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Samenvatting 
Deze dissertatie onderzoekt het beheer (governance) rondom kwetsbaarheid (vulnerability) en klimaatgerelateerd 

risico (coastal risk)  van kuststeden in ontwikkelingslanden. Kuststeden, met name in het Zuiden, worden steeds 

meer erkend als plaatsen waar de risico’s van klimaatveranderingen samensmelten en elkaar versterken (Celliers et 

al., 2007; Moser et al., 2012; Glavovic et al., 2015). Ondanks het feit dat kuststeden rijk zijn aan sociaal kapitaal en de 

drijvende kracht vormen voor klimaatadaptatiebeleid, vertonen kustgebieden – als overgangsruimte tussen land en 

zee waar ook bestuurssystemen en wetgevingen overlappen – over het algemeen lage niveaus van bestuurbaarheid 

(Cicin-Sain, 1998; Glavovic, 2006; Chuenpagdee et al., 2008; Kremer & Pinckney, 2012). De wisselwerking tussen de 

moeizame bestuurbaarheid (governability) van kustgebieden en -steden en hun disproportionele kwetsbaarheid, 

vormt het centrale thema van dit onderzoek.  

Kuststeden in Zuid-Afrika, zoals Kaapstad, ondervinden een scala aan problemen veroorzaakt door een opwarmend 

klimaat. Concrete voorbeelden hiervan zijn de terugtrekkende kustlijnen, verschuivende windregimes en meer intense 

stormen. Verder vereisen de sociale en economische uitdagingen van Zuid-Afrikaanse steden staatsinterventies die de 

herverdeling van economische, sociale en ecologische middelen garanderen. Zowel economische groei (pro-growth) 

als armoedebestrijdingsstrategieën (pro-poor) worden toegepast in Zuid-Afrikaanse steden om de sporen van 

apartheid te bestrijden. Het zijn echter de economische groeistrategieën die de overhand hebben gekregen in 

stadsontwikkeling (Houghton, 2010). De focus op economische groei in combinatie met stedelijke groei en de hoge 

premie voor onroerend goed aan zee, scheppen een onzekere toekomst voor kustgemeenten in het land. De 

samenhang tussen sociaal-politieke spanningen en klimaatsveranderingen vereist een bestuurssysteem dat flexibel is 

en snel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en toenemende spanningen.  

Er zijn echter belemmeringen die de overgang naar een adequaat bestuurssysteem verhinderen. Deze verhinderen 

onder andere het vermogen van de lokale overheid om een Integraal Kustbeheerssysteem (Integrated Coastal 

Management, ICM) te introduceren. Dit is problematisch aangezien de lokale overheid een directe insteek heeft in 

deze problematiek  en ICM meer en meer wordt erkend en toegepast om adaptief klimaatbeleid mogelijk te maken 

(Chemane et al., 1997; Tobey et al. , 2010; Falaleeva et al., 2011; Celliers et al., 2013; IPCC, 2014a). Om deze redenen 

vormen bestuurlijke belemmeringen, hun oorzaken alsook de mogelijke oplossingen, de kern van dit onderzoek. 

Onderzoeksvragen 
Verschillende factoren blokkeren de ontwikkeling van alternatieve bestuurspraktijken, zoals ICM, die beter in staat 

zijn om in te spelen op de toenemende druk op kustgebieden. Dit heeft inertie en gebrekkig beleid tot gevolg en 

verhoogt de kwetsbaarheid van kustgebieden op zowel sociaal, economisch als ecologisch terrein. Hoewel er veel 

studies uitgebreid ingaan op de theoretische waarde van ICM als bestuursinstrument (zie Cooper et al., 2008), is er 

weinig tot geen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de beperkte toepassing van ICM op lokaal niveau en wat dit 

betekent voor het bestuur van kustrisico’s in brede zin. Dit is een cruciaal onderzoeksonderwerp aangezien lokaal 

bestuur als eerste de gevolgen zal ondervinden van klimaatsverandering (Cartwright et al., 2012). 

 
Om de escalerende spanningen aan te pakken en verantwoord bestuur te bevorderen, moet het introduceren van ICM 

op lokaal niveau tot prioriteit worden gesteld (Olsen & Christie, 2000). Met het oog hierop wordt de volgende 

hoofdonderzoeksvraag gepresenteerd:  



Wat zijn de oorzaken, contextuele omstandigheden, opvattingen en middelen om kustrisico’s 

(coastal risk) op lokaal niveau aan te pakken, en hoe verhoudt dit zich tot de heersende vormen van 

bestuur in de context van ontwikkelingslanden?  

