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Introductie 

Als je als professional, manager of bestuurder werkt aan de realisatie van waterveiligheidprojecten weet je het: het is 

mooi werk, maar de realisatie kan ook weerbarstig zijn. Dat blijkt ook uit de Beleidsmatige tussenevaluatie grote 

waterveiligheidprogramma’s, waarin is onderzocht wat we kunnen leren van de drie grote waterveiligheidprogramma’s – 

het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2, Maaswerken en Ruimte voor de Rivier – voor de trajecten waar de komende 

jaren aan gewerkt wordt. Altijd zijn er onvermijdelijke spanningsvelden (Twynstra Gudde, Decisio & Sweco, 2016). ‘In het 

bijzonder de in de evaluatie geconstateerde spanning tussen enerzijds scope en planning en anderzijds innovatie en 

meekoppelen herken ik en vind ik een verdieping waard’, schreef de minister van Infrastructuur en Milieu (2016) bij de 

aanbieding van de Beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidprogramma’s aan de Tweede Kamer. 

 

Uitdieping ervaren spanningen 

 

De ervaren spanningen tussen enerzijds scope/tijd/geld en anderzijds meekoppelen/cofinanciering/innovatie (soms ook 

op het gebied van duurzaamheid) zijn voor dertien geselecteerde projecten in kaart gebracht. Dat is gedaan op basis van 

beschikbare informatie en een gesprek met een of enkele bij het project betrokken professionals en/of managers. Door 

het onderzoeksteam zijn voor elk project veel relevante feiten overzichtelijk gepresenteerd in een factsheet: kaartbeeld 

en projectkenmerken, projectomschrijving, projectkosten- en financiering, belangrijkste betrokken partijen, tijdlijn en 

vanzelfsprekend de spanningen geordend naar inhoudelijke uitdagingen, knellende instituties en spanningsvolle 

interacties (spanning, oorzaak en ‘oplossing’). Met als doel inzicht te bieden in (on)werkbare arrangementen als het gaat 

om meekoppelen, cofinanciering en innovatie. Welke spanningen zijn precies ervaren? Wat heeft de spanningen 

vergroot en/of verkleind? Hoe is er al dan niet constructief met de spanningen omgegaan; waar lag de kern van de 

‘oplossing’? 
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1 Alblasserwaard en Vijfheerenlanden X   X  

2 Diefdijklinie X X  X  

3 Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl X X X  X 

4 Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum X X    

5 Grensmaas X X    

6 Klimaatdijk en jachthaven Streefkerk X X X  X 

7 Kustwerk Katwijk X X X   

8 Maaspark Well X X    

9 Opdrijvende waterkering Spakenburg   X X  

10 Project Afsluitdijk X X  X X 

11 Ruimte voor de Lek X X    

12 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta X X  X  

13 Waterdunen X X    

 
  



Van sample naar example 

 

De factsheets zijn contextspecifiek voor elk project. Maar de verdieping van de ervaren spanningen in de geselecteerde 

projecten heeft ook zeggingskracht voor andere projecten; ‘van sample naar example’. De factsheets nodigen uit om 

analogieën met de eigen praktijk te ontdekken. Welke spanningen ervaar ik? Wat zie ik in meerdere projecten terug- 

komen of wat blijkt in een project verrassend goed te werken? 

Om je daarbij op weg te helpen, zijn ‘rode draden’ geïnventariseerd en is door het onderzoeksteam de vertaalslag 

gemaakt naar een aantal concrete handelingsperspectieven1). 

 

Succesvolle voorbeeldprojecten!? 

 

Wat opvalt, is dat de projecten stuk voor stuk een succesverhaal lijken te vertellen. De bereidheid om samen te werken 

en zo meer te bereiken in en voor een gebied is er. Professionals, managers en bestuurders hebben een open mind. De 

houding – zowel op individueel niveau als op organisatieniveau – is er een van ‘de dijk/het gebied is van ons allemaal’. 

De omgeving wordt open en eerlijk betrokken. Er wordt parallel gewerkt (juridische procedures, realisatiestrategie). En 

waar in de Beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidprogramma’s de indicatie was dat de financiële bijdrage 

van medeoverheden en andere partijen beperkt is, is ruim driekwart van de projecten een inspirerend voorbeeld voor 

cofinanciering. De projecten laten zien dat je met vaak een relatief kleine investering veel goodwill kunt kweken en 

daadwerkelijk meer kunt bereiken. 

 

Toch zijn de projecten niet bewust geselecteerd op hun succesverhaal. De factsheets lenen zich ook om niet-succes- 

verhalen, die evengoed inzicht bieden in (on)werkbare arrangementen, ‘veilig’ weer te geven. 

Tussen de regels vertellen de projecten ook het verhaal dat meekoppelen, cofinanciering en innovatie gepaard gaan met 

strijd over belangen, (taak)opvattingen en voorkeuren2). Soms is er (nog) geen ‘oplossing’ voor een ervaren spanning. 

Kaders en wet- en regelgeving vormen vaak niet zozeer een belemmering, tijd soms wel. En wat opvalt, is dat meer 

bereiken dan alleen de waterveiligheid vaker werkendeweg lijkt te ontstaan dan dat het een gevolg is van een 

weloverwogen strategie. 

 
  

                                                           
1 ) De dertien geselecteerde projecten vertellen op een na een verhaal over meekoppelen en cofinanciering. Het verhaal over innovatie (innovatief 

ontwerp, procesinnovatie en soms ook op het gebied van duurzaamheid) wordt door een beperkter aantal project verteld, waarbij wanneer iets een 

procesinnovatie is enigszins subjectief is. 
2 ) De ‘rode draden’ zijn geïnventariseerd in een werksessie waaraan, naast het onderzoeksteam, namens het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat deelnamen: Anne-Geer de Groot, Katja ten Hove en Ingrid Roos. Daarnaast namen deel: Louis Broersma (projectmanager Sweco, o.a. 

ervaring als projectmanager dijkversterking Tiel-Waardenburg) Jaap de Heer (partner Twynstra Gudde, o.a. ervaring als projectleider Deltaplan 

Bangladesh 2100) en Alex Hekman (business director water Sweco, o.a. ervaring als lid Kernteam Deltatechnologie). De ‘rode draden’ en concrete 

handelingsperspectieven zijn niet besproken met bij de projecten betrokken professionals en managers. 



 

 

 

 

 

Rode draden 

Bij de inventarisatie van de ‘rode draden’ was samenwerken om zo meer te bereiken in en voor een gebied misschien 

wel de figuurlijk grootste gemene deler. Maar hoe werk je nu professioneel samen? De voor dertien projecten in kaart 

gebrachte, ervaren spanningen bieden inzicht in (on)werkbare arrangementen als het gaat om meekoppelen, 

cofinanciering en innovatie. 

 

De geïnventariseerde ‘rode draden’ vertaald naar vijf concrete handelingsperspectieven: 

 

Klaar voor de start 

 

1. Wacht niet met het bepalen van je strategische inzet, maar zorg dat je klaar staat op het moment dat de plannen voor 

dijkversterking en rivierverruiming worden gemaakt. Want als op dat moment het denken nog moet beginnen, ben je 

vaak te laat om mee te koppelen. 

 

Een ‘rode draad’ is dat meer bereiken dan alleen de waterveiligheid er een stuk gemakkelijker op wordt als partijen die in 

een gebied iets willen zich al hebben georganiseerd en hun plannen al hebben gemaakt. Meekoppelkansen en 

mogelijkheden voor cofinanciering komen dan vroegtijdig in beeld. Waterschappen op hun beurt kunnen nog meer 

strategisch bezig zijn met (de programmering van) waterveiligheidsopgaven die er op termijn aankomen. Interessante 

voorbeelden van hoe waterveiligheidsopgaven dan als katalysator kunnen werken, zijn onder meer: Dijkversterking 

Eemshaven-Delfzijl, Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Grensmaas, Maaspark Well en Ruimte voor de Rivier 

IJsseldelta. Een interessant voorbeeld is ook Alblasserwaard-Vijfheerenlanden waar vooruitlopend op het maken van 

plannen voor waterveiligheidsopgaven partijen actief op zoek gaan naar verbindingen tussen water en ruimte. Beter 

verweven vooraf dan meekoppelen achteraf, is het idee. Dit project laat tegelijkertijd zien dat zich ook dan spanningen 

voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot prioritering en financiering van als niet urgent ervaren planvorming. 

Overigens kunnen deadlines dan nog steeds een stimulans vormen; de ervaring leert dat meekoppelkansen en 

mogelijkheden voor cofinanciering anders alsnog kunnen ‘verdampen’. In enkele projecten leggen partijen zichzelf een 

zekere tijdsdruk op, in enkele andere projecten werken partijen met zogenoemde instapmomenten. Een belangrijk 

verschil is dat in het eerste geval partijen de deadlines samen overeenkomen, in het tweede geval worden de deadlines 

vanuit de waterveiligheidsopgave opgelegd. 

 

Heel praktisch leren de projecten dat verbindingen vaak voortkomen uit het aansluiten bij ‘het DNA’ van het gebied3). 

Enerzijds door de dijk in cultuurhistorisch perspectief te zien, anderzijds door te kijken naar hoe de leefkwaliteit van elke 

dag kan worden verbeterd. Een dijk beschermt niet alleen tegen overstromingen (kleine kans), maar is ook een weg 

waaraan bewoners wonen (elke dag). Het gaat om de balans tussen veranderen en behouden/versterken. Interessante 

voorbeelden zijn Diefdijklinie (versterking herkenbaarheid en toegankelijkheid Nieuwe Hollandse Waterlinie en 

verbetering verkeersveiligheid), Kustwerk Katwijk (ondergrondse parkeergarage voor badgasten) en Waterdunen 

(samenkomen verschillende kwaliteiten van de delta, zoals duinen, recreatie en wetlands). 

