op zee) betrokken bij het onderwerp
scheepswrakken(bescherming)?
 Welke regio van de Noordzee gebruikt u of is belangrijk voor u?
 Zijn alle relevante partijen voor het Landelijk Overleg Scheepswrakken volgens u
uitgenodigd?
 Met welke partijen heeft u goede banden?
 Met welke partijen heeft u minder goede banden?
Hulpbronnen en macht
 Welke middelen heeft u tot uw beschikking die mogelijk interessant zijn voor andere partijen
binnen het projectkader van Bescherm een Wrak?
 In welke mate bent u afhankelijk van andermans middelen in het uitvoeren van uw
activiteiten?
 Waar is volgens u macht gelokaliseerd in de maritieme beleidspraktijk en meer gericht in het
beleidsproject voor wrakkenbescherming?
Spelregels
 Hoe staat u tegenover het beter reguleren van activiteiten op zee?
 Zijn er bepaalde regels (formeel/informeel) waar u zich op kunt beroepen of waar u zich aan
moet houden met betrekking tot wrakken(bescherming)?
 Welke normen en waarden zijn volgens u belangrijk op zee?
Discoursen
 Wat is volgens u het probleem rond wrakken(bescherming)?
 Welke interesses en belangen zijn voor u in dit opzicht belangrijk?
 Vindt u bepaalde wrakken belangrijker dan andere?
 Welk doel heeft u zelf voor ogen met betrekking tot het Landelijk Overleg Scheepswrakken?
 Hoe zou u wrakken in de Nederlandse Noordzee beschermen?
 Hoe zouden anderen hieraan kunnen bijdragen?
Aansluitend op de open vragen, volgen de stellingen. Deze stellingen zijn geformuleerd in
samenwerking met de vier initiatiefnemers van Bescherm een Wrak. De bedoeling hiervan is om een
beter inzicht te krijgen in de meningen van de betrokken stakeholders als het gaat om het opstellen
van mogelijke maatregelen voor scheepswrakkenbescherming in de Nederlandse Noordzee. Welke
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maatregelen hebben draagvlak en welke niet? De geïnterviewden konden op de stellingen reageren
door te kiezen tussen ‘mee eens’, ‘gedeeltelijk mee eens’ of ‘niet mee eens’. Indien nodig, konden de
antwoorden nader worden verklaard. Deze stellingen zijn ook gebruikt om de betrokkenen alvast te
prikkelen voor het Landelijk Overleg Scheepswrakken. Het gaat om de volgende tien stellingen:

Stellingen

Mee
eens

1. Gebruikers van wrakken horen rekening met elkaar te houden.

2. Een wrak mag door iedereen vrij worden gebruikt.

3. Wrakken moeten worden ontdaan van netten, vislijnen, haken en lood.

4. Wrakken vergaan van nature toch, dus alle drukte hierover is onterecht.

5. Wrakken horen beschermd te worden tegen het bergen van onderdelen.

6. Het bergen van objecten van wrakken is alleen acceptabel als deze los in het
zand liggen.
7. Zonering naar vorm van gebruik voor wrakken is een goed idee.

8. Gesloten gebieden voor wrakken zijn onzin.

9. Het is belangrijker om wrakken dicht bij de kust te beschermen dan wrakken
ver weg.
10. Zolang er nog geen zekere kennis bestaat over het belang van wrakken is
het niet nodig om actie te ondernemen.
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Niet
mee
eens

Bijlage IV: Lijst van potentiële stakeholders

 Belangengroepen
Natuur
- Stichting De Noordzee
- Vereniging Kust & Zee
- Wereld Natuurfonds
- Greenpeace
- Shark Alliance
- Save Our Seas Foundation
- Stichting Vissenbescherming
- Dierenbescherming
Duiken
- Duik de Noordzee schoon
- Nederlandse Onderwatersport Bond
Archeologie
- Stichting Noordzeewrakken
- Stichting Maritiem Onderzoek Nederland
- Wrakduikstichting De Roompot
- Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water
Sportvisserij
- Sportvisserij Nederland
- Sportvisserij Zuidwest Nederland
- Sportvisserij Midwest Nederland
- Hengelsportfederatie Groningen Drenthe
- Nederlandse Zeehengelsport Vereniging

Visserij
- Vissersbond
- Visned
- Vereniging van Beroepsmatige
Handlijnvissers
- Kenniskring Staand Want
Industrie
- Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Reders
- Vereniging van Waterbouwers
- NOGEPA
- IRO
- IMCA
Overige
- Algemene Vereniging Oud-Personeel van de
Koninklijke Marine
- Werkgroep Kriegsmarine

 Overheid
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
- Rijkswaterstaat
- Kernteam Kaderrichtlijn mariene strategie
- OSPAR nationale implementatie werkgroep

Ministerie van Economische zaken, Landbouw
en Innovatie
- Kernteam Natura 2000
- Afdeling visserij
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- Inspectie Verkeer en Waterstaat
- Overlegorgaan Water en Noordzee
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
- Nationale UNESCO Commissie
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Bijlage V: Schematisch overzicht beoordeling kwaliteit Bescherm een Wrak
De analyse van Bescherm een Wrak bestaat uit een beoordeling van de kwaliteit van
stakeholdermanagement en stakeholderparticipatie. Het schematisch onderzicht hieronder vormt de
cumulatie van de beoordeelde criteria en indicatoren zoals weergegeven in hoofdstuk 5. Het draait
hier in totaal om 9 criteria en 22 indicatoren. Het resultaat is dat 2 criteria goed zijn, 5 matig en 2
zwak. Het eindoordeel is dat de kwaliteit van het stakeholderparticipatieproces van Bescherm een
Wrak als matig kan worden beschouwd.
Criteria/Indicatoren

I

II

III

IV

1. Netwerkanalyse

+

-

+/-

matig

2. Stakeholderselectie

+

+

+

goed

3. Stakeholdermobilisatie

+

+

-

4. Stakeholderanalyse

-

-

5. Stakeholderdeelname

-

+

+/-

matig

6. Openheid

+

+/-

-

matig

7. Gelijkwaardigheid

-

+

8. Debat

-

zwak

9. Invloed

+

goed

-

Eindbeoordeling

matig
zwak

matig
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