De hoofdonderzoeksvraag wordt aangevuld met de volgende deelvragen: 

 
i) Hoe wordt risico gedefinieerd in het domein van kustbeheer?  

ii) Wat is de relatie tussen bestuursstructuren die vaak door de lokale overheid worden gebruikt, ICM en de 

ontwikkeling van kustrisico’s? 

iii) Hoe kan de relatie tussen verschillende bestuurlijke elementen de lokale overheid in staat stellen of hinderen 

om haar doelen te bereiken, vooral als het gaat om de implementatie van kustadaptatiestrategieën? 

iv) Hoe bepalen bestuurlijke elementen op niveaus buiten de lokale overheid de implementatie van 

kustadaptatiestrategieën en wat zijn de implicaties daarvan? 

v) Hoe beïnvloeden verschillende bestuursstructuren de effectiviteit van lokaal kustadaptatiebeleid? 

vi) Hoe kan het ontwerp van kustbeleid worden verbeterd zodat het legitieme en inclusieve processen inzake 

kustrisico’s en kwetsbaarheid bevordert? 

Conceptueel kader 
Bij het beantwoorden van deze onderzoeksvragen, omkaderd in termen van causaliteit, prestaties en ontwerp 

(Institutional Dimensions of Global Environmental Change, 1999-2005), is het noodzakelijk de kernbegrippen van dit 

onderzoek te definiëren, namelijk: 'bestuur', ‘bestuursvormen' en 'risico'. Voor de doeleinden van dit onderzoek wordt 

bestuur, ofwel governance, gedefinieerd als: ‘het geheel van publieke en private interacties die worden ondernomen 

om maatschappelijke problemen op te lossen en maatschappelijke kansen te creëren. Het omvat de formulering en 

toepassing van principes die deze interacties sturen en zorgen voor instituties die deze interacties activeren’ (Kooiman 

& Bavinck et al., 2005, p.30). Bestuursvormen (modes)  omvatten de bestuursmaatregelen die genomen worden als 

reactie op uitdagingen gepresenteerd door het te beheren systeem (system-to-be-governed, SG). In dit onderzoek 

worden drie ideaaltypische bestuursvormen onderscheiden: zelfbestuur (self governance), hierarchisch bestuur 

(hierarchical governance) en co-bestuur (co-governance).  

Risico is een concept dat  zowel op gevaar als op kwetsbaarheid duidt. Risico is ook een zeer subjectieve term: risico 

voor wat, wanneer, voor wie, en in welke vorm? Ulrich Beck, de oprichter van het theoretische raamwerk dat wordt 

aangeduid als 'Risk Society', beschouwt risico als ‘de waarschijnlijkheid van fysieke schade die kan voortvloeien uit 

technologische of andere processen’ (Beck, 1992, vertaling auteur). Dit proefschrift omschrijft risico in brede zin als 

iets dat een gevaar kan vormen voor mensen of zaken die mensen waarderen (Kasperson & Kasperson, 2001). 

‘Risicobestuur’, de combinatie van concepten ‘risico’ en ‘bestuur’, kan worden beschouwd als de vertaling van de 

inhoud en de kernbeginselen van bestuur naar de context van risico-gerelateerde besluitvorming (Van Asselt & Renn, 

2011, p.431). Risicobeheer is een lastige onderneming omdat niet alle risico's kunnen worden berekend als een 

lineaire functie tussen waarschijnlijkheid en effect (Van Asselt & Renn, 2011). Beck's 'Risk Society' veronderstelt dat 

het streven naar moderniteit via economische groei en techno-wetenschappelijke ontwikkeling, steeds gepaard gaat 

met de maatschappelijke productie van risico’s (Beck, 1992). Ziehier het verband tussen industrialisatie en 

klimaatverandering. Kuststeden in onze postmoderne tijdperk zijn, vanuit dit standpunt, prominente exponenten van 

een risicomaatschappij. Binnen een ‘Risk Society’ ontstaan zo bedreigingen en gevaren niet langer uit 'de natuur' 

maar eerder uit het proces van modernisering zelf (Beck, 1992).  

