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Samenvatting
De agrarische sector voedt de wereld, creëert werkgelegenheid, inkomsten en
besparingen en draagt bij aan gezondheid en welvaart, culturele identiteit,
plattelandstoerisme en de voedselzekerheid van huishoudens. In veel lage
inkomenslanden is zij een van de belangrijkste economische sectoren,
verantwoordelijk voor 30% van het BBP en een substantieel deel van de
werkgelegenheid. Agrarische producenten zijn een essentieel onderdeel van de
agrarische sector. Aangezien driekwart van de arme en ondervoede wereldbevolking
in rurale gebieden woont is het realiseren van mondiale Sustainable Development
Goals rondom de beëindiging van extreme armoede en honger alleen mogelijk als
rurale agrarische producenten worden ondersteund.
De agrarische sector en bestaansverwerving van boeren zijn kwetsbaar voor
klimaatschommelingen. Deze kwetsbaarheid wordt versterkt door verwachte
gevolgen van klimaatverandering zoals de mogelijke toename in frequentie en ernst
van extreme gebeurtenissen waaronder droogte en overstromingen (D&O). De
kosten en destructie als gevolg van D&O benadrukken eens te meer het belang van
een adequaat antwoord op D&O. Dit is echter een ingewikkeld wicked probleem dat
wordt gekenmerkt door felle wetenschappelijke debatten en tegengestelde waarden,
door een grote mate van onzekerheid in risico’s en effecten, door complexiteit, een
systemische aard, en een ongelijke verdeling van de kosten en baten van oplossingen
ervoor. Dergelijke problemen vragen om instituties die in staat zijn tot double en
triple loop learning. Uit de literatuur is het duidelijk dat D&O deels een bestuurlijk
probleem is; incidenten van D&O worden rampen als gevolg van inadequate
institutionele bestuurlijke praktijken.
Adaptive governance (adaptief bestuur) is het theoretisch kader van dit
onderzoek. Adaptief bestuur reageert op de belangrijkste elementen van het D&O –
probleem; het vermindert risico’s en onzekerheid, kan systemische problemen
aanpakken (omdat het netwerken en structuren kan herkennen), geeft ruimte aan
wetenschappelijke onenigheid (en brengt de discussie verder door burgerparticipatie
en vormen van sociaal leren), en kan een rechtvaardige verdeling realiseren (door
middel van participatie en inclusieve ontwikkeling). In de literatuur over adaptief
bestuur is veel aandacht voor verbetering van het aanpassingsvermogen van
instituten, het verminderen van extreme risico’s op rampen en daarmee het
minimaliseren van bestaansverwervingsrisico’s. Dit onderzoek ontwikkelt een
uitgebreid model van adaptief bestuur door het gebruik van literatuur uit aanverwante
terreinen rondom adaptief co-management, adaptief beheer, en anticiperend bestuur,
en deze te beschouwen in relatie tot bestaande literatuur over probleem framing, de
sociale constructie van risico en onzekerheid, bestaansverwervingskapitalen, sociaal
leren (belangrijk voor het aanpakken van het complexe D&O probleem, en
burgerparticipatie (die, wanneer behoorlijk gedaan resulteert in het opbouwen van
vertrouwen en inclusieve ontwikkeling)). Dit proefschrift ontwikkelt twee nieuwe
modellen: 1) Adaptief bestuur en probleem structurering (Hurlbert en Gupta 2016) en
2) Adaptive bestuur en de split ladder van participatie en leren (Hurlbert en Gupta
2015).
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Er is recentelijk veel onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheid van de agrarische
producenten voor klimaatverandering. Zo weten we dat het institutioneel bestuurlijke
systeem een belangrijk onderdeel van adaptive capacity uitmaakt, en dat dat van
grote invloed is de bestaansverwervingskapitalen van agrarische producenten, welke
op hun beurt bestaansverwervingssucces bepalen. Ook weten we veel van de goede
voorbeelden van adaptief beleid. Echter, er is veel dat we niet weten. We weten niet
hoe gegeven percepties van risico en onzekerheid, problemen van D&O gezien en
geframed worden door beleidsmakers, wat voor soort bestuurlijke instrumenten
(regelgeving, markt, etc.) agrarische bestaansverwervingskapitalen kunnen
bevorderen, de effecten van verschillende instrumenten op agrarische producenten en
hun bestaansverwerving, en welke instrumenten sociaal leren, vertrouwen en
inclusieve ontwikkeling bevorderen.