 

  

                                                           
3 ) Dit is een aanscherping van de leerervaring in de Beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidprogramma’s dat het centraal stellen van de 

inhoudelijke opgaven/doelstellingen werkt om (brede) oplossingen te vinden. ‘Zet niet de oplossing, maar het probleem centraal. Dat maakt 

meerdere oplossingsrichtingen mogelijk.’ 



Niet te sterk ‘organisatie-denken’ 
 

2. Durf het ogenschijnlijk complexer te maken. Als je meer wilt bereiken in een gebied, moet je niet alleen je eigen belang 

nastreven. Ook de verbinding met het gemeenschappelijk belang doet ertoe; waterveiligheidsopgaven zijn ingebed in 

een gebiedsopgave. 

 

Het nastreven van het eigen belang is nodig; het maakt dat partijen überhaupt aan een opgave beginnen. Een 

projectaanpak met een heldere definitie van scope, tijd en geld geeft duidelijkheid en comfort. Een ‘rode draad’ is 

evenwel dat dit voor meekoppelen, cofinanciering en innovatie te simpel is en beklemmend kan werken. Om meer te 

bereiken moet de scope worden opgerekt, soms de tijd worden genomen en geld bij elkaar worden gelegd. Dat maakt 

het niet alleen (inhoudelijk) complexer, het maakt het bestuurlijk ook aantrekkelijker en soms zelfs eenvoudiger om mee 

te doen. Interessante voorbeelden zijn onder meer: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Opdrijvende waterkering 

Spakenburg en Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. 

 

Het vraagt vooral om een niet te sterk ‘organisatie-denken’. Het begint bij mensen in het gebied die samen een klus te 

klaren hebben. Elk van de projecten geeft daar op een eigen manier invulling aan: door niet te precies te maken wie 

waarover gaat, door te werken met een projectorganisatie die de eigen organisaties overstijgt, door flexibel te zijn en per 

fase te kijken welke partij het krachtigst is, en door soms besluiten te nemen in onzekerheid. Dat levert ‘vondsten’ op die 

verrassend goed werken, zoals gelegenheidscoalities, al dan niet tijdelijke hulpstructuren (bijvoorbeeld een gebiedsraad) 

of het juist niet ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst maar wel naar de geest ervan handelen. Het 

werkzame bestanddeel is dat partijen erachter komen wat met elkaar bereikt kan worden, en hoe dat gemeenschappelijk 

belang ook helpt het eigen belang te realiseren. Een interessant voorbeeld is de Diefdijklinie, waar het verbreden van de 

scope juist ruimte biedt voor de door het waterschap nagestreefde dijkversterking. 

 

Het project binnen de eigen organisatie 

 

3. Betrek vanaf het begin de beheersorganisatie goed. Dat is net zo belangrijk als het open en eerlijk betrekken van de 

omgeving. Want hoewel de houding er in projecten er een is van ‘de dijk/de regio is van ons allemaal’, is het ook ‘mijn 

dijk’ voor de beheerder. 

 

De projectaanpak brengt het klassieke spanningsveld tussen lijnorganisatie en projectorganisatie met zich mee. Een 

‘rode draad’ is dat meekoppelen en innovatie bovendien andere en/of extra beheeropgaven voor de lijnorganisatie met 

zich mee kunnen brengen. In diverse projecten is de ervaren spanning rondom beheer, ook al zijn partijen zich ervan 

bewust, nog niet altijd opgelost. Zoals in de Diefdijklinie, waar gerestaureerde Nieuwe Hollandse Waterlinie objecten een 

extra beheeropgave met zich meebrengen. Ook op managementniveau zou hieraan binnen de waterschappen meer 

aandacht gegeven kunnen worden. Een interessant voorbeeld in dit verband is Opdrijvende waterkering Spakenburg 

waar de oplossing is gezocht in het juist goed betrekken van een kritische beheerder die bijvoorbeeld een plek heeft 

gekregen in de beoordelingscommissie van de aanbesteding. Ook interessant is de Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl 

waar de oplossing is gezocht in een frequente communicatie op alle niveaus binnen het waterschap. 

 

Publiek-private samenwerking 

 

4. Kijk ook naar private partijen. Private partijen kunnen een sterke partner zijn voor innovatie, maar soms ook als je wilt 

meekoppelen of cofinanciering zoekt (denk ook aan zelfrealisatie). 

 

Private partijen kunnen creatieve ideeën inbrengen, kunnen investeringen doen, zijn soms verrassend goed in 

omgevingsmanagement en hebben realisatiekracht. Dat inzicht is niet nieuw maar wat als ‘rode draad’ opvalt, is dat 

private partijen in een relatief beperkt aantal projecten een rol hebben. Allerlei voorwaarden maken het er niet 

gemakkelijker op. En soms zijn overheden zo druk met elkaar en het betrekken van de omgeving dat de rol van private 

partijen onderbelicht blijft. Aan die rol en de bijbehorende voorwaarden zou dan ook met meer zorg invulling kunnen 

worden gegeven. Ook omdat in de projecten waarin private partijen wel een rol hebben, ze veelal een sterke partner zijn 

in zowel de realisatie van waterveiligheidprojecten als meer bereiken dan alleen de waterveiligheid. Maatschappelijke en 

commerciële belangen gaan soms hand in hand. Interessante voorbeelden zijn: Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, 

Grensmaas (zelfrealisatie), Klimaatdijk en jachthaven Streefkerk, Maaspark Well (zelfrealisatie) en Waterdunen. 



Publiekrechtelijk kader: ruimte binnen grenzen gezocht 

 

5. Benut de mogelijkheden die een passend publiekrechtelijk kader biedt. 

 

‘De ruimte binnen de perken is net zo onbegrensd als daarbuiten’, is een van de lessen in de Beleidsmatige tussen- 

evaluatie grote waterveiligheidprogramma’s. Het is ook een ‘rode draad’ door de projecten. Zo hoeft het sober en 

doelmatig van het Hoogwaterbeschermingsprogramma geen belemmering te zijn, al kan het soms als weinig uitnodigend 

worden ervaren. Interessante voorbeelden in dit verband zijn: Klimaatdijk en jachthaven Streefkerk (financieren robuuste 

klimaatdijk) en Kustwerk Katwijk (werken met voorkeursalternatief en referentiealternatief)4). 

 

Vooral provincies kunnen, in de veranderende context5), als gebiedsregisseurs een krachtige partij zijn. Ze kunnen het 

bewustzijn bij andere partijen in het gebied stimuleren door hun ‘juridisch’ instrumentarium en middelen in te brengen. Zo 

is in diverse projecten het Provinciaal inpassingsplan succesvol ingezet om verschillende opgaven in een gebied te 

verbinden. En provincies hebben nogal eens gelden die als ‘smeerolie’ kunnen werken om waterveiligheidsopgaven 

optimaal in te bedden in gebiedsopgaven (zoals ook de Nota Ruimte-gelden werkten). 

Maar ook voor de Rijksoverheid is een rol weggelegd, in het bijzonder als het gaat om het regelen van een passend 

publiekrechtelijk kader voor rivierverruiming. Interessante voorbeelden waar een Tracébesluit of planologische 

kernbeslissing het publiekrechtelijk kader vormt, zijn: Maaspark Well, Ruimte voor de Lek en Ruimte voor de Rivier 

IJsseldelta. 

 
  

                                                           
4 ) Als iets als een belemmering wordt ervaren om meer te bereiken is dat als de planning vanuit de waterveiligheidsopgave te strak is, waardoor 

deadlines niet meer een stimulans vormen maar een belemmering worden. Wel kan gekeken worden waar winst kan worden geboekt door parallel 

te schakelen of flexibiliteit kan worden ingebouwd, zoals dat in Sneller en Beter is gedaan. 
5 ) Het natuurbeleid is gedecentraliseerd, er is een nieuwe rolverdeling in het ruimtelijk beleid (‘decentraal, tenzij …’) en met de Omgevingswet wordt 

meer ruimte gegeven aan medeoverheden. 



 

 

 

 

 

Factsheets 

1. Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
2. Diefdijklinie 
3. Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl 
4. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
5. Grensmaas 
6. Klimaatdijk en jachthaven Streefkerk 
7. Kustwerk Katwijk 
8. Maaspark Well 
9. Opdrijvende waterkering Spakenburg 
10. Project Afsluitdijk 
11. Ruimte voor de Lek 
12. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta 
13. Waterdunen 
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Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
 

 

Dijken en gebiedsontwikkeling: ‘zorg dat je er vroeg bij bent’ 
 

 
De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ligt in de 

provincie Zuid-Holland en deels in Utrecht. Het 

gebied is omsloten door de Lek in het noorden, 

de Diefdijk in het oosten, de Merwede in het 

zuiden en de Noord in het westen. De 

waterkeringen om het gebied vormen dijkring 16. 

Succesvol voorbeeld van: 

               
meekoppelen         procesinnovatie 

 

- Vloeit voort uit Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

 

- Proces als vervolg op MIRT-onderzoek Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden 2014-2016. 
 

- Samenwerking van elf gemeenten, provincie en waterschap. 

 

- Projectbudget 2017-2018: circa € 370.000. 

 

 

Projectomschrijving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) 
 

Na de bijna-overstroming van 1995 worden delen van de dijken in het rivierengebied en ook in de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden (dijkring 16) in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren in allerijl versterkt. Tijd om verbindingen 

te zoeken met de ruimtelijke en economische ambities van het gebied is er niet. 

