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Executive Summary 

Agricultural producers are a critical component of the agricultural sector feeding the 

world, generating employment, income and savings, contributing to health and 

prosperity, cultural identity, farm tourism, and household food security. In most low-

income countries, this sector is one of the most important economic sectors representing 

30% of GDP and utilizing the most labour. Three quarters of the world’s poor and hungry 

reside in rural areas. Achieving the Sustainable Development Goals of ending extreme 

poverty and hunger will necessitate supporting rural agricultural producers.   

The agricultural sector and farmer livelihoods are vulnerable to climate variability. The 

expected effects of climate change that may increase the frequency and severity of, inter 

alia, extreme events of drought and flood (d&f) will exacerbate their vulnerability. The 

cost and destruction associated with d&f also draws attention to the need to plan for and 

respond to d&f.  However, this problem is characterised by contested science and values, 

uncertainty of impacts and risks, complexity, its systemic nature, and the fact that the 

costs and benefits of addressing this problem are inequitably distributed. Such problems 

require institutions capable of double and triple loop learning. It is recognized that often 

part of the problem is a problem of governance; events of d&f become disasters because 

of inadequate institutional governance practices. 

Adaptive governance is the theoretical framework of this research.  Adaptive governance 

responds to the key elements of the problem as it reduces risk and uncertainty, can 

address systemic problems (recognizing networks and structures), allows for the 

contestation of science and values (but advances their resolution through public 

participation and social learning), and creates a space for equitable distribution (through 

participation and inclusive development). The adaptive governance literature seeks to 

enhance the adaptive capacity of institutions and reduce the extreme risk of disasters 

through disaster risk reduction and thereby minimize the risk to livelihoods.  This 

research develops an expanded model of adaptive governance by subsuming literature 

surrounding adaptive co-management, adaptive management, and anticipatory 

governance and explaining the relevance of each in relation to the literature on problem 

framing, the social construction of risk and uncertainty, livelihood capitals, social 

learning (important for tackling the wicked problem of d&f), and public participation 

(which when done properly results in trust building and inclusive development).  This 

thesis develops two new models: 1) Adaptive governance and problem structuring 

(Hurlbert and Gupta 2016) and 2) Adaptive governance and the split ladder of 

participation and learning (Hurlbert and Gupta 2015).    

There is considerable research on the vulnerability of agricultural producers to climate 

change; we know that the institutional governance system is an important component of 

adaptive capacity impacting on the agricultural producers’ livelihood capitals that 



 

 

 

determine their livelihood success; and we have knowledge of best practices of adaptive 

policies. However, there is much we don’t know.  We don’t know how the problems of 

d&f are being framed by policymakers, the types of governance instruments (regulatory, 

market, etc.) that promote agricultural livelihood capitals, the impacts different 

instruments have on agricultural producers and their livelihoods, and which instruments 

promote social learning, trust, and inclusive development, all given perceptions of risk 

and uncertainty. 

Hence, this research answers the question: 

 How can a theoretical and policy framework (norms, principles, and 

instruments (including regulatory, economic, suasive, and managerial)) be 

designed to build capacity for rural agricultural producers to respond to the 

increasing likelihood of d&f, defined by uncertainty?   

The research was carried out in four study areas: two in Canada, one in Chile, and one in 

Argentina. All case study areas are glacier fed, dry land riverbeds, with some irrigation 

and experience with d&f.  All four study areas have very disparate governance structures, 

especially in relation to water (a fundamental system in relation to d&f).  The two 

Canadian study areas represent a developed country, and Chile and Argentina developing 

countries.  These differences allowed for comparison of institutional practices.  

 

The analytical framework of this study is a multi-level institutional analysis that 

coordinates well with adaptive governance and its institutional focus.  This 

comprehensive framework draws upon six prominent methods for analysing responses to 

environmental problems.  A model developed by Gupta et al. (2013) incorporated the 

International Human Dimensions Programme’s institutional analysis framework (Young 

et al. 2005) and the multilevel governance theory of the Earth System Governance Project 

(Biermann et al. 2009). In addition to this, the policy framing analysis (Hisschemőller 

and Gupta 1999) and the livelihood capital analysis focusing on enhancing social, human, 

economic, technological, and natural capital is utilized (Moser 2009; Allison and Ellis 

2001; IPCC 2001). Finally, the literature surrounding the adaptive capacity dimensions of 

institutions (utilizing the adaptive capacity wheel of Gupta et al. 2010) inform 

recommendations for redesign.   

 

The analytical framework leads to the identification of secondary research questions: 

What are the main institutions (organizations and instruments) that are capable of 

building capacity of agricultural producers and responding to d&f at the global, national 

and regional level of study?  How are these policies and instruments framed in relation to 

the embedded problems of climate change, d&f, and what environmental governance 

approach is used (utilizing a new adaptive governance and problem structuring model)? 