Dit onderzoek stelt daarom de volgende vraag centraal:
Wat voor theoretisch- en beleidskader (bestaande uit normen, principes
en (regelgeving, economische, communicatieve en bestuurlijke)
instrumenten) stelt rurale agrarische producenten in staat tot
capaciteitsopbouw om adequaat te kunnen reageren op de toenemende
waarschijnlijkheid van D & F en de daarmee samenhangende
onzekerheid?
Het onderzoek werd uitgevoerd middels vier cases: twee in Canada, één in Chili, en
één in Argentinië. Alle cases zijn door gletsjers gevoede, droge rivierbeddingen, met
beperkte irrigatie, en ervaring met D&O. De vier studiegebieden kennen zeer
uiteenlopende bestuursstructuren, met name met betrekking tot water (fundamenteel
in relatie tot D&O). De Canadese studiegebieden liggen in een zogenaamd
ontwikkeld land, terwijl Chili en Argentinië zogenaamde ontwikkelingslanden
zijn. Deze verschillen maken vergelijking van institutionele praktijken mogelijk.
Het analytisch kader van deze studie is een multi-level institutionele analyse dat goed
past bij adaptief bestuur en de institutionele focus van het onderzoek. Het is een
veelomvattend kader waarin reacties op milieuproblemen worden geanalyseerd
middels zes methoden. Het eerste model is ontwikkeld door Gupta et al. (2013) en
combineert het institutionele analyse kader van het International Human Dimensions
Programme (Young et al. 2005) en de multilevel governance theorie van het Earth
System Governance Project (Biermann et al. 2009). Dit wordt aangevuld met policy
framing
analysis
(Hisschemöller
en
Gupta
1999)
en
bestaansverwervingskapitalenanalyse (livelihoods capital analysis) gericht op het
verbeteren van sociale, menselijke, economische, technologische en natuurlijke
kapitalen (Moser 2009; Allison en Ellis 2001; IPCC 2001). Ten slotte is de literatuur
rondom dimensies van adaptieve capaciteiten van instituties (door gebruik van het
door Gupta et al (2010) ontwikkelde adaptive capacity wheel) gebruikt om
aanbevelingen te kunnen maken voor de herontwikkeling van instrumenten.
Op basis van dit analytisch kader zijn secundaire onderzoeksvragen geformuleerd:
Wat zijn de belangrijkste instellingen (organisaties en instrumenten) op mondiaal,
nationaal en regionaal niveau die in staat zijn capaciteitsopbouw van agrarische
producenten te realiseren en te reageren op D&O; hoe worden, in relatie tot
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klimaatveranderingproblemen, D&O, deze instrumenten geframed, en welke
bestuurlijke milieu aanpak wordt gebruikt (hiervoor wordt een nieuw adaptive
governance en problemstucturing model gebruikt)? Welke andere drijvende krachten
zijn van invloed op de bestaansverwervingskapitalen van rurale agrarische
producenten? Hoe effectief zijn de belangrijkste instrumenten in het realiseren van
hun doel? Wat zijn de effecten van deze instrumenten op agrarische producenten en
kapitalen (technologische, menselijke, economische, sociale en natuurlijke) met
betrekking tot D&O? Hoe hebben deze instrumenten sociaal leren vergemakkelijkt
(hiervoor wordt het nieuwe adaptive governance participation and learning model
gebruikt)? Hoe kunnen, op basis van een analyse van de mate van hun succes in
specifieke contexten, instrumenten en instellingen zodanig herontwikkeld worden
zodat rurale agrarische producenten beter in staat om te gaan met de onzekerheden
van D&O?
Dit proefschrift is gebaseerd op eerdere studies die in de casestudiegebieden gedaan
zijn, namelijk vier onderzoeksprojecten naar adaptatie aan klimaatverandering en
extreme weersomstandigheden, waaraan ik heb deelgenomen. Daarnaast zijn semigestructureerde kwalitatieve interviews gehouden met experts op het gebied van
klimaatverandering en calamiteitenbestrijding, D&O.