Gezien het produceren van risico niet langer de exclusieve bevoegdheid is van Moeder Natuur, maar in toenemende 

mate gekoppeld is aan en gegenereerd wordt door de sociale systemen belast met het besturen van risico, is de 

bijdrage van bestuurskunde aan risicobeperking belangrijk. Interactive Governance theorie (IG) wordt in dit 

onderzoek toegepast om de link tussen bestuur als een vorm van sociale organisatie en de productie van risico's te 

begrijpen. Hier wordt IG gedefinieerd als een ‘theoretisch perspectief dat de regisserende rol van overheid, markt en 

burgermaatschappij benadrukt’ (Kooiman & Bavinck, 2013, p.9). In het bijzonder wordt IG in dit onderzoek gebruikt 

om de rol van de overheid als een belangrijke speler in het reageren op de spanningen en risico's van snel 

verstedelijkende kuststeden en oprukkende zeeën te onderzoeken. 



Methodologisch kader 
De onderzoeksvragen van deze zijn onderzocht binnen twee methodologische kaders, namelijk organisatorische 

etnografie (organizational ethnography) en participatief actieonderzoek (participatory action research, PAR). De 

keuze voor deze kaders is gebaseerd op mijn bijzondere positionaliteit (zie hoofdstuk twee, paragraaf 2.2) alsook op 

het specifieke onderwerp van dit onderzoek. Organisatorische etnografie is een kader waarbij de onderzoeker zowel 

directe observaties ten aanzien van het onderwerp als ervaringen binnen een bepaalde organisatie gebruikt als basis 

voor dataverzameling. Het PAR-kader richt zich op de identificatie van problemen of obstakels die het verbeteren van 

het welzijn van de mens in de weg staan alsook de identificatie en implementatie van oplossingen om dergelijke 

problemen te overwinnen.  

Als medewerker van de lokale overheid in Kaapstad beschouw ik mezelf als een lokale overheidsactor evenals een ‘ 

ingebedde onderzoeker’ (embedded researcher). Hoewel ik tevens een bredere analyse van het landschap van 

kustbestuur in Zuid-Afrika heb uitgevoerd, was de focus van dit onderzoek gericht op het lokaal (gemeentelijke) 

overheidsniveau. Aangezien ik de afgelopen negen jaar medewerker was van de Gemeentelijke Gemeente van 

Kaapstad (CCT), richt een groot deel van dit onderzoek zich op de CCT. 

Opzet van de dissertatie 
Hoofdstuk één en twee van dit proefschrift bevatten de introductie tot het onderwerp en een beschrijving van de 

gevolgde onderzoeksmethodiek. Hoofdstuk drie, vier, vijf en zes bevatten vier zelfstandig gepubliceerde doch op 

elkaar afgestemde artikelen. Hoofdstuk drie richt zich op het uitwerken van het begrip ‘kustrisico’ (coastal risk), de 

invloed van bestuursvormen en organisatievormen op ICM, en hoe dit op zijn beurt kan leiden tot de productie van 

risico (deelvragen i en ii). Hoofdstuk vier onderzoekt hoe een zwakke samenhang (goodness of fit) tussen 

bestuurselementen binnen de lokale overheid kan leiden tot onverwachte conflicten en weerstand bij het formuleren 

en implementeren van kustadaptatiestrategieën (deelvraag iii). Dit wordt onderzocht door de lens van CML’s (Coastal 

Management Lines), een geprezen sociaal-institutionele kustadaptatiestrategie (IPCC, 2014a). Hoofdstuk vijf en zes 

onderzoeken 'externaliteiten' binnen het landschap van het kustbestuur, en richten zich dus  buiten de structurele en 

wettelijke grenzen van de lokale overheid. Deze hoofdstukken analyseren waar deze 'externaliteiten' het vermogen van 

de lokale overheid beïnvloeden om kustrisico’s effectief te beheersen. Meer specifiek gaat hoofdstuk vijf in op hoe de 

verschillende kennisoriëntaties van bestuursactoren het bestuur van coastal risk kunnen beïnvloeden en vormgeven. 

Dit wordt onderzocht met behulp van de lens van CML's (deelvraag iv). Hoofdstuk zes analyseert de invloed van 

nationale instellingen (en hun wetgevende kaders) alsook hoe overheersende discoursen bestuursstructuren kunnen 

vormen en beïnvloeden en wat dit betekent voor het bestuur van kustrisico’s op lokaal niveau (deelvraag v). 

Hoofdstuk zeven presenteert de conclusie, waarbij zowel de hoofdonderzoeksvraag als deelvragen in detail worden 

beantwoord. Hierbij geeft dit hoofdstuk ook aanbevelingen over hoe kustbeleid responsievere en inclusievere 

bestuursstructuren (deelvraag vi). 