 

Een volgende ronde dijkversterkingen staat op stapel. De gemeenten willen zich hier nu goed op voorbereiden. 

Samen met rijk en provincie voeren zij daarom in 2014-2016 een onderzoek uit naar het leggen van verbindingen 

tussen water en ruimte. Verbindingen tussen waterveiligheid, economie, bereikbaarheid, cultuurhistorie, natuur, 

recreatie en toerisme, om zo gebiedsontwikkeling te koppelen aan de waterveiligheidsopgave. Waterveiligheid in 

dijkring 16 als aanleiding, ruimtelijke kwaliteit als gezamenlijke ambitie. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). 

 

De partijen werken in het MIRT-onderzoek intensief samen, een samenwerking die gestalte krijgt in de ‘Gebiedsraad 

A5H’. Deze Gebiedsraad bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten, waterschap 

Rivierenland en de provincie Zuid-Holland, onder duo-voorzitterschap van gemeente Sliedrecht en provincie Zuid-

Holland. Het doel is om locatiekeuze, inrichting en planning van waterveiligheid en andere gebiedsopgaven onderling 

beter te laten aansluiten. De verwachting van gemeenten en provincie dat het MIRT-onderzoek de eerste stap is naar 

rijksinvesteringen in de regio komt echter niet uit. Het rijk ziet na afronding van het onderzoek geen concrete opgaven 

voor een nadere MIRT-verkenning. De Gebiedsraad is evenwel trots op wat met de samenwerking bereikt is (“een 

veelbelovende oogst”) en wil deze samenwerking graag voortzetten. In het eindrapport van het MIRT-onderzoek reikt 

de Gebiedsraad daarvoor elementen voor het vervolg aan. 
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Iedere volgende stap in een proces vraagt om een herijking: “Verandert het wenkend perspectief? Wat is het 

urgentiebesef? Waar zit de bonus op samenwerking?”  Daarom stelt de Gebiedsraad, doorgaand op de resultaten 

van het MIRT-onderzoek, een projectplan op (2017). Het projectplan A5H heeft een looptijd van twee jaar (2017-

2018) en kent drie pijlers: (1) Opstellen van een gezamenlijk perspectief om te zorgen voor een langere 

verbondenheid, (2) onder regie van de Gebiedsraad jaarlijks een aantal projecten met een gemeente-overstijgende 

betekenis als ‘gebiedsuitwerking’ selecteren en uitwerken’, (3) verhogen van het waterbewustzijn bij bewoners, 

instellingen en bedrijven. 

 

Projectkosten en -financiering (in €) 

 

 

 
Het budget voor het gebiedsproces bedraagt voor 2017 en 2018 tezamen circa € 370.000 (excl. btw). Deze kosten worden gedekt uit 

bijdragen van gemeenten, waterschap en provincie en door cofinanciering vanuit het Europese Interreg-project FRAMES (Flood 

Resilient Areas by Multi-layEr Safety approach). 

 

Belangrijkste betrokken partijen 
 

 Partij Rollen (formeel/informeel) 

 Gemeenten in de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden 

 

Allen deelnemer in Gebiedsraad A5H, vanuit belang om opgaven 

voor R.O. en waterveiligheid onderling beter te laten aansluiten. 

Voorzitter is burgemeester Van Hemmen (Sliedrecht) 

 

Provincie Zuid-Holland  

 

Stimuleert een integrale ruimtelijke en economische agenda voor 

de Alblasserwaard. Lead partner in het Interreg-project FRAMES 

(Flood Resilient Areas by Multi-layEr Safety approach). 

Gedeputeerde is mede-voorzitter Gebiedsraad 

 
Rijkswaterstaat Beheerder Merwede, Noord en Lek 

 
Waterschap Rivierenland 

 

Deelnemer in de Gebiedsraad A5H, vanuit belang van goede en 

tijdige samenwerking met de gemeenten. Initiatiefnemer en 

medefinancier toekomstige dijkversterking 

 

Tijdlijn 
 

 

 Betekenisvolle momenten 

2014 Start MIRT-onderzoek A5H; start samenwerking van provincie, gemeenten, waterschap en 

ministerie van IenM in de Gebiedsraad. 

2016 Afronding MIRT-onderzoek: rapport ‘Volop verbindingen tussen water en ruimte’. 

2016 - Aanbieding rapport aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Deltacommissaris. 

- Besluit minister van IenM om geen MIRT-verkenning te starten. 

- Bestuurlijke interviews: visie op voortgang gezamenlijk proces ná het MIRT-onderzoek. 

2017 - Projectplan A5H: Verder met verbindingen tussen water en ruimte. 

- Start met uitvoering van de onderdelen van het projectplan. 

2018 - Opstellen ‘Perspectievennota A5H’. 
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Spanningen 

 
Inhoudelijke uitdagingen 

1 Spanning 

Vroeg ja, maar té vroeg? 

Oorzaak 

De rivierdijken langs de, Merwedes, Noord  en Lek 

zijn nog niet opgenomen in het HWBP, urgentie en 

omvang van de dijkversterkingen zijn nog niet 

duidelijk. Daardoor is het urgentiebesef nog erg 

dun bij de verschillende overheden. 

 Oplossing: Creëer richtpunten in de tijd om de samenwerking levend en lonend te houden  

Waterschap Rivierenland trekt de beoordeling van de dijktrajecten Gorinchem-Papendrecht, Papendrecht-

Kinderdijk en Kinderdijk-Streefkerk naar voren. Deze vindt plaats in 2019 en  2020. Afhankelijk van het 

veiligheidsoordeel, de prioritering en landelijk beschikbare financiën bepaalt het HWBP in welke 

planperiode vanaf 2023 tot 2050 de dijkversterking kan worden uitgevoerd. Nu gaat het HWBP uit van de 

planperiode 2025-2035. Verwachting begin 2017: start versterking in 2025. Hiermee biedt het waterschap 

de gemeenten een richtpunt in de tijd. 

In 2019/2020 zou de Omgevingswet in werking treden. Ook dit biedt een richtpunt in de tijd. De 

Omgevingswet vraagt om een integrale visie op de leefomgeving: bodem, water, milieu, ruimtegebruik en 

economische ontwikkeling. De Omgevingswet biedt het lokaal en regionaal bestuur bestuurlijke 

afwegingsruimte. Onder regie van de Gebiedsraad wordt daarom gewerkt aan een gezamenlijke 

perspectievennota als handreiking voor de Omgevingsvisies van de Gebiedsraadpartners. Bouwstenen 

hierin zijn ‘Verkeer op de dijken’, ‘Analyse Meerlaagsveiligheid’ en ‘Kwaliteitsvisie op de dijken en oevers’. 

In 2018 zijn gemeenteraadsverkiezingen. De Gebiedsraad A5H grijpt deze aan om de nieuwe raden en 

colleges met de perspectievennota een handreiking te bieden voor het omgevingsbeleid in relatie tot 

dijkversterking en ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dit is een ‘tussenmijlpaal’ in de 

samenwerking, mede een richtpunt in de tijd om de gezamenlijke ambitie in leven te houden. 

 

2 Spanning 

De Gebiedsraad als alternatief in de bestuurlijke 

drukte. 

Oorzaak 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden valt onder twee 

provincies en twee veiligheidsregio’s en er zijn drie 

gemeentelijke samenwerkingsverbanden 

(‘bestuurlijke drukte’). Voor de leden van de 

Gebiedsraad kan het daarom aantrekkelijk zijn om 

naast waterveiligheid/ruimte ook andere 

onderwerpen in de Gebiedsraad te agenderen. 

 Oplossing: Focus houden 

De voorzitter van de Gebiedsraad A5H wil de Gebiedsraad buiten de bestuurlijke drukte houden. De focus 

van de Gebiedsraad moet blijven liggen op de (bovengemeentelijke) synergie op de inhoud van 

waterveiligheid en ruimtelijk-economische ontwikkeling. Voor het meekoppelen van verwante 

onderwerpen kan een gebiedsraadslid de ‘linking pin’ zijn, maar de Gebiedsraad adopteert deze 

onderwerpen niet. Inmiddels is klimaatadaptatie vanwege de inhoudelijke samenhang wel een thema 

waar de Gebiedsraad zich over buigt. 

 
Knellende instituties 

3 Spanning 

Samenwerkingsgericht versus taakgericht. 

Oorzaak 

Ondanks de gezamenlijke visie in 

Gebiedsraadverband treden de betrokken 

overheidsorganisaties in projecten nog regelmatig 

op vanuit hun traditionele rolopvatting (controlerend 

en randvoorwaarde- en normstellend).  

 Oplossing: Voorbeelduitwerkingen en koploperprojecten 

In het MIRT-onderzoek A5H werken de relevante stakeholders met begeleiding van een ontwerpbureau 

voorbeelduitwerkingen uit om zichtbaar te maken waartoe vroegtijdige samenwerking kan leiden.  
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Het projectplan A5H zet deze lijn door. Voor een aantal locaties is sprake van een informele, vroege 

voorverkenning van waterschap en gemeente gezamenlijk, met als doel om vroege afstemming te 

realiseren tussen ruimtelijke  en waterveiligheidsopgaven. Dit draagt tevens bij aan begrip binnen de 

betrokken organisaties voor het verschil tussen projectmatig werken en reguliere taakuitvoering, tussen 

proactief werken en reactief regels en randvoorwaarden stellen. 

 
Spanningsvolle interacties 

4 Spanning 

MIRT-onderzoek: het ‘feestje’ van de provincie? 

