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Samenvatting 

Stakeholder Participatie bij Waterbeheer: de case van het stroomgebied Densu in 

Ghana 

Probleemstelling 

Veel wetenschappers en beleidsmakers betogen dat zgn. “exclusive governance” 

problematisch is. Dit komt omdat het niet voldoet aan de behoeften van mensen, het 

voorbijgaat aan de lokale realiteit en het mensen buiten spel zet. Het probleem van 

exclusive governance is ook zichtbaar in de watersector. De watercrisis die sommige 

regio's in de wereld treft wordt toegeschreven aan slecht water beheer. De internationale 

gemeenschap heeft Integraal Waterbeheer (IWRM) aangenomen als model om het 

probleem van slecht waterbeheer aan te pakken. Een van de belangrijkste principes van 

integraal waterbeheer is de participatieve benadering van waterbeheer. 

Deelname van belanghebbenden, zo wordt gesteld, heeft in theorie veel voordelen binnen 

de watersector. Toch zijn de meeste IWRM interventies gericht op het functioneren van 

de wet- en regelgeving, en gaat men voorbij aan de mensen. Daarnaast is er relatief 

weinig onderzoek naar potentiële voordelen van stakeholder participatie binnen 

waterbeheer in ontwikkelingslanden, in vergelijking met andere landen. Vraag is of de 

verwachte voordelen,  gezien de specifieke sociaal - economische en technologische 

context, kunnen worden gerealiseerd in een ontwikkelingsland als Ghana? Dit 

proefschrift onderzoekt de situatie van stakeholder participatie in Ghana, en heeft als doel 

bij te dragen tot een beter begrip van de uitdagingen waaraan participatieve processen bij 

waterbeheer binnen de Ghanese context, en Densu Basin in het bijzonder, blootgesteld 

zijn. 

Onderzoeksvragen 

Dit proefschrift richt zich op de volgende onderzoeksvragen: 

1) Hoe beïnvloedt stakeholder participatie waterbeheer? 

2) Hoe is stakeholder participatie vertaald in het beleid en de wetgeving, en 

hoe is het toegepast in Ghana? 

3) Hoe intensief is stakeholder participatie binnen de besluitvorming en 

implementatie processen op het gebied van waterbeheer in Densu Basin - Ghana? 

4) Hoe kunnen participatieve processen worden verbeterd bij het beheer van de 

watervoorraden? 

Methodologie 

Dit proefschrift combineert een uitgebreid literatuuronderzoek naar stakeholder 

participatie, met een inhoudsanalyse van officiële rapporten en documenten, en een 

gelaagde case study methodologie. Primaire gegevens zijn afkomstig uit interviews met 

relevante actoren op nationaal niveau, het niveau van stroomgebieden en op 

gemeenschapsniveau, van gouvernementele en niet - gouvernementele organisaties 

(NGO's). Er zijn focusgroepsgesprekken gevoerd met traditionele leiders en Community 

Based Organisations (CBO's). In totaal zijn er 123 individuele gesprekken en 26 

groepsinterviews gehouden. 
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Literatuuronderzoek 

Uit het literatuuronderzoek naar stakeholder participatie (Hoofdstuk 2) blijkt dat dit een 

rol speelt in de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Participatie is aantrekkelijk 

voor beleidsmakers en wetenschappers, omdat het helpt de drie doelen van goed bestuur, 

democratie en duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. Maar critici beweren dat er 

zwakke punten zijn in de toepassing ervan, zoals: a) oververtegenwoordiging van 

bepaalde groepen, b) uitsluiting van bepaalde groepen, c) risico op conflicten tussen 

deelnemers; d) het is tijdrovend en duur; e) gebrek aan procedures om diverse 

standpunten erbij te betrekken en f) verschillen in de mate waarin belanghebbenden 

betrokken worden bij besluitvormingsprocessen, die in de literatuur wordt aangeduid als 

de trap van stakeholder participatie. 