In antwoord op de onderzoeksvragen 
Interactive Governance theory vormt het voornaamste theoretisch kader van deze studie en werd gebruikt om 

concrete belemmeringen te identificeren binnen het bestuur van kuststeden in het domein van kustrisco’s en 

kwetsbaarheid. Hoewel steden hun eigen interne uitdagingen en beperkingen hebben, zijn ze ook ingebed en 

beïnvloed door extern gelegen bestuursstructuren en politieke krachten. In deze context identificeert dit onderzoek 

vier belangrijke belemmeringen in het bestuur van kustrisico's op lokaal niveau in Zuid-Afrika. 

De eerste belemmering (zie hoofdstuk drie), gaat over de aard van de betrekkingen tussen bestuursstructuren binnen 

de lokale overheid. Bestuursstructuren zijn ontworpen om de juiste voorwaarden te scheppen voor het behalen van 

beleidsdoelstellingen, zoals bijvoorbeeld de optimale verstrekking van basisvoorzieningen. Een slechte samenhang 

tussen bestuursstructuren kan echter de optimale werking van bestuur belemmeren, waardoor de gestelde 

doelstellingen niet gehaald worden. In de context van kuststeden, ondermijnen conventionele (Weberiaanse) vormen 

van bureaucratie het functioneren  van collaboratieve samenwerkingsplatforms (collaborative platforms of 

engagement). Conventionele vormen van bureaucratie hebben drie hoofdkenmerken, namelijk: (1) de gebondenheid 

aan regels en voorschriften, (2) de taakverdeling (tussen individuele afdelingen) en (3) hiërarchische 

communicatiekanalen (Giddens, 2001). De procedurele stugheid van een bureaucratie is tegengesteld aan en 

ondermijnt het functioneren van samenwerkingsplatforms waarin institutioneel leren, overleg, flexibiliteit en adaptief 

bestuur centraal staan, tevens ook de basisprincipes van ICM. Met andere woorden, een conventionele bureaucratie 



belemmert het bereiken van verhoogde niveaus van ICM, wat op zijn beurt grotere implicaties heeft voor het bestuur 

van Kaapstad. In het geval van het CCT, beperken de spanningen tussen bureaucratie en de 

samenwerkingsplatformen, die zijn ontworpen om ICM te bevorderen, het vermogen van CCT om adaptiestrategieën 

te implementeren. Het overwicht van bureaucratische structuren wordt versterkt omwille van hun vermogen om 

politieke belangen te behartigen, met name door het uitoefenen van controle en clean audits. In deze context is een 

pertinente vraag hoe de beperkingen van bureaucratieën als een 'noodzakelijk kwaad' omzeild kunnen worden. In 

antwoord op deze vraag onthult dit onderzoek de waarde en doeltreffendheid van informele netwerken in 

bureaucratieën, waardoor een hogere mate van ICM binnen bureaucratieën mogelijk wordt.  

Binnen rigide bureaucratieën, ligt het succes van informele netwerken in hun vermogen om persoonlijke relaties te 

bevorderen waardoor ze ruimte creëren voor politieke overreding (Giddens, 2001; Simon & Leck, 2014). Deze 

netwerken maken 'omgekeerde stromen' van (informeel) engagement mogelijk. Deze stromen starten vanuit de 

onderste laag van de hiërarchie, waar autonomie beperkt is, en reiken tot de politieke top van de lokale overheid. De 

effectiviteit van deze aanpak wordt toegeschreven aan de rol die het politieke primaat (political principal) speelt bij 

het toewijzen van middelen en het ondersteunen van klimaatbeleid (Pasquini et al., 2015). Informele netwerken 

maken zo een betere ‘filtering’ mogelijk van ICM-principes in bestuur en moedigen uiteindelijk een bestuursstructuur 

aan die flexibeler is en reageert op de contextuele realiteit van de SG en de spanningen waarmee kuststeden worden 

geconfronteerd.  

Er zijn meerdere factoren die de samenhang tussen het bestuurssysteem (governance system, GS) en SG beïnvloeden. 