Oorzaak 

Een MIRT-onderzoek met een stevige 

watercomponent is nieuw voor vele partijen. Het 

brengt een veelheid aan opgaven, partners, 

belangen en verschillende tijdshorizonten met zich 

mee. De gemeenten zien het MIRT-onderzoek in 

het begin meer als een ‘feestje’ van de provincie en 

een herhaling van zetten van het onderzoek voor 

de Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden van 

het Deltaprogramma. 

 Oplossing: mede-eigenaarschap en meerwaarde in de Gebiedsraad A5H 

Alle deelnemers zijn vanaf de start van het MIRT-onderzoek mede-eigenaar van het proces. Hiertoe 

roepen zij de Gebiedsraad A5H in het leven. Zij zijn daarin gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud, 

financiën en communicatie van/over het gezamenlijke onderzoek. De Gebiedsraad vormt de linking pin 

naar de afzonderlijke besturen. De Gebiedsraad biedt de deelnemers de meerwaarde dat onderling en 

met het waterschap goede afspraken kunnen worden gemaakt rondom de dijkversterkingen die 

opgenomen gaan worden in het HWBP. Partijen investeren daarbij bestuurlijk in de goede sfeer van de 

samenwerking, dit is een groeiproces. 

De Gebiedsraad bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten, waterschap en provincie en 

heeft een duo-voorzitterschap van gemeente Sliedrecht (burgemeester) en provincie (gedeputeerde). De 

provincie toont hiermee haar betrokkenheid; een gemeente uit de regio is expliciet trekker. De 

Gebiedsraad wordt ondersteund door een ambtelijke projectgroep, voorgezeten door de 

programmamanager. Uit de projectgroep is een aanjaagteam geformeerd dat de uitvoering van afspraken 

van de Gebiedsraad coördineert. 

 

5 Spanning 

Wel ambitie, maar weinig middelen bij de betrokken 

gemeenten. 

Oorzaak 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bestaat in 2017 

(nog) uit in het algemeen kleine gemeenten 

(<20.000 inwoners) met weinig financiële en 

ambtelijke capaciteit. Het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu is na afronding van het 

MIRT-onderzoek weggevallen als medefinancier 

van het gebiedsproces. 

 Gedeeltelijke oplossing: sprokkelen en prioriteren 

Deze spanning blijft aanwezig in het gezamenlijke proces. 

Provincie Zuid-Holland is hoofdfinancier van het project, vanuit het belang van ontwikkeling van economie, 

leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de regio. De gemeenten en het waterschap betalen een 

(beperkte) jaarlijkse bijdrage. Cofinanciering komt uit het Interreg-project FRAMES,  waarvan de provincie 

Zuid-Holland (lead)partner is. Het A5H-proces is, waar het gaat om onderdelen die raken aan het concept 

meerlaagsveiligheid, pilotproject binnen FRAMES. 

Het projectplan A5H heeft daarmee een beperkt budget (€ 370.000 over twee jaar) voor programma- en 

procesmanagement en enkele voorbeeldprojecten. De voorbeeldprojecten hebben tot doel zichtbaar te 

maken wat de meerwaarde is van proactieve samenwerking van gemeente en waterschap bij 

ontwikkelingen in de dijkzone. Het projectplan legt prioriteit bij concrete activiteiten en processen gericht 

op gezamenlijke kennisontwikkeling en over de schutting kijken, zo veel mogelijk aansluitend op werk dat 

de gemeenten toch al moeten doen. 
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6 Spanning 

Gemeenten in de Vijfheerenlanden zien weinig 

meerwaarde van samenwerking binnen de 

Gebiedsraad A5H en beperken daarom hun 

deelname personeel en financieel. 

Oorzaak 

Voor de oostelijke gemeenten speelt dat de Diefdijk 

nog onlangs is versterkt en dat ze al betrokken zijn 

bij lopende dijkversterkingen langs de Waal 

(Gorinchem) en Lek (Vianen). Zij zien ook dat het 

zwaartepunt van het proces langs de Merwede en 

de Noord ligt. 

 Op zoek naar een oplossing 

De Gebiedsraad zoekt oplossingen in het zichtbaar maken van de meerwaarde van proactieve 

samenwerking, ook voor de Vijfheerenlanden, in de gezamenlijke perspectievennota voor waterveiligheid 

en ruimtelijke ontwikkeling die eerste helft 2018 wordt opgesteld. 

 

 
Literatuurlijst 
Gebiedsraad MIRT-onderzoek A5H (2016), Volop verbindingen tussen water en ruimte; eindrapport MIRT-onderzoek Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden 

Sweco (2017), Verder met verbindingen tussen water en ruimte; projectplan waterveiligheid en ruimte 2017-2018 
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Diefdijklinie 
 

 

‘Als we precies hadden gemaakt wie waarover gaat,  
was het project nooit succesvol geweest’ 

 

 
De Diefdijklinie loopt van Everdingen aan de Lek 

tot Gorinchem aan de Waal en is ruim 23 km 

lang. 

De Diefdijklinie ligt deels in de provincies 

Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, doorkruist 

de gemeenten Vianen, Leerdam, Lingewaal en 

Gorinchem, en grenst aan de gemeenten 

Culemborg en Geldermalsen. 

Succesvol voorbeeld van: 

                               
                 meekoppelen         cofinanciering       procesinnovatie 

 

- Deltawet grote rivieren/Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

 

- Project gerealiseerd in 2016: 

. dijkversterking met behoud karakteristiek dijkprofiel;  

2 km stalen damwand geplaatst, 45.000 m3 berm aangelegd 

. Nieuwe Hollandse Waterlinie herkenbaar en toegankelijk;  

18 objecten in of aan de dijk in oude luister hersteld 

. verkeersveilig; 74.000 m2 wegonderhoud, weg ingericht volgens 

uitgangspunten van ‘shared space’. 

 

- Projectbudget: circa € 34,5 mln. 

 

- Winnaar Waterinnovatieprijs 2016 (categorie waterveiligheid). 

 

Projectomschrijving Diefdijklinie 
 

De Diefdijklinie is een primaire, indirect waterkerende dijk in beheer bij Waterschap Rivierenland. De Diefdijklinie 

voldeed niet meer aan de wettelijke veiligheidsnormen. De dijk was niet overal stabiel en op verschillende plekken 

bestond het gevaar van ‘piping’. 

 

De aanvankelijke plannen voor dijkversterking die ten koste zouden gaan van het historisch dijkprofiel, hebben 

betrokken partijen ingeruild voor één, integraal plan waarin drie elementen zijn uitgewerkt: 

- behoud van het karakteristieke dijkprofiel 

- versterking van de herkenbaarheid en toegankelijkheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

- verbetering van de verkeersveiligheid. 

 

Het klinkt zo simpel, maar dit was alleen mogelijk door het complexer te maken. Betrokken partijen hadden het 

vertrouwen vanuit het publieke belang meerwaarde te kunnen bereiken; ‘dat vertrouwen was er na één minuut’. 

Bij de uitreiking van de Waterinnovatieprijs noemt Eric Luiten, Rijksadviseur voor Landschap en Water, de Diefdijklinie 

‘een voortreffelijk voorbeeld van een omgevingssensitieve benadering van hoogwaterveiligheid, integraal voorbereid 

en gerealiseerd’. 
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Projectkosten en -financiering (€ mln.) 
 

 

 
 

 
De dijkversterking valt onder de Deltawet grote rivieren. Waterschap Rivierenland betaalt de dijkversterking (eigen bijdrage circa  

€ 4,0 mln.) en ontvangt hierbij een bijdrage van provincie Zuid-Holland, evenals van later het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

De provincies Gelderland en Zuid-Holland betalen de versterking van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, deels met Nota Ruimte-

gelden. 

De wegbeheerders – Waterschap Rivierenland en gemeente Lingewaal – betalen de verbetering van de verkeersveiligheid en 

ontvangen hierbij een bijdrage van provincie Zuid-Holland (Fietsplan 2008). 

 

Belangrijkste betrokken partijen 
 

 Partij Rollen (formeel/informeel) 

Aannemerscombinatie 

Diefdijkalliantie 

Uitvoerder integraal uitvoeringsgereed ontwerp 

 Bewoners en eigenaren 

 

Inbrenger wens verbetering verkeersveiligheid 

 
Dienst Landelijk Gebied 

 

Adviseur dijkversterking in opdracht van provincie Gelderland 

(behoud historisch dijkprofiel), ‘samenvoeger’ maatregelen tot 

integraal ruimtelijk ontwerp 

 Gemeente Lingewaal 

 

Wegbeheerder zuidelijk deel dijk, financier verbetering verkeers- 

veiligheid 

 Pact van Loevestein 

 

Bestuurlijk overleg gericht op behoud en versterking Nieuwe 

Hollandse Waterlinie; verantwoordelijke projectenveloppe Diefdijk 

Provincie Gelderland 

 

Opdrachtgever Dienst Landelijk Gebied, subsidieverlener Nieuwe 

Hollandse Waterlinie 

 Provincie Zuid-Holland 

 

Coördinerend bevoegd gezag conform Waterwet (goedkeuring 

plan dijkversterking)*), subsidieverlener dijkversterking (Deltawet 

grote rivieren), subsidieverlener Nieuwe Hollandse Waterlinie, 

subsidieverlener verbetering verkeersveiligheid 

 Rijksoverheid 

 

Subsidieverlener dijkversterking (Hoogwaterbeschermings- 

programma) 

 Waterschap Rivierenland Initiatiefnemer en financier dijkversterking, verantwoordelijke 

uitvoering integraal uitvoeringsgereed ontwerp, wegbeheerder 

noordelijk deel dijk, financier verbetering verkeersveiligheid 

 

*) Provincie Zuid-Holland (coördinerend) vormt samen met provincie Gelderland en provincie Utrecht het bevoegd gezag conform de  

   Waterwet. 