De trap van stakeholder participatie geeft de gradatie van de intensiteit van stakeholder  

participatie aan. De hogere niveaus zijn gerelateerd aan intensieve stakeholder 

participatie, die wordt geassocieerd met effectieve deelname. Intensieve stakeholder 

participatie houdt in: (a) verantwoording; (b) transparantie; (c) inclusiviteit; (d) billijkheid 

(equity); (e) legitimiteit; en (f) een proces waarbij de posities van de belanghebbenden 

worden opgenomen in het besluitvormingsproces. Deze vorm van participatie resulteert in 

empowerment. Gemeenschappelijke actie vindt plaats bij een hoge mate van stakeholder 

participatie. 

Er zijn twee belangrijke benaderingen van stakeholder participatie. De transformatieve 

benadering wordt geassocieerd met intensieve participatie. Deze aanpak verhoogt de 

sociaal- politieke en / of economische emancipatie van het individu of de gemeenschap. 

Er is sprake van een instrumentele benadering wanneer participatie wordt gebruikt als 

instrument voor het bereiken van vooraf bepaalde doelstellingen of betere 

beleidsresultaten; dit verhoogt meestal niet de emancipatie van het individu of de 

gemeenschap. 

Onder intensieve participatie op de participatietrap volgt het 'minder intensieve 

participatie niveau’ dat wordt geassocieerd met een gemengde transformerende - 

instrumentele benadering van stakeholder participatie. Verderop de trap is 

symboolpolitiek en vervolgens non-participatie. Instrumentele benaderingen zijn 

werkzaam op deze niveaus en deze dragen niet bij aan empowerment van 

belanghebbenden. 

Na onderzoek van de theorie over participatie, gaat Hoofdstuk 3 in op de praktijk van 

participatie zoals beschreven in de literatuur, met name hoe stakeholder participatie wordt 

geïnterpreteerd en toegepast in ontwikkelingslanden. Uit de literatuur blijkt dat (i) 

interpretatie van stakeholder participatie afhangt van de doelstelling van het project of 

interventie. (ii) stakeholder participatie is toegepast in gebieden met gedecentraliseerde 

bestuurssystemen en via lokale water agentschappen in de watervoorziening. (iii) Sociaal- 

culturele, economische, en ontwikkelingsfactoren bepalen de mate waarin stakeholder 

participatie gunstig is voor de watersector. 

Bewezen succesverhalen waren van gevallen waarin belanghebbenden werden 

geïnformeerd en geraadpleegd vanaf de vroege stadia van de projecten. 

Toepassingsmoeilijkheden werden geassocieerd met onvoldoende personele en financiële 

middelen en het niet meenemen van lokale kennis door de project partners.  
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Ghana case studie 

Hoofdstuk 4 evalueert stakeholder participatie en het decentralisatiebeleid in Ghana. Het 

laat zien dat er sinds 1988 sprake is van een decentralisatie trend. Het toepassen van het 

decentralisatiebeleid is beïnvloed door de ideeën over ontwikkeling van die periode; de 

politieke agenda van de zittende regering (tachtiger jaren) om de rurale gebieden te 

verstevigen, en het stabiliseren van het politieke systeem tijdens de crisis. 

Het beleid van stakeholder participatie op lokaal niveau in Ghana is gekoppeld aan de 

wetten over decentrale planning van ontwikkeling en wetten met betrekking tot lokale 

overheden waar de District Assembly’s (DAs) de belangrijkste eenheden zijn. Stakeholder 

participatie in de watersector is vastgelegd in het nationale waterbeleid en andere wetten 

in de watersector. 

Het decentralisatiebeleid is er om mensen op lokaal niveau de kans te geven om intensief 

te participeren in hun eigen bestuur om zo verantwoording te garanderen. Er zijn echter 

de volgende uitdagingen: er is ten eerste gebrek aan democratie - de aanstelling van 30 % 

van de District Assembly -leden en de District Chief Executive door de centrale overheid 

stimuleert opwaartse verantwoording en ontmoedigt verantwoording richting  lokale 

kiezers. Ten tweede is er onvolledige decentralisatie - (i) werving van personeel en de 

betaling van de salarissen aan de decentrale afdelingen worden centraal gedaan vanuit 

Accra (hoofdkantoor), dit veroorzaakt problemen op het gebied van loyaliteit van de 

afdelingen richting de DAs . (ii) Ontwikkelingsplannen en budgettaire beslissingen 

hangen af van goedkeuring door de overheid. (iii) De eisen die het Gemeenschappelijk 

Fonds van de DAs stelt belemmeren de DAs bij de beslissingen hoe de fondsen te 

investeren. (iv) Veel van de sub-structuren functioneren niet en stakeholder participatie 

op sub-district niveau wat betreft ontwikkelingsplanning komt neer symboolpoitiek, op de 

participatie-trap. 