Het proefschrift geeft antwoord op de vraag hoe een beleidskader kan worden
ontworpen dat capaciteiten van landbouwproducenten om om te kunnen gaan
met D&O versterkt. Het doet dat door een uitgebreide analyse van adaptief bestuur
(beleidsvorming, participatie en leren), te analyseren welke instrumenten in de lokale
context wel of niet werken en welke opties voor herontwerpen er zijn. Enkele van de
bevindingen worden hier gedeeld.
De studie laat zien dat er op internationaal niveau veel instellingen en organisaties op
het terrein van klimaatverandering gerelateerde D&O, actief zijn. Er zijn echter maar
weinig internationale beleidsinstrumenten die in staat zijn om op lokaal niveau de
capaciteit van boeren en gemeenschappen om om te gaan met extreme
gebeurtenissen kunnen versterken. Een inhoudsanalyse laat zien dat er op mondiaal
niveau een zeer hecht netwerk van organisaties actief is en dat triple loop sociaal
leren (te weten, een duidelijke verandering in de waarden en normen die
veronderstellingen onderbouwen) op het gebied van risicobeperking op rampen,
begint op te treden. Er was echter geen bewijs voor het bestaan van dit leerproces op
lokaal, regionaal of nationaal niveau in de casestudiegebieden.
In Saskatchewan zijn veel instellingen en instrumenten actief bezig met D&O maar
slechts een handvol met klimaatverandering. Sterke relaties tussen de niveaus binnen
de overheid en het pakket van beschikbare instrumenten hebben een positieve
invloed op bestaansverwervingskapitalen. Echter, slechts enkele instrumenten
pakken de toenemende ongelijkheid tussen en vergrijzing van producenten aan. Dit is
ook het geval in Alberta. In de context van droogte is er sprake van aanzienlijk single
loop leren (omdat in de regio geen overstroming plaats gevonden hebben, bestaat er
geen sociale constructie van risico daarvan). Slechts een paar instrumenten faciliteren
burgerparticipatie en er is geen bewijs dat groepen mensen samen leren en dieper
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inzicht in problemen opdoen waardoor waarden, normen en aannames veranderen
(double en triple loop sociaal leren).
Alberta kent de grootste diversiteit van instellingen en instrumenten op het gebied
van klimaatverandering, D&O en specifieke drijvers van kwetsbaarheid. Veel
instrumenten stimuleren burgerparticipatie in Alberta en pogen dimensies van het
D&O-probleem aan te pakken. Echter, recentelijk is er geen sprake geweest van
triple loop leren. De in Canada aanwezige klimaatveranderingsscepsis (niet bestaand
in de casestudies in ontwikkelingslanden) was het sterkst in Alberta en is van invloed
op de effectiviteit van de instrumenten die klimaatverandering aanpakken.
De ontwikkelingslanden kennen gefragmenteerde multi-level institutionele systemen
en instrumenten. Hun overheden zijn zwak en producenten zonder waterrechten
dreigen uitgesloten te worden van ontwikkelingsprocessen. Hoewel de voorspelling
is dat er als gevolg van klimaatverandering meer overstromingen zullen plaatsvinden,
worden overstromingen niet herkend als risico’s. De lokale overheden in Chile
adresseren D&O zonder ondersteuning van de centrale overheid. Het ontbreekt hen
aan instrumenten om om te kunnen gaan met de kwetsbaarheden van agrarische
producers (zoals faillissement en insolventie instrumenten, rechten van de mens op
drinkwater, toegankelijke financiële steunmaatregelen voor kleine en middelgrote
producenten) en door privatisering van de watermarkt vallen veel beleidsproblemen
buiten de invloedssfeer van de staat. Instrumenten op het gebied van irrigatie in
combinatie met de watermarkt, hebben ervoor gezorgd dat de economische kapitalen
van grote machtige producenten toegenomen zijn en dat er enig double loop leren
plaatsvindt.
Op lokaal niveau kent Mendoza, Argentinië een sterk institutioneel systeem maar de
zwakke schakels met de federale overheid beïnvloeden haar financiële
draagkracht. Er zijn maar weinig instrumenten op het gebied van D&O en
klimaatverandering. Het rigide bestuurlijk watersysteem beschermt de kleine en
middelgrote agrarische producenten. Er zijn maar weinig instrumenten die mondiale
drijvers van kwetsbaarheid aanpakken, en dit versterkt grote producenten met betere
mogelijkheden om toegang te krijgen tot economische, technologische, natuurlijke,
en verbindend sociaal kapitaal. Echter, toen een gletsjer beschermingswet veranderd
werd zorgde een combinatie van sterk sociaal kapitaal, een levendig maatschappelijk
middenveld, en leiderschap van de provinciale overheid voor triple loop leren en
veranderde fundamentele normen omtrent ontwikkeling die deze wet onderbouwden.