 

 

 

 

26,9

5,4

2,2

Dijkversterking Nieuwe Hollandse Waterlinie

Verkeersveiligheid Hulpvariabele figuuropmaak supergroot

0,3
4,3

19,4

5

5,5

Gemeente Lingewaal Provincie Gelderland Provincie Zuid-Holland
Rijksoverheid (HWBP) Waterschap Rivierenland
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Tijdlijn 
 

 

 Betekenisvolle momenten 

mei 2007 Waterschap Rivierenland wil vaart zetten achter dijkversterking 

februari/maart 2008 Startnotitie ligt ter inzage; bewoners ervaren Diefdijklinie vooral als verkeersonveilig blijkt op 

informatie- en inspraakbijeenkomsten en uit zienswijzen 

zomer 2008 Scope van project wordt verbreed; in intensieve samenwerking komen betrokken partijen 

erachter wat met elkaar bereikt kan worden 

2009 Geldstromen worden bij elkaar gebracht en efficiënt gecombineerd; provincies Gelderland en 

Zuid-Holland stellen extra geld beschikbaar voor behoud van karakteristieke dijkprofiel en 

versterking herkenbaarheid en toegankelijkheid Nieuwe Hollandse Waterlinie 

oktober 2009 Belevingsdag om met bewoners sfeer van Diefdijklinie te proeven 

maart 2010 Voorkeursalternatief dijkversterking is in concept gereed (maatwerk), evenals voorlopige 

ideeën voor verbetering verkeersveiligheid 

juli 2011 Provincies Zuid-Holland (coördinerend), Gelderland en Utrecht keuren plan voor 

dijkversterking goed 

december 2011 Dienst Landelijk Gebied voegt maatregelen samen tot integraal ruimtelijk ontwerp 

april 2012 Officiële start werkzaamheden project Diefdijklinie (fase 1; damwanden) 

december 2012 Vertraging; bij technische uitwerking komen allerlei zaken naar boven die meer tijd en 

aandacht vragen dan eerder ingeschat 

maart 2014 Integraal uitvoeringsgereed ontwerp is gereed 

juni 2014 Gunning aan aannemerscombinatie Diefdijklinie 

september 2014 Herstart werkzaamheden project Diefdijklinie (fase 2; integraal uitvoeringsgereed ontwerp) 

september 2015 Onthulling militair wachthuisje (symbolische markering plek waar Nieuwe Hollandse Waterlinie 

de dijk verlaat) 

oktober 2015 Herftsexcursie4kids; gedurende uitvoering zijn er diverse excursies voor kinderen, studenten, 

bewoners en bedrijven om werkzaamheden aan de dijk en Nieuwe Hollandse Waterlinie van 

dichterbij te bekijken 

mei 2016 Preview Nieuwe Hollandse Waterlinie 

september 2016 Openingsfeest Diefdijklinie 

maart 2017 Asfalteringswerkzaamheden, verkeersbesluit treedt in werking (vrachtwagenverbod) 

 

Spanningen 

 
Inhoudelijke uitdagingen 

1 Spanning 

Waterveiligheid versus historisch dijkprofiel. 

Oorzaak 

De Diefdijklinie is een bijzondere dijk die dateert uit 

de 13e eeuw en deel uitmaakt van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. De aanvankelijk voor- 

genomen maatregelen voor dijkversterking zouden 

ten koste gaan van het historisch dijkprofiel. 

 Oplossing: de gehele gebiedsopgave is de baas 

Als in 2007 de eerste plannen voor dijkversterking worden gemaakt, blijkt al snel dat niet alleen water- 

veiligheidsopgaven maar vooral andere opgaven leven in het gebied. Waterschap Rivierenland – lid van 

het Pact van Loevestein*) – krijgt oog voor de gehele gebiedsopgave. De scope van het project wordt 

verbreed, om op die manier ruimte te scheppen voor de dijkversterking. 

‘Het ging er niet om wie waarover ging, het moest één plan worden.’ In een intensieve samenwerking 

komen betrokken partijen erachter wat met elkaar bereikt kan worden. De provincies Gelderland en Zuid-

Holland stellen extra geld (deels Nota Ruimte-gelden) beschikbaar om de dijk zodanig te versterken dat 

landschappelijke inpassing mogelijk wordt en de herkenbaarheid en toegankelijkheid van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie kan worden versterkt. Op basis van inspraakreacties van bewoners wordt ook het 

verkeersveilig inrichten van de dijk een integraal onderdeel. 
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Het wordt er niet gemakkelijker van; het is maatwerk waar de provincies en het waterschap flink aan 

moeten trekken. Er zijn de nodige technische puzzels, zoals het opknappen van batterijopstelplaatsen in 

de kruin van de dijk. Wel kan worden geprofiteerd van voorbereidend werk van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie, een Nationaal Project met niet alleen middelen maar ook een verbindend verhaal (‘verbetering 

van de dijk met een geschiedenis’). En het is de moeite waard; de dijkversterking, de restauratie van 

Nieuwe Hollandse Waterlinie objecten en de verkeersveiligheid zijn uitgewerkt in één project. 

 

*) Het Pact van Loevestein is een bestuurlijk overleg van provincies, gemeenten, waterschappen en Staatsbosbeheer 

gericht op het behoud en versterking van de Nieuwe Holandse Waterlinie ten zuiden van de Lek (vastgelegd in een in 

2002 getekende intentieverklaring). De gezamenlijke ambitie is vertaald in het uitvoeringsprogramma Doelgericht 

uitvoeren! Het bestuurlijk overleg is verantwoordelijk voor de zogenoemde projectenveloppen Diefdijk en Loevestein uit 

het Panorama Krayenhoff, de visie op de uitvoering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (projectenveloppen bevatten 

de projectvoornemens en reserveringen voor een samenhangend deelgebied binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie). 

 
Knellende instituties 

2 Spanning 

Tijd als vriend en vijand. 

Oorzaak 

Tijd is ‘heilig’ om de kansen op meekoppelen te 

verzilveren. Maar bij de technische uitwerking 

komen allerlei zaken naar boven die meer tijd en 

aandacht vragen dan eerder ingeschat. 

 Oplossing: ‘spelen’ met tijd 

Er staat druk op het komen tot één plan; ‘de tijd was heilig’. Deze druk zet een aantal sleutelpersonen – 

de directeur innovatie/projectdirecteur van Waterschap Rivierenland, de programmamanager Nieuwe 

Hollandse Waterlinie van provincie Gelderland en de accountmanager van het projectbureau Nieuwe 

Hollandse Waterlinie – er bewust op. De plannen voor dijkversterking zijn een rijdende trein waar je wel of 

niet op kunt springen en de ervaring leert dat als je te laat bent de kansen op meekoppelen verdampen. 

De deadlines voor de goedkeuring van het plan voor dijkversterking en de start van fase 1 werken; de 

druk op het komen tot één plan leidt er bijvoorbeeld toe dat aanspraak kan worden gemaakt op Nota 

Ruimte-gelden om de dijk zodanig te versterken dat landschappelijke inpassing van de dijkversterking 

mogelijk wordt en de herkenbaarheid en toegankelijkheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan worden 

versterkt. 

Het werkt evenwel niet altijd en overal. Als bij de technische uitwerking tot op detailniveau allerlei zaken 

naar boven die meer tijd en aandacht vragen dan eerder ingeschat, nemen de sleutelpersonen gas terug. 

Dat zorgt voor een zekere vertraging maar levert ook verbeterde (nieuwe) inzichten op, waardoor voor 

een aantal locaties de maatregel voor dijkversterking beperkter is. Later weerhouden nog uit te voeren 

asfalteringswerkzaamheden betrokken partijen er niet van bewoners uit te nodigen voor het openingsfeest 

van de Diefdijklinie op zaterdag 24 september 2016 en hen te bedanken voor hun geduld tijdens de 

werkzaamheden. 

 

3 Spanning 

Het (on)vermogen om één plan ook als één plan uit 

te voeren. 

Oorzaak 

De plannen ieder voor zich uitvoeren werkt 

kostbare deeltrajecten in de hand. Bovendien 

worstelt de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de 

vraag hoe de op zich mooie plannen uit te voeren. 

 Oplossing: integrale uitvoeringsstrategie 

Plannen blijven nogal eens op de tekentafel liggen of verzanden in polderoverleg. Dat dreigde ook te 

gebeuren met de projectenveloppe Diefdijk. Zo bezien komen de plannen voor dijkversterking op het juiste 

moment voor de versterking van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De oplossingsgerichte houding van 

betrokken partijen maakt een integrale uitvoeringsstrategie mogelijk. Afgesproken wordt om de plannen 

integraal uit te werken en aan te besteden, in opdracht van Waterschap Rivierenland. Waterschap 

Rivierenland, een partij met de nodige uitvoeringskracht, is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het integraal uitvoeringsgereed ontwerp (één overheidsloket). Dus niet alleen van het projectplan 

dijkversterking, maar ook van het maatregelenpakket Nieuwe Hollandse Waterlinie en het maatregelen- 

pakket verkeersveiligheid.  
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De Dienst Landelijk Gebied ondersteunt Waterschap Rivierenland tijdens de begeleiding van de 

uitvoeringswerkzaamheden (bewaken ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid van de inrichting). 

De oplossingsgerichte houding van betrokken partijen komt ook tot uitdrukking na oplevering als een 

‘veegploeg’ klaar staat om een aantal restpunten snel op te lossen. In overleg met de beheerders worden 

de restpunten geïnventariseerd, waarna de beheerders met een eigen budget de restpunten met lokale 

aannemers in eigen tempo mogen oppakken. 