De rol van een zwakke samenhang tussen bestuurselementen komt naar boven bij het beantwoorden van deelvraag iii 

alsook de tweede belemmering (zie hoofdstuk vier). Bestuurselementen die bijdragen aan de GS, bestaande uit visies 

(bv. normatieve waarden zoals participerende democratie), instrumenten (bv. wetgeving om de legitimiteit van 

publieke participatieprocessen te waarborgen) en acties (bv. inspanningen om inclusief bestuur te waarborgen), 

moeten consistent zijn en afgestemd op de gestelde doelstellingen. Alleen dan kunnen deze doelstellingen gehaald 

worden (Chuenpagdee et al., 2008). Een slechte samenhang tussen deze elementen, zelfs binnen een autonoom 

functionerende entiteit zoals een gemeente, vergroot de kans op verdeeldheid bij het stellen en bereiken van 

vooropgestelde doelstellingen. In deze studie word een zwakke samenhang en bijgevolg niet gehaalde 

beleidsdoelstellingen, onderzocht in twee gemeenten die aanzienlijke moeilijkheden hadden in het opzetten en 

implementeren van CML’s. Hoewel de publieke sector wel verwachtte dat de ontwikkeling van CML’s moeizaam zou 

verlopen, voorzag ze de interne weerstand niet binnen CCT. Een meer gedetailleerde analyse suggereert echter dat dit 

had kunnen worden voorzien. In deze gevallen zorgden verschillen in 'visies' tussen afdelingen voor subjectieve en 

soms concurrerende beleidsinterpretaties. In het geval van het CCT, manifesteerden dergelijke verschillen zich als 

spanningen tussen afdelingen die verschillende richtingen uitgingen in overeenstemming met hun eigen visies (op 

basis van hun eigen specifieke kennisoriëntaties, oordelen, percepties, mentaliteiten en uiteindelijk hun bijbehorende 

mandaten) over hoe een risicomijdende en veerkrachtige kuststad eruit ziet. Deze uiteenlopende visies leidden tot 

conflicten tussen afdelingen en uiteindelijk vertraagde zo het formaliseren van CML’s. 

IG-theorie biedt een waardevol kader om de relatie te begrijpen tussen bestuurselementen en hoe dit bestuur kan 

beïnvloeden, en kan zo resistentie bij de ontwikkeling van kustadaptatie-strategieën mogelijk voorspellen. Gezien de 

verscheidenheid aan actoren en de invloed die interacties tussen actoren kunnen hebben op verschillende niveaus en 

schalen binnen het bestuurlijke arena (tussen provinciale, nationale overheidsniveaus en het maatschappelijk 

middenveld), moet de inachtneming van samenhang' tussen bestuurselementen worden uitgebreid buiten de 

wettelijke en structurele grenzen van  gemeenten als individuele entiteiten. Deze meer uitgebreide omkadering van 

‘samenhang’  is zinvol bij het aanduiden van kwesties die van invloed zijn op de lokale overheid en haar bestuur. Deze 

uitbreiding van het ‘samenhang’-principe naar andere bestuursniveaus bracht de derde belemmering (hoofdstuk vijf) 

naar voren in het risicobeleid op lokaal niveau. Deze belemmering is geformuleerd in deelvraag iv: ‘ Hoe bepalen 

bestuurlijke elementen buiten de lokale overheid de implementatie van kustadaptatiestrategieën en wat zijn de 

implicaties daarvan? 

De Zuid-Afrikaanse overheid ziet CML's als internationaal, nationaal en provinciaal voorgeschreven voorkeursbeleid 

(best practice) bij het aanpakken van kustrisico’s. De bepaling van CML's is momenteel ingebed in het vakgebied 

coastal engineering bij adviesbureaus in de privé-sector. Deze ingenieurs maken gebruik van ‘precisiebeelden’ en 

empirisch georiënteerde computermodellen om zo high-tech methodes te ontwikkelen om risicogebieden aan de kust 

identificeren gebaseerd op zeespiegelstijging, stormvloeden en kusterosie. Deze aanpak, gebaseerd op positivistische 



‘beelden’ en ‘instrumenten’, draagt gedeeltelijk bij tot het bestuur van kustrisico’s. Het dominante milieudiscours dat 

het Zuid-Afrikaanse beleid rondom kustrisico’s en kwetsbaarheid  vormgeeft, is gericht op een specifieke kennisbasis 

van positivistisch onderzoek (Colenbrander & Sowman, 2015; Depsortes & Colenbrander, 2016). Dit resoneert met 