De vier case studiegebieden framen klimaatverandering, D&O als een wicked
probleem. Hierdoor zijn er weinig instrumenten voor handen waarmee producers
beter in staat zouden zijn met deze extreme omstandigheden om te gaan. Deze
bevindingen vallen samen met het feit dat er maar enkele voorbeelden zijn van triple
loop sociaal leren.
In Canada zijn communicatieve instrumenten effectief bij het realiseren van
informatievoorziening en het overtuigen van mensen om actie te ondernemen (zoals
het
veranderen
van
milieu-praktijken
of
het
accepteren
van
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adaptiemaatregelen); economische instrumenten zijn er in geslaagd toegang tot het
economisch kapitaal te bieden en zo stabilisering van inkomsten te realiseren (maar
kleine en middelgrote producenten hebben hier vaak geen toegang toe) en
management instrumenten zijn effectief in het verhogen van adaptief co-beheer van
water geweest. Management instrumenten zijn bijzonder effectief geweest op het
terrein van D&O, maar minder op het gebied van vraagstukken rondom klimaat en
water (kwaliteit en kwantiteit). Regelgevende instrumenten zijn bijzonder ineffectief
vanwege het gebrek aan middelen en politieke wil om ze af te dwingen. Er zijn ook
ontbrekende instrumenten. Zo gaan de plannen voor klimaat-mitigatie en adaptatie
niet vergezeld van uitvoeringsinstrumenten.
Een beter beleidskader zou :
a.
Bestaande doeltreffende instrumenten overnemen, ineffectieve
instrumenten verwijderen (of aanpassen zodat ze wel effectief zijn) en
adequate ontbrekende instrumenten invoeren; deze zijn geïdentificeerd in de
case studies;
b.
Instrumenten creëren voor ongeadresseerde drijvers van
kwetsbaarheid die uit de casestudies naar voren gekomen zijn
(klimaatverandering, trends in de wereldmarkt, trends in financieel kapitaal,
overheidsbezuinigingen, vergrijzing van de agrarische populatie, groeiende
ongelijkheid,
veranderingen
in
de
omvang
van
agrarische
bedrijven, urbanisatie, toenemende vraag naar energie, en verouderende
infrastructuur);
c.
Instrumenten ontwikkelen voor de uitvoering van bestuur op het
gebied van milieu, D&O: adaptief beheer (hypothese testen), anticiperend
bestuur (publieke betrokkenheid middels klimaatscenario planning), of
adaptief co-beheer (uitgebreide burgerparticipatie rondom beheer van
hulpbronnen om inclusieve ontwikkeling te bereiken). Zo zijn bewoners
nauwelijks betrokken geweest bij anticiperende bestuursprocessen op het
gebied van planning voor D&O waarbij gebruik gemaakt werd van
wetenschappelijk inzichten of adaptief co-management;
d.
Richten zich op laagst gerangschikte dimensies van adaptieve
capaciteit (Gupta et al. 2010) hieronder geïdentificeerd.
Figuur 1 laat voor Alberta een overwegend groen adaptative capacity wheel zien, dat
het gevolg is van zichtbare regelgeving en marktinstrumenten in waterrechten en de
aanwezigheid van een hele reeks instrumenten met betrekking tot D&O. Dit betekent
een hoog tot zeer hoog adaptief vermogen van instituties. De lagere ranking van
Saskatchewan komt door de aanwezigheid van minder instrumenten en minder
middelen. Bovendien zijn responsiviteit en institutioneel geheugen problemen. In het
geïndustrialiseerde land Canada zorgen de aanwezigheid van verschillende
instrumenten, en de algehele response op het probleem van D&O (zoals bij Alberta)
ervoor dat institutionele praktijken die adaptatie versterken, vermeerderen en dat
risico’s en onzekerheden verminderen.