 

4 Spanning 

Meekoppelen, maar wie beheert de in oude luister 

herstelde objecten aan de dijk? 

Oorzaak 

De opgeknapte batterijopstelplaatsen, 

gereconstrueerde loopgraven en aangelegde 

wandelpaden, dijktrappen, verblijfplekken en 

parkeerplaatsen vragen meer aandacht dan in het 

verleden. 

 Nog geen oplossing: procesaanpak, nog geen duurzaam beheer 

Als verantwoordelijke voor de uitvoering van het integraal uitvoeringsgereed ontwerp neemt Waterschap 

Rivierenland ook een zeker risico, want het beheer is nog niet in alle gevallen geregeld. Weliswaar heeft 

het Pact van Loevestein begin 2012 de noodzaak van het beheer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

geagendeerd, duurzaam beheer van niet-exploiteerbare objecten is lastig. Afgesproken wordt dat de 

eerste twee jaar na oplevering de aannemer het beheer nog uitvoert, daarna moet het beheer voor de 

langere termijn goed geregeld zijn. Vandaag de dag is er evenwel nog altijd enige discussie over beheer; 

vooralsnog is het idee dat de verschillende eigenaren van de gronden het beheer voor hun rekening gaan 

nemen. 

 
Spanningsvolle interacties 

5 Spanning 

Complexiteit is oncomfortabel. 

Oorzaak 

‘Door de verschillende doelstellingen en daarmee 

ook het grote aantal betrokken partijen is het 

project een complex project geworden’. 

 Oplossing: moed om te handelen naar de geest 

Eén plan, één overheidsloket. Het klinkt simpel, maar maakt het complexer. Vanaf het begin is er een 

aantal sleutelpersonen dat de moed heeft het complexer te maken. Bij Waterschap Rivierenland 

bijvoorbeeld gaat de directeur innovatie er persoonlijk achter staan dat er één plan komt. 

Wat de aanstichters nadrukkelijk niet doen is organisatie-denken. ‘Als we precies hadden gemaakt wie 

waarover gaat, was het project nooit een succes geworden’. Het gaat er de ‘aanstichters’ niet om wie 

waarvoor verantwoordelijk is, maar dat ze hun eigen handelen kunnen verantwoorden. Afspraak is 

afspraak. Illustratief is dat er in 2013 wel een concept Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst 

dijkverbetering Diefdijklinie is opgesteld, maar dat die nooit is ondertekend. ‘De ondertekening maakte het 

juridisch alleen maar ingewikkeld; alle partijen hebben wel altijd naar de geest van de bestuurlijke 

samenwerkingsovereenkomst gehandeld’. Er is ook geen stuurgroep of iets dergelijks samengesteld. In 

plaats daarvan maken betrokken partijen handig gebruik van bestaande gremia, zoals het Pact van 

Loevestein en de coördinatiecommissie dijkversterking (CCD) van provincie Zuid-Holland, waarin een 

groot aantal belangengroepen vertegenwoordigd is. Ambtelijk was er wel een begeleidingsgroep 

samengesteld. 

De aanstichters handelen ook naar de geest van het ‘juridisch’ instrumentarium. Illustratief is dat 

Waterschap Rivierenland durft af te wijken van het eigen beleid dat bij het versterken van een primaire 

waterkering 100% van de gronden in eigendom wordt verworven. ‘Bij de Diefdijklinie was 90% van de 

gronden niet in eigendom, dan moet je niet bang zijn om af te wijken van het beleid.’ Flexibiliteit zoeken in 

het ‘juridisch’ instrumentarium betekent ook dat de plannen voor dijkversterking, versterking van de 

herkenbaarheid en toegankelijkheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en verbetering van de 

verkeersveiligheid afzonderlijk worden uitgewerkt en vervolgens zijn samengevoegd tot een integraal 

ruimtelijk ontwerp. Zo zou, als er onverhoopt toch iets mis zou gaan, een partiële wijziging (hebben) 

volstaan. 
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Natuurlijk, achter de schermen is er ook best het nodige gedoe. Ook nog tijdens de uitvoering. ‘Maar we 

zijn altijd om tafel blijven zitten. Ik heb tegen de aannemerscombinatie gezegd: Als je het werk stillegt 

hebben we oorlog, als je doorwerkt komen we er samen uit.’ 

 

6 Spanning 

Dijkversterking in historisch gebied. 

Oorzaak 

Waterschap Rivierenland wil vaart maken met de 

dijkversterking. De dijkversterking raakt evenwel 

veel partijen en mensen, allereerst de mensen die 

aan of vlakbij de dijk wonen. Bij deze bewoners 

leven vooral gevoelens van verkeersonveiligheid. 

 

 Oplossing: ken de bewoners aan de dijk 

Het project Diefdijklinie heeft ertoe geleid dat Waterschap Rivierenland de bewonersparticipatie ook in 

andere projecten heeft versterkt. ‘De dijk is van ons allemaal. Daarom willen we ook samen ontdekken 

wat nodig is.’ Doordat Waterschap Rivierenland de bewoners aan de dijk die voor de eerste keer met een 

dijkversterking in aanraking komen betrekt, ontstaat er een andere dynamiek. Er wordt onder meer met 

een bus over de dijk getoerd om samen oplossingen te bedenken. Samen met Vitens is gezocht naar hoe 

de waterleidingen buiten de zogenoemde beschermingszone te leggen met een zo beperkt mogelijke 

overlast voor bewoners (‘relinen’; een nieuwe, dunne leiding door de bestaande hoofdleiding trekken). Er 

is werk met werk gemaakt. En er zijn soms tegenprestaties in het gebied aangeboden, zoals het gelijk met 

de werkzaamheden aanpassen van een oprit van een bedrijf aan de dijk. 

Het betekent niet dat altijd alles kan. Het budget was bijvoorbeeld onvoldoende om alle geïnventariseerde 

wensen voor de verbetering van de verkeersveiligheid uit te kunnen voeren. Enkele maatregelen zijn 

geschrapt – de kosten van een achterontsluiting voor een transportbedrijf waren bijvoorbeeld simpelweg 

te hoog – voor de financiering van andere maatregelen zijn aanvullende mogelijkheden onderzocht. 

 

 
Literatuurlijst 
Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst dijkverbetering Diefdijklinie (concept) 

Dienst Landelijk Gebied (2012), Inventarisatie beheeropgave Nieuwe Hollandse Waterlinie; deelgebied Diefdijk-Loevestein (Pact van 

Loevestein) 

Dienst Landelijk Gebied (2011), Diefdijklinie; ruimtelijk ontwerp voor de hoofdverdedigingslijn Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Lek 

en Waal 

GeoDelft (2007), Toetsing veiligheid Diefdijklinie 

Grontmij (2008), Verkeersonderzoek verbetering Diefdijklinie 

Nieuwe Hollandse Waterlinie (2004), Panorama Krayenhoff; linieperspectoief 

Pact van Loevestein; intentieverklaring inzake de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Pact van Loevestein (2012), Doelgericht uitvoeren!; programmaplan 2011-2020 Nieuwe Hollandse  

Waterlinie Diefdijk/Loevestein 

 

http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/common/projecten/diefdijklinie/diefdijklinie.html 

https://www.waterinnovatieprijs.nl/project2016/omgevingsaanpak-diefdijklinie/ 

 

Lijst van gesproken personen 
- Johan Bakker, directeur innovatie/projectdirecteur Waterschap Rivierenland 

- Richard van Doorn, omgevingsmanager Waterschap Rivierenland 

- Bastiaan Heutink, projectmanager Waterschap Rivierenland 

- Kees van der Velden, landschapsarchitect provincie Gelderland1). 

 
  

                                                           
1 ) Richard van Doorn werkte tot medio 2011 als projectmanager aan de Diefdijklinie, daarna als omgevingsmanager. Kees van der Velden werkte tot 

medio 2015 als landschapsarchitect bij de Dienst Landelijk Gebied. 
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Bijlage: maatregelen op de kaart 

 

 
Bron: http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/common/projecten/diefdijklinie/diefdijklinie.html 

 



 
Factsheet Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl - 1 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dijkversterking Eemshaven-Delfzijl 
 

 

Procesinnovatie door hoge urgentie 
 

 
Het dijktraject loopt van Eemshaven tot Delfzijl 

en is 11,7 km lang. Het gebied ligt in het 

noordoosten van de provincie Groningen.  

Succesvol voorbeeld van: 

                                                   
meekoppelen     cofinanciering     innovatief ontwerp     duurzaamheid 

 

- Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

 

- Oplevering project voorzien eind 2019: 

. dijkversterking met waterbouwasfaltbeton en opensteenasfalt als 

bekleding, kleidepots achter de dijk en een monitoringssysteem. 

 

- Projectbudget: circa € 123 mln. 

 

Projectomschrijving Eemshaven-Delfzijl 
 

De zeedijk Eemshaven–Delfzijl is onderdeel van de primaire waterkering, in beheer bij het waterschap 

Noorderzijlvest. De dijk is in de derde wettelijke toetsronde (2006-2011) afgekeurd op hoogte, bekleding buitenkant en 

stabiliteit binnenkant en voldoet niet meer aan de wettelijke norm. Daarbij komt dat het gebied regelmatig last heeft 

van aardbevingen die optreden als gevolg van de gaswinning in Noordoost-Groningen. Dit leidt tot een verhoogde 

urgentie in het HWBP. Het versterkingsproces moet versneld moest worden ten opzichte van een traditioneel proces: 

het waterschap start de trajecten voor ontwerp, aanbesteding en vergunningverlening tegelijk. Dit parallelle proces 

leidt tot een tijdwinst van 2,5 jaar ten opzichte van een traditionele volgtijdelijke aanpak. 