Scott (2017) die suggereert dat kennis voortkomend uit positivistisch onderzoek de dominante manier van 

kennisproductie in de natuurwetenschappen blijft (Scott, 2017). Toch is dit 'kennisregime', dat door een sector van 

machtige spelers – de coastal engineering fraternity - wordt aangedreven, slechts één vorm van kennis. Er zijn 

andere soorten kennis, zowel impliciete kennis als die van de gemeenschap, vakmannen en experts, die even 

belangrijk en noodzakelijk is in de beleidsbepaling rondom kustrisico’s (Desportes & Colenbrander, 2016). Risico’s 

worden namelijk gecreëerd en geselecteerd binnen een maatschappij die ook het beleid formuleert dat deze risico’s 

moet beheersen. Dit proefschrift argumenteert dat er behoefte is aan een meer inclusieve en geïntegreerde benadering 

bij het formuleren van aanpassingsstrategieën zoals CML's die is gebaseerd op de lokale sociale, culturele, 

economische, politieke en ecologische complexiteit van kustgebieden. Dit begint met betrekken van verschillende 

actoren op het gebied van kustbestuur om zo ook alternatieve kennis te gebruiken bij het reageren op 

milieuproblemen aan de kust. Verschillende actoren met hun verschillende soorten kennis dragen zo bij aan een meer 

'complete' kennis set die nuttig is voor het stellen van beleidsdoelstellingen en formuleren van samenhangend bestuur 

(Hordijk & Baud, 2006; Van Ewijk & Baud, 2009; Lane et al. ., 2011; Pfeffer et al., 2013). Om dit effect te 

bewerkstelligen, stellen Whatmore en Landstrom (2011) voor dat er samenwerkingsprocessen worden opgezet om 

burgers en andere belanghebbenden buiten de regering aan te moedigen om met de overheid in gesprek te gaan over 

de zaken die hen aangaan. Deze onderhandelingen zorgen voor een gemeenschappelijk beeld over de verschillende 

uitdagingen en wat passende antwoorden zouden kunnen zijn. 

De verschuiving naar meer deliberatieve en inclusieve vormen van bestuur die een brede betrokkenheid mogelijk 

maakt, is een topprioriteit in het beleid rondom kustrisico’s in Zuid-Afrika. Deze verschuiving is vooral belangrijk 

gezien de overgang van Zuid-Afrika naar een democratische staat en de noodzaak om de onrechtvaardigheden in 

Zuid-Afrika, zoals opgelegd door het apartheidsregime, te corrigeren. Hoewel de beginselen van co-bestuur werden 

toegepast bij het formuleren van het eerste kustbeleid van Zuid-Afrika, het White Paper on Sustainable Coastal 

Development (Glavovic, 2006), werden deze principes niet overgedragen aan, noch toegepast, in het beleid ten 

aanzien van kustrisico’s en kwetsbaarheid. In plaats daarvan blijft het bestuur van coastal risk in Zuid-Afrika 

ouderwets en zeer hiërarchisch, een top-down beleid met weinig tot geen betrokkenheid van het maatschappelijk 

middenveld: de vierde belemmering (hoofdstuk zes). 

De rol van de National Integrated Coastal Management Act (ICMA) van Zuid-Afrika (Wet 36 van 2014) bij het 

bevorderen en versterken van hiërarchische manieren van bestuur in het kustrisico- en kwetsbaarheidsdomein is om 

bovengenoemde redenen niet voor de hand liggend – het vormt het onderwerp van de vijfde deelvraag. Zoals de naam 

al doet vermoeden, is het ICMA een wetgevingsinstrument dat geïntegreerde en collectieve bestuursstructuren moet 

bevorderen met als doel de waarden en doelstellingen in het bovengenoemde White Paper te behalen. Bepalingen in 

deze wetgeving met betrekking tot kustrisico en -kwetsbaarheid zijn er echter op gericht om de staat vrij te stellen van 

elke aansprakelijkheid met betrekking tot schade aan of verlies van eigendommen door kustgevaren. Dit is een keuze 

van de staat aangezien zij zich de bescherming of verplaatsing van risicovol vastgoed niet veroorloven. De bepalingen 

in ICMA legt zo de last van kustgevaren volledig op de schouders van vastgoedeigenaren. Deze bepalingen zorgen op 

hun beurt weer voor een hiërarchisch bestuursvorm die door de staat wordt opgelegd. Zo'n bestuur is niet 

bevorderlijk voor een open en iteratieve dialoog met actoren buiten de staat en is in tegenspraak met de grondwet van 