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Figuur I1 Het adaptive capacity wheel toegepast op de casestudie gebieden
Saskatchewan, Canada

Alberta, Canada

Coquimbo, Chile

Mendoza, Argentina

In Argentinië en Chili is het adaptief vermogen kleiner. In Chili, gekenmerkt door
de aanwezigheid van een geprivatiseerde watermarkt, is er weinig vertrouwen, en
ontbreekt burgerparticipatie in het bestuur van water, D&O. In Argentinië bestaan
overtollige instrumenten, en zijn er problemen met de framing van het probleem en
single loop leren. Echter, in alle regio’s onder studie verergeren instrumenten
bestaande ongelijkheid. De problemen van gelijkheid, gebrek aan instrumenten om
burgerparticipatie te bevorderen en de marginalisering van de inheemse bevolking
(en in de ontwikkelingslanden mensen zonder water rechten) doen afbreuk aan
inclusieve ontwikkeling. Om bestuur inclusiever te maken, is het burgerparticipatie
in beleid, vooral van mensen zonder waterrechten, van cruciaal belang.
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Veerkracht bereiken vereist een breder begrip van het beleidsproblemen en risico’s.
Beleid gericht op klimaatmitigatie en adaptatie met inbegrip van D&O moeten
worden geïntegreerd en burgers moeten betrokken worden bij discussies over zowel
wetenschap als beleid zodat sociaal leren, noodzakelijk voor de aanpak van wicked
problemen zoals klimaatverandering, en D&O, te garanderen. Om inclusieve
ontwikkeling te bereiken zal deze discussie continue gevoerd moeten worden en
iteratief gevoerd moeten worden. Meer onderzoek naar interacties tussen het pakket
van instrumenten en de veranderingen in het bestaansverwervingskapitalen is
noodzakelijk. Met name de onderlinge relatie tussen institutionele aspecten van
adaptief bestuur en kapitalen is niet goed begrepen. Tot slot moeten we weten hoe we
in de context van actuele mondiale ontwikkelingen, inclusieve ontwikkeling en meer
billijke uitkomsten kunnen realiseren.
Dit onderzoek draagt bij aan de theorie door de ontwikkeling van een bestuurlijk
kader (normen, principes en (regelgevende, economische, communicaties en
bestuurlijke) instrumenten) dat rurale agrarische producenten in staat stelt om
adequaat te kunnen reageren op de toenemende waarschijnlijkheid van D & F
en de daarmee samenhangende onzekerheid. Dit theoretisch kader is een nieuw
model van adaptief bestuur dat een antwoord is op de toenemende kennis over het
probleem van D&O alsook bij kan dragen aan verdere kennisverzameling:
1.
breidt adaptief bestuur uit met adaptief beheer, adaptieve comanagement, en anticiperend bestuur en beoordeelt de toepassing daarvan;
2.
biedt een antwoord op vraagstukken rond onzekerheid en risico's door
het verdiepen van de tegenstelling tussen echte objectieve risico’s en sociaal
geconstrueerd risico’s, waardoor inzichten over kennis over risico’s met
betrekking tot D&O naar voren komen;
3.
Draagt bij aan begrip over de complexiteit en systemische aard van
het probleem door de toevoeging van triple loop sociaal leren en beleids
framing (die helpen bij het identificeren van ontbrekende instrumenten);
4.
Gaat in op betwiste waarden en wetenschap over D&O door de
ontwikkeling van het model van adaptive governance and problem
structurering
5.
Benadrukt de ongelijke verdeling van de lusten en lasten
van D&O door participatie en inclusieve ontwikkeling in de analyse mee te
nemen. Participatie wordt uitgebreid en gespecificeerd zodat het zinvol
bekeken kan worden in relatie tot het beleidsprobleem en de bestuurlijke
benadering, om zo een bijdrage te leveren aan actuele wetenschappelijke en
normatieve en te kunnen beoordelen wanneer participatie gebruikt moet
worden.
6.
Het pakt de wicked aard van het probleem van D&O aan door sociaal
leren te integreren in een model van adaptief bestuur, participatie, en leren,
waardoor elementen van triple loop leren zichtbaar worden; en
7. Ten slotte biedt het een holistisch bestuurlijk kader; het identificeert (via
de geïdentificeerde modellen in 4 en 5) meetbare resultaten (invloed op
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bestaansverwervingskapitalen en institutionele dimensies van adaptief
bestuur (Gupta et al. 2010)) en inzichten daarin.
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