Hoofdstuk 5 evalueert stakeholder participatie binnen de waterwetgeving en -beleid in 

Ghana. De waterwetgeving en het nationale waterbeleid van Ghana bevorderen de 

gemeenschaps, de publieke en de particuliere sector binnen het waterbeheer, vooral in de 

sub-sector watervoorziening. Stakeholder participatie binnen waterbeheer op nationaal 

niveau gaat vooral om (a) het ontwikkelen van beleid en wetgeving, en het verstrekken 

van de nodige richtlijnen voor de verschillende vormen van watergebruik, (b) uitvoering 

en monitoring van beleid, en (c) de samenwerking tussen de overheidsinstanties bij het 

uitvoeren van hun functies. 

De Water Resources Commission (WRC) Act 540 uit 1996 verbetert de participatie door 

het uitbreiden van het aantal belanghebbenden bij de besluitvorming en planning van 

WRC’s activiteiten, alsmede bij de vervulling van haar taken. Echter, het aandeel van de 

overheids eenheden ten opzichte van de maatschappelijke en de particuliere organisaties, 

die het bestuur van WRC ondersteunen, is hoog, wat hoogstwaarschijnlijk gevolgen heeft 

op het besluitvormingsproces. 

Hoofdstuk 6 onderzoekt stakeholder participatie op het gebied van de besccherming van 

water in de Densu Basin. Het laat vier verschillende manieren zien van het initiëren van 

stakeholder participatie: a) de belanghebbenden worden geïnduceerd om deel te nemen 

door middel van prikkels, zoals 'voedsel-voor-werk' of door betaling van  arbeid. b) De 

belanghebbenden worden overgehaald om mee te doen aan participatieve processen door 
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middel van bewustmaking. c) De belanghebbenden worden gemandateerd om deel te 

nemen door de traditionele autoriteiten. d) De participatie van belanghebbenden is op 

eigen initiatief van stakeholders op  basis van erkenning van de eigen behoeften. De 

eerste twee opties leiden niet tot een intensieve stakeholder participatie. De derde, de 

deelname van de traditionele autoriteiten is intensief. De vierde vereist intensieve 

stakeholder participatie aangezien de belanghebbenden zelf het initiatief nemen: zij 

nemen de beslissingen, en plannen en controleren de activiteiten zelf. 

Op het stroomgebied niveau, lag de nadruk op de methoden die belanghebbenden in staat 

stellen actief deel te nemen aan het besluitvormingsproces met betrekking tot 

overheidsinstanties. Participatieve methoden die op gemeenschaps (community) niveau 

worden gebruikt zijn zodanig dat sommige de participanten machtigen, maar andere doen 

dat niet. NGOs en overheidsinstanties betrekken Community-Based Organisations 

(CBOs), leiders van de gemeenschap en individuen in participatieve processen met 

behulp van instrumentele benaderingen. Het niveau van deze participatie is symbolisch. 

Hoofdstuk 7 onderzoekt de effectiviteit van stakeholder participatie in de 

watervoorzienings sub-sector in het Densu stroomgebied. Het toont aan dat Publiek-

Private Samenwerking (PPS) in het stedelijk watervoorzieningssysteem werd ingevoerd 

om een effectieve en efficiënte dienstverlening te garanderen. Echter, de stakeholder 

participatie was beperkt tot de Ghana Water Company Limited en de particuliere 

exploitant, Aqua Vitens Rand Limited. Het publiek werd slechts geïnformeerd over de 

reeds genomen beslissingen. 

Het rurale watervoorzieningsprogramma wordt uitgevoerd op het laagste niveau van de 

DAs door de District Water and Sanitation Teams (DWSTs) en de gemeenschaps 

wateragentschappen. De mate van deelname van deze organisaties is intensief vanwege 

hun actieve betrokkenheid bij de besluitvorming en implementatie processen van het 

water leveringssysteem. Er worden zowel transformatieve en instrumentele benaderingen 

gebruikt. Het is wel zo dat het programma zwaar leunt op externe donor fondsen. Deze 

donoren nemen deel aan de beleidsdialoog en dit kan het beleid en de projecten 

beïnvloeden. 