Zuid-Afrika (wet nr. 108 van 1996), die zich onder meer richt op mensenrechten, gelijkheid en procedurele 

rechtvaardigheid. Hoewel het vermijden van aansprakelijkheid door de staat als legitiem kan worden beschouwd, 

neemt dit niet weg dat er nog steeds het potentieel bestaat voor goed beleid rondom kustrisico’s door de dialoog met 

het maatschappelijk middenveld aan te gaan. Het maatschappelijk middenveld is daarentegen zeer beperkt tot niet 

vertegenwoordigd in de institutionele platforms tussen de drie overheidsniveaus. In plaats daarvan stimuleert het 

hiërarchisch bestuur de ontwikkeling van dissonante discoursen tussen de staat en het maatschappelijk middenveld 

in Zuid-Afrika. Deze verdeeldheid en het ontbreken van interactie tussen staat en samenleving hinderen 

participatieve vormen van bestuur op lokaal niveau. Hier zorgt naleving van de bepalingen van ICMA voor een inertie 

van bestuur op alle drie overheidsniveaus. Deze inertie wordt toegeschreven aan de isolationistische bepalingen van 

ICMA (wat betreft kustrisico’s en kwetsbaarheid) alsook het daaropvolgende hiërarchische bestuur en het falen van 

de staat om kwetsbare gemeenschappen betrekken in hun bestuur. Daarnaast versterkt deze inertie bestaande risico’s 

en bestaande spanningen tussen de staat en het maatschappelijk middenveld. Daarbovenop wordt de kloof tussen de 

staat en het maatschappelijk middenveld vergroot door de toenemende druk van een zeespiegelstijging aan de ene 



kant en aan de andere kant het onvermogen om kwetsbare gemeenschappen ruimtelijk te verplaatsen vanwege een 

gebrek aan financiering en beleidskaders. 

Inzicht verkrijgen in de behoeftes en belangen van een breed scala van actoren en deze consistent betrekken is een 

belangrijke vereiste om een participatieve democratie mogelijk te maken. De waarde van dergelijk beleid is dat het de 

staat bloot stelt aan alternatieve beelden, percepties, waarden en interesses die, door inclusief overleg, een meer 

holistische kennisoriëntatie creëren van waaruit de staat meer 'geaarde' antwoorden kan formuleren op de 

uitdagingen van klimaatsverandering. Het huidige staatsbestuur in Zuid-Afrika past dit niet toe in haar beleid ten 

aanzien van kustrisico’s en kwetsbaarheid. Gezien de nabijheid van de lokale overheid bij de spanningen in het 

kustrisico- en kwetsbaarheidsdomein, spreekt het voor zich dat de prioriteit moet verschuiven naar het formuleren 

van participatieve ICM-programma's die gericht zijn op gezamenlijke kennisproductie, leren en participatie op lokaal 

niveau (Olsen & Christie, 2000). Dit is echter geen eenvoudige opgave gezien belemmeringen zoals hierboven 

beschreven: de bestaande en vastgeroeste beperkingen die worden opgelegd door starre structuren van bureaucratie 

bij de lokale overheid; een slechte samenhang van bestuurselementen; de afhankelijkheid van de staat van de 

adviesbureaus die wordt beïnvloed door een eenzijdige kennisoriëntatie; en ten slotte de rol die de nationale 

wetgeving speelt bij het handhaven van een hiërarchisch bestuur dat de staat vrijspreekt van elke aansprakelijkheid.  

De gebreken van de overheid leiden tot de vraag wie de overheid aansprakelijk kan stellen: ‘who governs the 

governor’? Dit is de vraag die leidde tot de formulering van de zesde en laatste deelvraag: ‘Hoe kan het ontwerp van 

kustbeleid worden verbeterd om meer responsieve en inclusieve vormen van bestuur te faciliteren inzake kustrisico’s 

en kwetsbaarheid?’. Schakelen naar een vorm van co-bestuur kan een meer responsief en rechtvaardig beleid 

stimuleren. Tegelijkertijd roept dit het raadsel van Rittel & Weber (1973, blz. 120) in gedachten, waarbij ‘…a plurality 

of objectives held by pluralities of politics makes it impossible to pursue unitary aims’. Het betrekken van vele 

verschillende actoren in bestuur kan ook leiden tot beperkte verantwoording: als iedereen verantwoordelijk wordt, 

kan niemand verantwoordelijk worden gehouden (Beck, 1992). Op dit punt worden spanningen duidelijk tussen het 

invoeren van co-bestuur, het verzekeren dat besluitvorming gebaseerd is op consensus zonder coöptatie, en het 

waarborgen van aansprakelijkheid. Een volgende uitdaging wordt dan het niet verdwalen in meervoudig bestuur en 

vast komen te zitten in inertie als gevolg van deze spanningen en uiteenlopende interesses. Interactive Governance 

theorie benadrukt het belang van principes die kunnen dienen als kompas om spanningen te besturen die kunnen 

bestaan tussen actoren in bestuur bij het reageren op een maatschappelijk probleem (Kooiman & Bavinck, 2005). 