 

Vooruitlopend op de dijkversterking identificeren verschillende partijen in 2012 al wensen om te koppelen aan de 

dijkversterkingsopgave. Deze wensen landen in de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 2030 (2013). Het waterschap vindt 

dat de dijk ‘van ons allemaal’ is en zet zich in om de kansrijke ideeën uit deze visie mee te nemen in de verkenning 

van de dijkversterking. Kansrijk is dat de betreffende partij klaar staat om aan te haken bij de planning van de 

dijkversterking: dus inhoudelijke en financiële instemming vanuit de eigen organisatie. Tegelijkertijd sluit het 

waterschap uit dat later in het proces nog meekoppelkansen worden ingebracht. Dat staat de planning niet toe. 

 

De provincie grijpt de versterking van de zeedijk aan voor het meekoppelen van beleidsdoelen: het versterken van de 

ecologische en recreatieve kwaliteit. Deze doelen uiten zich in plan ‘Kiek over Diek’, ‘Dubbele Dijk’ en ‘Rijke Dijk’. 

‘Kiek over Diek’ omvat een fietspad van 90 kilometer lang door het Waddengebied. Het concept ‘Dubbele Dijk’ heeft 

een meerwaarde voor natuur en biedt ruimte voor commerciële zilte teelt. Het principe van de ‘Rijke Dijk’ is het 

creëren van een natuurlijker overgang tussen de dijk en het water. 

De gemeente Delfzijl gebruikt de aanstaande dijkversterking als mogelijkheid om het Marconistrand uit te breiden 

voor de toeristisch-recreatieve kwaliteit van de gemeente. Hiervoor wordt de zeedijk gedeeltelijk verlegd. 

De gemeente Eemsmond heeft in de initiatiefase de wens om een verhoogde parkeerplaats aan de dijk te realiseren, 

maar vindt later een meer geschiktere locatie buiten de scope van de dijkversterking.  
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Het project bevindt zich in 2018 in de realisatiefase (uitvoering door Combinatie Ommelanderdiek, een 

samenwerkingsverband van KWS Infra en Boskalis). De bedoeling is aanvankelijk dat de uitvoering in 2016 zou 

starten, maar dit is verlaat naar eind 2017. De aannemers moeten het project namelijk technisch herzien. Oorzaak is 

dat het aanvankelijke ontwerp al is gebaseerd op het nieuwe ontwerpinstrumentarium 2017, waarin nog fouten blijken 

te zitten. De herziening is door een eerdere meevaller in de aanbesteding financieel geen probleem, en ook planning-

technisch past dit in het traject zonder de oplevering te hoeven uitstellen. 

 

Projectkosten en -financiering (€ mln.) 
 

 
 

 
 

 

De dijkversterking valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Van de reguliere hoogwateropgave wordt 90% vanuit het 

HWBP betaald, en 10% vanuit het waterschap. De meerkosten van innovaties in de dijkversterking worden volledig vanuit het HWBP 

betaald. Daarnaast zijn er meerkosten om de dijk bodemdalingsbestendig te maken: € 10 mln., betaald door de commissie bodem- 

daling. De aardbevingsopgave van € 4,2 mln. (exclusief onderzoekskosten van € 10 mln.) is betaald door de NAM. Verder betalen 

provincie en gemeente Delfzijl de kosten voor de koppelprojecten ‘Rijke Dijk’, ‘Kiek over Diek’ en ‘Stadsstrand Marconi’: € 4,4 mln. 

 

Belangrijkste betrokken partijen 
 

 Partij Rollen (formeel/informeel) 

 

Combinatie Ommelanderdiek Combinatie van KWS Infra en Boskalis. Uitvoerder van project 

 Commissie bodemdaling 

 

Financier kosten bodemdaling als gevolg van gaswinning 

 
Gemeente Delfzijl 

 

Initiatiefnemer en financier realisatie gemeentelijke beleidsdoelen 

 
Nederlandse Aardolie Maatschappij 

(NAM) 

Financier aardbevingsbestendigheid van de dijk. Verantwoordelijk 

voor schade en kosten van aardbevingen als gevolg van 

gaswinning 

 
Provincie Groningen 

 

Initiatiefnemer en financier realisatie provinciale beleidsdoelen 

 
Rijksoverheid 

 

Subsidient dijkversterking (90% kosten sober en doelmatig; 100% 

kosten van innovatie) 

 RWE 

 

Initiatiefnemer en financier windmolenpilot  

 

Waterschap Noorderzijlvest Opdrachtgever dijkversterking. Medefinancier dijkversterking 

(10%) 
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Tijdlijn  

 Betekenisvolle momenten 

2013 Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 2030. 

augustus 2014 Intentieverklaring samenwerking koppelprojecten. Partijen: Waterschap Noorderzijlvest, 

provincie Groningen, gemeente Delfzijl, gemeente Eemsmond, Ministerie van IenM, Ministerie 

van EZ, RWS en Stichting Groninger Landschap. 

Q3, 2014 Verkenningsfase. 

2015-2016 Planuitwerkingsfase. 

2016 Aanbesteding. 

oktober 2016 Deltares levert concept beoordelings- en ontwerpprotocol voor de zeedijk. 

november 2016 Nadere analyse en aanpassing concept beoordelings- en ontwerpprotocol in samenwerking 

met panel van internationale experts. 

2017-2019 Realisatiefase. 

Q4, 2019 Beoogde oplevering. 

 

Spanningen 

 
Inhoudelijke uitdagingen 

1 Spanning 

Meekoppelen versus tijd/urgentie. 

Oorzaak 

De dijkversterking heeft een verhoogde urgentie in 

het HWBP. Hierdoor is er weinig tijd om 

meekoppelkansen te identificeren en moeten 

meekoppelkansen zich conformeren aan het 

tijdschema van de dijkversterking. 

 Oplossing: De gehele gebiedsopgave is de baas 

De provincie Groningen, de gemeenten Delfzijl en Eemsmond, en energiebedrijf RWE zien de 

dijkverbetering als kans om eigen opgaven te verbinden aan de realisatie van de dijkverbetering. De 

betrokkenen besluiten gezamenlijk de mogelijkheid hiervan te onderzoeken. Waterschap Noorderzijlvest, 

provincie Groningen, gemeente Delfzijl, gemeente Eemsmond, Ministerie van I&M, Ministerie van EZ, 

RWS, en stichting Groninger Landschap ondertekenen daartoe op 29 augustus 2014 de intentieverklaring 

Samenwerking koppelprojecten. 

Belangrijk voor dit succes is dat deze intentieverklaring een geschiedenis heeft. Al in 2013 landen de 

ambities van deze partijen in de Ontwikkelingsvisie Eemsdelta 2030. De kracht van dit document is dat 

ontwikkelingswensen in het gebied al vroeg geïnventariseerd zijn, zodat er gekoppeld zou kunnen worden 

aan grote ruimtelijke ontwikkelingen. 

Samengevat is de sleutel tot succes dat besturen elkaar vroeg vinden. “Het is beter om vooraf te 

verweven in plaats van achteraf mee te koppelen”. Samenwerken aan onze dijk. 

  

Knellende instituties 

2 Spanning 

Parallel werken met behoud van samenhang. 

Oorzaak 

Door de verhoogde urgentie in het HWBP heeft de 

dijkversterking een te krappe doorlooptijd om de 

normale volgtijdelijke werkwijze voor verkenning en 

planuitwerking te volgen. 

 Oplossing: Intensief samenwerken in parallelle processen 

Het waterschap en de provincie starten dijkontwerp, het Provinciaal inpassingsplan (PIP)/juridische 

vergunningentraject en de aanbesteding tegelijk in drie parallel lopende processen. Dit heeft geleid tot 2,5 

jaar tijdswinst ten opzichte van een normaal volgtijdelijk planproces. 

De keuze voor een PIP komt voort uit de wens voor een versnelde uitvoering van het project. In plaats van 

dat de betreffende gemeenten hun bestemmingsplannen wijzigen, bundelt de provincie de ruimtelijke 

ordeningszaken in een PIP. Het PIP voorziet in de gewenste ruimtelijke inpassing van de dijkverbetering 

en de koppelprojecten. Het PIP verschaft tevens de juridische basis voor de uitvoering van de 

noodzakelijke werkzaamheden aan de dijk. Artikel 5.4, zesde lid, van de Waterwet maakt dit mogelijk. 
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Vaststelling van een afzonderlijk ‘Projectplan Waterwet’ is daardoor niet meer nodig. De ontwerpbesluiten 

liggen tegelijk met het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan en het MER ter inzage. Op basis van de 

ingediende zienswijzen passen provincie en waterschap het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan en de 

ontwerpbesluiten zo nodig aan. 

Buiten de juridische aspecten vraagt een dergelijke aanpak om een groot managementvermogen om het 

project tot een succesvol einde te brengen. Er ligt een grote tijdsdruk op het project, en je hebt een team 

nodig van mensen die hiermee kunnen omgaan. Er moeten, soms al vroegtijdig, knopen worden 

doorgehakt om het proces niet te vertragen. De projectmanager benadrukt het belang van bestuurders 

met lef die sterk in hun schoenen staan.  

Daarnaast is er gedurende het proces intensief contact (tot meerdere malen per maand) tussen de 

betrokken partijen om alle neuzen dezelfde kant op te houden. Op deze manier lopen de verwachtingen 

niet uiteen en weet elke partij waar zij aan toe is. Zo hebben de projectmanagers van waterschap en 

adviesbureau intensief contact om zo het proces vanuit twee perspectieven in goede banen te leiden. 