De landelijke watervoorzienings sub-sector heeft de volgende resultaten geboekt: (a) Het 

heeft een uitgebreide aanpak van participatieve planning en participatie op 

gemeenschapsniveau, dat het volgende omvat: (i) een hoog niveau van publieke 

verantwoording en empowerment, (ii) betrokkenheid op lokaal niveau, en (iii) 

duurzaamheid van watervoorzieningen. (b) De democratische rechten van de 

gemeenschappen worden versterkt door het kunnen kiezen van (i) de leden van de 

watercommissies die hen vertegenwoordigen, en (ii) het meest geschikte type 

watervoorziening, rekening houdend met de kosten, en het type dat hen goede diensten 

kan leveren en gemakkelijk in onderhoud is. (c) Watervoorziening is verbeterd door 

middel van gemeenschapsparticipatie, eigendomsrechten, en training van de 

watercommissies. (d) De training heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de menselijke 

capaciteit bij de besluitvorming op de laagste niveaus. 

Echter, de landelijke watervoorzieningsprogramma’s worden geconfronteerd met de 

volgende uitdagingen: (a) Er is een gebrek aan deskundigheid op lokaal niveau doordat de 

DWSTs niet over de nodige technologische kennis beschikken om particuliere aannemers 

te selecteren en te controleren, wat leidt tot afhankelijkheid van de regionale CWSA. (b) 
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Het motiveren van de vrijwillige leden van de commissie Water en Sanitatie (WATSAN) 

om hun taken met interesse uit te voeren. (c) Er is onvoldoende vermogen bij sommige 

WATSAN commissies om fondsen aan te leggen voor de uitvoering en onderhoud (U & 

O) van de watervoorzieningen. (d) De kleine en arme gemeenschappen zijn niet in staat 

om geld in te zamelen voor de vijf procent kapitaaldekkingskosten. 

Hoofdstuk 8 beschrijft de invloed van traditionele governance-systemen en de 

economische context op participatie in de Densu Basin. Het laat zien dat de traditionele 

governance- systemen in de rurale gebieden worden bepaald door de traditionele normen 

en instellingen. Het systeem is gedecentraliseerd en de kantoren en bijbehorende 

verantwoordelijkheden hebben een hiërarchische structuur. De traditionele normen en 

waarden machtigen de traditionele autoriteiten om invloed uit te oefenen en zij hebben de 

grootste beslissingsbevoegdheid binnen de gemeenschappen. 

De economische omstandigheden voor boeren en vissers is zodanig dat zij gemotiveerd 

worden door hun gemeenschappelijke belangen en zij ondernemen collectief activiteiten 

die belangrijk zijn voor hun levensonderhoud. Boeren werken in groepen samen via 

participatieve processen om toegang te krijgen tot irrigatie-water, wat hun 

gemeenschappelijk belang is. Vissers werken ook samen om de visserij in de Weija 

mogelijk te maken op een duurzame manier. De verschillende groepen nemen intensief 

deel aan de besluitvormingsprocessen voor het beheer van de watervoorraden die 

voorzien in hun levensonderhoud. 

Conclusies 

Hoofdstuk 9 herinnert aan de belangrijkste doelstelling van het onderzoek en de 

belangrijkste bevindingen. De participatie literatuur laat verschillende aspecten van 

stakeholder participatie zien. Bij de discussies over ontwikkeling, is de nadruk bij 

participatie verschoven van verstrekking van materiaal bij implementatieprocessen 

richting de bijdrage van participatie aan de besluitvorming en beleidsvormingsprocessen 

en/of machtsverhoudingen. Stakeholder participatie is gerelateerd aan goed bestuur, 

democratie, duurzame ontwikkeling en decentralisatie. Kortom, stakeholder participatie 

heeft in theorie de mogelijkheid om de kwaliteit van de besluitvorming en beleidsvorming 

te verbeteren. 