Hoewel er geen specifiek principe voorrang heeft, pleit IG ervoor dat 'interactie' beter is dan 'er alleen voor gaan' 

(Kooiman & Bavinck, 2005). De ontwikkeling en uitwerking van principes die de interacties binnen bestuur sturen, 

moeten op zichzelf een product zijn van dergelijke interacties (Kooiman & Bavinck, 2005). Bij het bestuur rondom 

kustrisico’s en kwetsbaarheid, moet een belangrijke reeks beginselen worden georiënteerd op de bevordering van 

distributieve en intergenerationele rechtvaardigheid. Op lokaal niveau moet dit leiden tot, bijvoorbeeld, de 

bescherming van kustgebieden (met name stranden) in het belang van bredere bevolkingslagen. Het handhaven van 

een dergelijk principe bij besluitvormingsprocessen heeft als doel om het grootste voordeel voor het grootste aantal 

mensen gedurende de langste periode te bevorderen. Het invoeren en handhaven van dergelijke principes is cruciaal 

voor de staat om te kunnen navigeren door de opborrelende spanningen tussen de verschillende actoren in een co-

bestuurssysteem. De lokale overheid heeft zo een belangrijke rol in het intermediëren tussen verschillende spelers in 

bestuur aangezien zij een raakvlak vormen tussen het maatschappelijk middenveld en de andere overheidsniveaus. 

Daarbij staat de lokale overheid ook het dichtste bij de risico’s en bij het maatschappelijk middenveld. Dit is echter 

een vrijwillige aangelegenheid en afhankelijk van de handelingen van de ‘activistische bureaucraat’ binnen de 

plaatselijke overheid. Dit benadrukt nog eens het belang om ICM te institutionaliseren in de structuur en de 

werkwijze van de lokale overheid. Het institutionaliseren van ICM alsook het bevorderen van co-bestuursprincipes 

zijn fundamentele vereisten om een bestuurssysteem te creëren dat responsiever is ten opzichte van de SG. 

De dreigende botsing tussen een hiërarchisch en inflexibel bestuur, een gebrek aan samenhang binnen de overheid, 

snelle stedelijke groei en een stijgende zeespiegel (Afrikaans centrum voor steden, 2013), vereist een dringende 

herziening van Zuid-Afrika’s kustbestuur. Gezien haar nabijheid bij het ‘impactpunt’, is het lokale bestuur een 

belangrijke speler bij het mobiliseren van inspanningen om alternatieve bestuursstructuren te verkennen. Daarnaast 

moeten er ook principes worden geformuleerd die de bestuurbaarheid van de SG binnen de lokale overheid te 

verbeteren zodat de lokale overheid flexibeler, autonomer en innovatiever kan functioneren. Gezien het feit dat 

kustbestuur inherent politiek is (Glavovic, 2013a) en dat het politieke primaat een centrale rol speelt in de 

formulering van metabesturingsbeginselen, spelen lokale overheidsfunctionarissen een belangrijke rol in het naar 



boven halen van de genuanceerde uitdagingen in het bestuur van kustrisico’s. Dit onderstreept opnieuw de waarde 

van informele netwerken voor het lobbyen bij de politiek om de vereiste verschuivingen mogelijk te maken. Gezien de 

relatief korte duur van politieke cycli, elk met politieke vertegenwoordigers van verschillende instanties, vereist dit 

een voortdurende inspanning. Uiteindelijk is het mobiliseren van informele netwerken de verantwoordelijkheid van 

individuen in verschillende organisaties. Zonder deze 'bureaucratische activisten' - de regeringsfunctionarissen die 

optreden als 'voorvechters' door het bevorderen van innovatieve bestuurspraktijken die actief informele netwerken tot 

stand brengen als voorlopers voor politieke overreding – zullen systemische uitdagingen overheersen binnen het 

bestuur. Het moet de verantwoordelijkheid worden van de bureaucratische activist om deze netwerken te 

ontwikkelen, te versterken en uit te breiden, niet alleen binnen de lokale overheid, maar tussen de verschillende lagen 

van de overheid en de publiek-private sector voor een meer transformerende verandering. 

 