What are the other driving forces affecting rural agricultural producers’ livelihood 

capitals?  How effective are the main instruments at achieving their mandate? What are 

the effects of the instruments on agricultural producers and their capitals (technological, 

human, economic, social, and natural) in respect of d&f?  What social learning have the 

instruments facilitated (utilizing the new adaptive governance participation, and learning 

model)? Based on an assessment of what works and what doesn’t in specific contexts, 



 

 

 

how can instruments and institutions be redesigned to better build capacity of rural 

agricultural producers to cope with the uncertainties of d&f? 

 

This thesis is based on previous studies in the case study areas, four related research 

projects on adaption to climate change and extreme events in which I have participated 

in, and semi-structured qualitative interviews with people with a deep expert knowledge 

of climate change, emergency response, d&f.  These interviews were semi-structured 

qualitative interviews. 

 

The thesis answers the question of how a policy framework can be designed to build 

the capacity of agricultural producers to cope with d&f by assessing which 

instruments are and are not working in the context of the drivers with an expanded 

analysis of adaptive governance (policy framing, participation, and learning) and a focus 

on redesign. Some of the findings follow. 

 

There are many institutions and organizations at the international level in relation to 

climate change related d&f. However, there are few international policy instruments that 

can effectively enhance the capacity of local farmers and communities to cope with 

extreme events at the case study level. A content analysis revealed a highly dense 

organizational network and that triple loop social learning (a marked change in values 

and norms underpinning assumptions) in relation to disaster risk reduction is beginning to 

occur at the global level. Nevertheless, there was no evidence that this learning is taking 

place at the local, regional, or national level of the case study areas. 

 

In Saskatchewan, many institutions and instruments respond to d&f and only a handful to 

climate change.  Strong linkages between the levels of government and suite of 

instruments positively impact many livelihood capitals. However, few intruments tackle 

increasing inequality and aging producers (also the case in Alberta). Significant single 

loop learning has occurred in relation to drought (flood has not occurred in the study 

region so is not socially constructed as a risk). But, few instruments facilitate public 

participation and there is no evidence that groups of people are learning together to 

change values, norms, and assumptions based on deeper understanding of the issues (i.e. 

double and triple loop learning). 

 

Alberta has the greatest diversity of institutions and instruments responding to climate 

change d&f addressing most drivers of vulnerability.  Many instruments facilitate 

participation in Alberta and attempt to address wicked issues, but triple loop learning has 

not occurred recently (the Special Areas Board created in the 1930s was a fundamental 

institutional change). The Canadian driver of climate change scepticism (non-existent in 

the developing country case studies) was strongest in Alberta affecting the effectiveness 

of instruments addressing climate change.   

 

In the developing countries the multi-level institutional system and its instruments are 

fragmented.  The state governments are weak; development tends to exclude producers 

without water rights).  Although more flood events are predicted in the area due to 

climate change, floods are not recognized as risk events.  In Chile local governments 



 

 

 

respond to d&f without support from the central government.  They lack instruments 

dealing with producer vulnerability (e.g. bankruptcy and insolvency instruments, human 

rights for drinking water, accessible financial aid for small and medium producers) and 

the privatized water market takes many policy problems outside the purview of the state.  

Chile’s irrigation instruments, in combination with the water market, have increased the 

economic capital of large powerful producers and enhanced some double loop learning.   

 

A strong local institutional system exists in Mendoza, Argentina. Its weak links with the 

federal government affects its financial capacity. Few instruments respond to d&f and 

address climate change.  The rigid water governance system protects the small and 

medium agricultural producers. Few instruments address global drivers, which 

strengthens the large producers with better ability to access economic, technological, 

natural, and linking social capital.  However, strong social capital, a vibrant civil society, 

and provincial government leadership successfully combined to achieve triple loop 

learning when a glacier protection law changed fundamental norms surrounding 

development. 

 

The four case study areas frame climate change, d&f as a disjointed wicked problem. As 

a result, there are few instruments capable of enhancing the capacity of producers to deal 

with these extreme events. These findings coincide with the discovery of few examples of 

triple loop social learning.  

 

Suasive instruments have been effective at achieving their mandate of providing 

information and persuading people to take action (e.g. changing environmental practices 

or embracing adaptation measures) in Canada; economic instruments have effectively 

facilitated access to economic capital stabilizing income (but small and medium 

producers often can’t access these) and management instruments have been effective at 

increasing adaptive co-management of water.  In respect of d&f, management 

instruments have been particularly effective, but less so in relation to climate and water 

(quality and quantity) issues.  Regulatory instruments have been particularly ineffective 

because of the lack of resources and political will to enforce. There are also missing 

instruments. Implementation instruments do not accompany the plans for climate 

mitigation and adaptation. 