Op internationaal niveau, laten de ervaringen uit de ontwikkelingslanden zien dat de 

kennis en vaardigheden van belanghebbenden worden verhoogd wanneer zij actief 

deelnemen aan activiteiten waarbij mensen met uiteenlopende achtergronden betrokken 

worden. In het algemeen, wordt waterbeheer beïnvloed door de stakeholder participatie 

via het integreren van lokale kennis bij beslissingen die betrekking hebben op het beheer 

van natuurlijke hulpbronnen. Effectieve en aanvaardbare lokale strategieën voor 

waterbeheer zijn in ontwikkeling, er is sprake van verbeterde efficiëntie bij de uitvoering 

van projecten en verbeterde kwaliteit, toegankelijkheid en de betrouwbaarheid van water 

systemen. Toepassingsproblemen van stakeholder participatie in ontwikkelingslanden 

worden geassocieerd met menselijke en financiële aspecten, en het buiten beschouwing 

laten van lokale kennis. In Ghana zijn deze voordelen zichtbaar, alsmede de 

toepassingsproblemen op het gebied van de beperkte hulpbronnen. 

Binnen de decentralisatie wetten van Ghana wordt stakeholder participatie uitgelegd als 

de incorporatie van de belangen van het publiek in de planning van 
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ontwikkelingstrajecten, via hun vertegenwoordigers in de District Assemblies. Echter, de 

toepassing van het decentralisatieproces in Ghana voldoet niet aan de theoretische 

verwachtingen van het bevorderen van participatie op lokaal niveau wat betreft de 

planning van ontwikkeling. 

Het Nationale Waterbeleid en de waterwetten zorgen voor participatie van alle 

belanghebbenden binnen het waterbeheer. Op nationaal niveau wordt de samenstelling 

van de besluitvormingseenheid, de WRC, gedomineerd door overheidsinstellingen. 

Ghana is niet in staat om het aantal paritcipanten te vergroten vanwege de kosten. 

Op het niveau van de stroomgebieden, controleert de stroomgebied-raad het waterbeheer, 

deze is voornamelijk samengesteld uit overheidsinstellingen binnen de watersector. De 

rol van de stakeholders in de besluitvorming en implementatie processen bepaalt de 

intensiteit van de participatie. Gouvernementele en non-gouvernementele organisaties 

initiëren activiteiten en stellen actieplannen op.  

Het onderzoek toont aan dat de gemeenschappen intensief deelnemen aan activiteiten die 

zij zelf identificeren. Naast de landelijke water voorzienings sub-sector is er geen formeel 

platform voor de lokale bevolking om te participeren in het waterbeheer. Veeleer vormt 

de lokale bevolking Community Based Organisations die de mogelijkheid bieden deel te 

nemen aan activiteiten met betrekking tot waterbeheer. 

De traditionele instanties zijn in staat om participatie van de mensen in de 

gemeenschappelijke activiteiten te vergemakkelijken doordat deze instanties legitimiteit 

genieten. De mensen voldoen aan de door stamhoofden ingestelde regels om de 

watervoorraden te beheren binnen de traditionele governance- systemen in de rurale 

gebieden. 

Bij het beheer van de watervoorraden onderneemt de lokale bevolking collectieve acties 

wanneer het gaat om economische activiteiten, waarvan zij afhankelijk zijn voor hun 

levensonderhoud. Participatie wordt dus versterkt wanneer gemeenschappen actief 

deelnemen vanaf het begin van een project dat zich richt op kwesties die gevolgen kunnen 

hebben voor hun levensonderhoud. 

Er zijn voordelen die voortvloeien uit de toepassing van stakeholder participatie in 

Ghana. (i) Waterbeleid en integrale waterbeheerplannen voor stroomgebieden profiteren 

van de input van actoren uit verschillende watergebruik sectoren. (ii) De vraagsturing in 

het watervoorzieningssysteem legt de verantwoordelijkheid op om te voorzien in de 

daadwerkelijke behoeften van de belanghebbenden en de verbetering van het herstel van 

de O&M kosten van de faciliteiten. Er zijn echter ook problemen bij participatie 

processen in Ghana. (i) De belangrijkste uitdaging schuilt in het feit dat professionals – 

NGOs en overheidsinsstellingen - niet geneigd zijn de macht te delen met de 

stakeholders, wat resulteert in symbolische participatie door de gemeenschappen. (ii) Het 

is moeilijk om  geschoold personeel te werven bij de lokale water agentschappen. (iii) Er 

zijn beperkingen wat betreft opleidingscapaciteit en capaciteit van gebouwen bij de 

District Assemblies, DWSTs, bestuur van het stroomgebied en lokale water agenten, en er 

zijn beperkingen bij het organiseren van participatieve activiteiten. 