 

A better policy framework would:  

a) adopt effective instruments where appropriate, disband the ineffective (or 

redesign them in order that they be effective) and implement appropriate missing 

instruments; these have been identified in the case studies; 

b) create instruments for unaddressed drivers (climate change, global market trends, 

financial capital trends, government austerity, aging agricultural producers, 

growing inequality, changing size of farms, urbanization, increasing demand for 

energy and aging infrastructure) that are identified as important in the case studies; 

c) create instruments to implement the environmental governance approaches of 

adaptive management (hypothesis testing), anticipatory governance (public 

engagement utilizing climate scenario planning), or adaptive co-management 

(extensive public participation in relation to resource management to achieve 



 

 

 

inclusive development) in relation to d&f.  For instance, the public has been 

rarely engaged in anticipatory governance in planning for d&f utilizing climate 

science or mechanisms of adaptive co-management in relation to water; 

d) address the lowest ranking of the dimensions of adaptive capacity (Gupta et al. 

2010) identified below. 

 

Figure I1 shows that in Alberta, where the water property interest reflects both regulatory 

and market instruments, and an entire suite of instruments exist in relation to d&f, the 

adaptive capacity wheel is predominantly green. This means that there is high to very 

high adaptive capacity of institutions.  Lower ranking occurs in the case of Saskatchewan 

because there are fewer instruments (only a government water licence, no water market), 

and fewer resources.  Responsiveness and institutional memory are issues.  In 

industrialized countries a variety of instruments, and response to the entire policy 

problem of d&f (as in the case of Alberta) increases the institutional practices enhancing 

adaptation and reduces risk and uncertainty. 

 

However, the adaptive capacity is lower in Argentina and Chile.  In Chile, where a water 

market exists, there are low levels of trust, no participation by the public in the 

governance of water, d&f. In Argentina problems of redundancy, problem framing, and 

single loop learning exist.  However, in all study regions instruments exacerbate existing 

inequities.   

 

The issues of equity, the lack of instruments for engaging participation with people, and 

the marginalization of indigenous people (and in the developing countries people without 

water rights) detract from inclusive development.  In order to make governance more 

inclusive, the participation of people in policy problems, especially those without water 

rights, is critical.  

 

In order to achieve resilience a broader conception of policy problems and risk is 

required.  The policies on climate mitigation and adaptation including d&f need to be 

integrated and involve public participation in both discussing the science and the policy 

in order to ensure the social learning needed for wicked problems like climate change and 

d&f.  This discussion will need to be on-going and iterative in order to achieve inclusive 

development.  More research on how the suite of instruments and changes in livelihood 

capitals interact is required.  The inter-relationship of institutional dimensions of adaptive 

governance and capitals is not well understood.  Lastly we need to know how to build 

inclusive development and enhance equitable outcomes in light of current global drivers. 

 

Figure I1 The adaptive capacity wheel applied to the case study areas 
Saskatchewan, Canada          Alberta, Canada 



 

 

 

 

 

Coquimbo, Chile    Mendoza, Argentina 

 

 
 

This research contributes to theory as it designs a theoretical framework (norms, 

principles, and instruments (including regulatory, economic, suasive, and 

managerial)) to build capacity for rural agricultural producers to respond to the 

increasing likelihood of d&f, defined by uncertainty. This theoretical framework is a 

new model of adaptive governance capable of responding to and expanding knowledge in 

relation to the problem of d&f:  

1) it expands adaptive governance to include adaptive management, adaptive co-

management, and anticipatory governance and assesses their application; 

2) it responds to uncertainty and risk by deepening the discussion of real objective 

risk and socially constructed risk uncovering insights into cognized risk in 

relation to d&f; 

3) it responds to the complexity and systemic nature of the problem by adding triple 

loop social learning and policy framing (which assists in identifying missing 

instruments); 



 

 

 

4) it addresses contested values and science in relation to d&f  by developing the 

model of adaptive governance and problem structuring, breaking down problems 

for uncertainty to those related to uncertain science and those related to uncertain 

norms and values; 

5) it addresses the unequal distribution of benefits and burdens of d&f by including 

participation and inclusive development in the analysis.  Participation is expanded 

and focused such that it can be meaningful in relation to the policy problem and 

environmental governance approach in order to resolve contested values and 

science and assess when participation should be used; 

6) it tackles the wicked nature of the problem of d&f through incorporating social 

learning in a model of adaptive governance, participation, and learning 

uncovering aspects of triple loop learning; and 

7) lastly, it provides a holistic governance framework illustrated (through the models 

identified in 4 and 5) by identifying measurable outcomes (impact on livelihood 

capitals and institutional dimension of adaptive governance (Gupta et al. 2010)) 

offering insights into each. 



 

 

 

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). 



 

 

 

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 

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 semi-gestructureerde 

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 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 

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. 

 

Figuur I1 Het  adaptive capacity wheel toegepast op de casestudie gebieden 
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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. 

 

 

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 co-management, 

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 

bestaansverwervingskapitalen en institutionele dimensies van adaptief bestuur 

(Gupta et al. 2010)) en inzichten daarin. 

 
 

 