Deze studie voorziet in een complexe trap van participatie die de verschillende niveaus 

van stakeholder participatie integreert met de verschillende elementen van stakeholder 

participatie. Dit biedt een raamwerk, dat kan dienen als een nuttig instrument om 
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participatie te meten op basis van de elementen van de participatie. Ten tweede, hebben 

problemen rondom stakeholder participatie in een ontwikkelingsland als Ghana te maken 

met personele en financiële middelen. Ten derde, de manier waarop decentralisatie wordt 

geïnterpreteerd bepaalt de intensiteit van stakeholder participatie van de lokale bevolking 

bij het beheer van natuurlijke hulpbronnen. Deelname van belanghebbenden wordt 

vergemakkelijkt wanneer de gedecentraliseerde structuren functioneel zijn en voldoende 

ruimte bieden voor dialoog en voor de stem van de gemarginaliseerden om te worden 

gehoord. Ten vierde, niet alle internationale ideeën en beleid op het gebied van 

waterbeheer zijn geschikt voor ieder land. Mensen in ontwikkelingslanden zijn niet in de 

positie om economische prijzen te betalen voor water. Het stadium van ontwikkeling van 

een land moet worden beschouwd alvorens internationaal aanvaarde strategieën worden 

aangewend. 

Aanbevelingen 

Het toepassen van een participatieve benadering die empowerment bevordert kan de 

participatieve processen verbeteren. De inspanningen moeten daarbij worden gericht op 

het verstrekken ruimte voor gemeenschappen om deel te nemen aan de besluitvorming en 

niet alleen aan het leveren van concrete zaken als arbeid. Daarnaast moet bij een 

participatieve benadering ten behoeve van effectief waterbeheer rekening worden 

gehouden met de beschikbare menskracht en de financiële middelen. Zgn. human 

capacity moet onderdeel zijn van de planning en de controle mechanismen bij de 

districten. De WRC, besturen van de stroomgebieden, en andere professionals moeten 

hun deelname beperken, het per project bezien en aansturen op representatieve 

participatie. Dit zal het aantal belanghebbenden reduceren; zorgen voor inclusiviteit; het 

voorkomen van ondervertegenwoordiging; het probleem van gebrek aan focus beperken; 

en het besparen van tijd en kosten die horen bij de organisatie en coördinatie van 

participatieve activiteiten. 

Milieu Community-Based Organisations (CBOs) die ruimte bieden aan  lokale 

participatie moeten worden versterkt door middel van training en ontwikkeling van 

vaardigheden, zodat zij gemeenschappen de ruimte kunnen geven om hun problemen en 

behoeften kenbaar te maken, en zij verantwoordelijkheid voor het milieu kunnen nemen. 

Binnen de officiële  governance-structuren zou er plaats moeten zijn voor de traditionele 

governance-structuren om de participatie van de lokale bevolking te verhogen in de 

besluitvormingsprocessen en om goed bestuur te verbeteren. 

Inspanningen op het gebied van participatief management moeten worden voorafgegaan 

door de identificatie van de collectieve behoeften van de mensen, zodat zij actief deel 

kunnen nemen. De secretariaten van de stroomgebieden en de NGOs moeten zich richten 

op het koppelen van management activiteiten aan activiteiten die betrekking hebben op 

het levensonderhoud, dit om actieve betrokkenheid van verschillende belangengroepen 

binnen het stroomgebied te stimuleren. Deze aanpak kan in potentie mensen economisch 

weerbaarder maken. Het kan ook het gemeenschapsbelang stimuleren, alsmede het 

initiatief en de collectieve actie in het beheer van de watervoorraden. Ghana's ervaringen 

kunnen een les zijn voor andere ontwikkelingslanden met vergelijkbare economische en 

technologische achtergrond. 

 

 