Daarnaast blijkt vaak en goed samenkomen belangrijk om uitval tegen te gaan. 

Tenslotte waakt de projectmanager voor het verliezen van de kritische blik. Door de urgentie kan dit 

wegebben, maar het team moet weloverwogen keuzes blijven maken. Er liggen grote bestuurlijke risico’s 

in een dergelijke opzet van het project. Het is daarom dat alle projectpartners hun bestuurders nauw bij 

het proces betrekken, anders wordt het halen van de planning erg lastig. 

 

3 Spanning 

Projectorganisatie versus lijnorganisatie. 

Oorzaak 

Door de tijdsdruk moeten soms keuzes gemaakt 

worden die niet geheel waterdicht zijn. De 

systematiek van overheidsinstanties laat dit niet 

altijd toe. Zo staan het projectteam en de 

lijnorganisatie (beheer, vergunningen en 

handhaving) binnen het waterschap niet altijd op 

één lijn. Het projectteam heeft haast, maar de 

lijnorganisatie voelt deze urgentie minder. Tevens 

is sprake van een cultuurverschil: de lijnorganisatie 

is sterk betrokken bij de bestaande dijk, die door de 

projectorganisatie wordt veranderd. 

 Oplossing: Communicatie is key 

Als projectleider van projecten onder tijdsdruk moet je er mee om kunnen gaan dat niet alles vlekkeloos 

verloopt. Het is en blijft belangrijk om erg goed te communiceren waarom je soms sneller beslissingen 

moet nemen en waarom processen sneller doorlopen moeten worden. Iedereen binnen de organisatie 

moet besef hebben van de urgentie. Naast de projectorganisatie geldt dit ook voor de lijnorganisatie. Dit 

vraagt om frequente communicatie op alle niveaus: medewerker, management en bestuur. 

 
Spanningsvolle interacties 

4 Spanning 

Tijd en kwaliteit. 

Oorzaak 

Door de grote tijdsdruk op dit project worden soms 

risicovolle beslissingen genomen om de planning 

niet te vertragen. Voorbeeld: de aanvankelijke 

raming van de aardbevingsgerelateerde 

meerkosten op het dijkontwerp (€80 mln.) wordt 

door de NAM ter discussie gesteld. De NAM krijgt 

tijd om dit nader te onderzoeken. Echter, de 

planning van de dijkversterking mag daarbij niet in 

het geding komen. 

 Oplossing: moed om ruimte te geven voor second opinion 

In de verkenningsfase voert Deltares onderzoek uit naar de aardbevingsbestendigheid van de dijk. Bij dit 

onderzoek betrekt Deltares deskundigen uit de Verenigde Staten, Japan en Turkije. Dit onderzoek moet 

uitsluitsel geven over hoe de dijk het best aardbevingsbestendig ontworpen kan worden.  
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De meerkosten voor het realiseren van aardbevingsbestendigheid zijn voor rekening van de NAM. De 

NAM gaat echter niet zomaar akkoord, en vraagt Fugro verder (grond-)onderzoek te doen.  

Uit het uitgevoerde (grond-)onderzoek blijkt dat de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl beter bestand is 

tegen aardbevingen dan vooraf werd gedacht. Een vooraf gedachte versterking met damwanden blijkt niet 

nodig, waardoor de kosten voor de NAM zo’n € 76 mln lager uitvallen, namelijk € 4,2 mln. Deze kosten 

zijn exclusief de onderzoekskosten van € 10 mln. Langer onderzoek zou wellicht kunnen uitwijzen dat de 

aardbevingsbestendigheid nog goedkoper kan, maar het project moet door om binnen de planning te 

blijven. Waterschap Noorderzijlvest en de NAM komen daarom een bedrag overeen van € 4,2 mln voor de 

aardbevingsbestendigheidsopgave. 

 

5 Spanning 

Meekoppelen versus tijd. 

Oorzaak 

RWE kan door de strakke planning van het 

waterschap niet op tijd uitsluitsel geven over de 

windmolenpilot op de dijk. De doorlooptijd is te kort 

voor de uitvoering van het onderzoek. 

 Oplossing: Aangepaste fasering in realisatie 

RWE heeft wel het geld voor de financiering van deze meekoppelkans. De provincie neemt een 

reservering op in het Provinciaal Inpassingsplan. Deze reservering geldt voor één jaar. Binnen die termijn 

moet RWE laten weten of zij de windmolenpilot voortzet. Om RWE tegemoet te komen deelt het 

waterschap het gedeelte van de dijk waarop de pilot is beoogd in in de laatste fase van de realisatie. 

Echter, mocht deze pilot om wat voor reden dan ook vertragen, dan wordt deze uit het project gehaald. De 

planning mag door de koppelprojecten niet in gevaar komen.  
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en verzilveren van ecosysteemdiensten en versterken van biodiversiteit bij een multifunctionele dubbele keringzone voor de 
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Lijst van gesproken personen 
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- Ate Wijnstra, projectmanager dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl Waterschap Noorderzijlvest. 
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Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
 

 

Multidimensionale wateropgave gecombineerd met ontwikkeling 
natuur, economische ontwikkeling en leefbaarheid 

 

 
 

Het projectgebied ligt in de Provincie Limburg, in 

de noordelijke Maasvallei op de westelijke 

Maasoever tussen Wanssum en Ooijen. De 

dorpen Meerlo en Broekhuizen vormen de 

zuidgrens van het plangebied en de Maas de 

noordgrens. Het plangebied waar het 

inpassingsplan voor zal gelden, valt binnen de 

grenzen van de gemeenten Horst aan de Maas 

en Venray.  

Succesvol voorbeeld van: 

                               
meekoppelen         cofinanciering 

 

- MIRT-project. 

 

- Looptijd 2006-2020 (project bevindt zich in realisatiefase): 

· meervoudige doelstelling (hoogwaterbescherming, waterstands- 

daling, ontwikkelingen natuur en landschap, ruimte voor 

economische ontwikkeling, vergroten van de leefbaarheid in 

Wanssum) 

· provincie Limburg is gedelegeerd opdrachtgever. 

 

- Projectbudget: € 223 mln. 

 

 

Projectomschrijving Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
 

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum draagt bij aan de hoogwaterbescherming van het Noordelijke Maasdal voor de 

korte en lange termijn. Met het heropenen van de Oude Maasarm, verleggen van dijken en creëren van twee 

hoogwatergeulen ontstaat een uniek, waterrijk natuurlandschap, ruimte voor recreatie en andere economische 

ontwikkelingen. In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd.  

 

Aanleiding voor het project zijn de grote overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 die enorme economische 

schade veroorzaakten. Ter voorkoming van acute problemen en vooruitlopend op integrale 

beschermingsprogramma’s zijn in 1996 tijdelijke maatregelen genomen die de veiligheid van het gebied op korte 

termijn moesten verbeteren: op diverse plekken werden nooddijken aangelegd. Daarnaast is de Oude Maasarm 

tussen Ooijen en Wanssum afgesloten, die voorheen altijd meestroomde met hoogwater.  

 

De afdamming van de 10 kilometer lange Oude Maasarm veroorzaakt echter een onwenselijke opstuwing van het 

Maaswater bij Broekhuizen. In de wetenschap dat de huidige waterkeringen tijdelijk waren en de Oude Maasarm in de 

toekomst weer zou moeten meestromen voor een duurzame waterveiligheid, wordt het gebied achter de kades op 

voorhand aangemerkt als stroomvoerend- en bergend winterbed van de Maas.  
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Daardoor ging het gebied planologisch op slot; het was nagenoeg onmogelijk om tussen Ooijen en Wanssum 

toestemming te krijgen voor nieuwbouw of uitbreiding van gebouwen. In een gebied met veel agrarische bedrijvigheid 

en een florerende haven, was dit een zeer onwenselijke situatie. 

 

De doelstellingen van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zijn samengevat: 

- het realiseren van de wettelijke veiligheidsnorm van een gemiddelde overschrijdingskans van 1/250 per jaar uiterlijk 

in 2020 door aanleg en verbetering van de primaire waterkeringen 

- waterstanddaling van 35 cm (bij hoogwater) 

- ontwikkelen van natuur en landschap (340 ha nieuwe natuur en 540 ha aaneensloten waterrijk natuurgebied).  

- vergroten van de leefbaarheid in Wanssum (o.a. aanleg rondweg) 

- ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen (o.a. 19,2 ha nieuwe watergebonden bedrijvigheid en 400 m 

uitbreiding van de insteekhaven, bedrijfsuitbreidingen). 

 

Projectkosten en -financiering (€ mln.) 
 

 

 
 

 
Het totale projectbudget bedraagt € 223 mln. (prijspeil 2016). Op basis van de Bestuursovereenkomst uit 2012 zijn afspraken 

gemaakt over de verdeling van kosten. Het Rijk levert een bijdrage van € 132,2 mln. voor het realiseren van de waterkering en 

waterstandsdaling, waarvan € 10 mln. via een bijdrage aan het waterschap voor prioritaire maatregelen (overeengekomen via BO 

Waterveiligheid Maas 2011). De regionale partijen financieren de overige maatregelen, waaronder de aanleg van rondweg, 

grondverwerving, ontwikkeling van natuur en landschap (respectievelijk € 57,8 mln. van de provincie, € 8 mln. van gemeente 

Venray, € 3,2 mln. van gemeente Horst aan Maas en € 0,4 voor een particulier initiatief). 

 

Belangrijkste betrokken partijen 
 

 Partij Rollen (formeel/informeel) 

 Consortium Mooder Maas 

(Dura Vermeer en Ploegam) 

Uitvoerder 

 

Gemeente Horst aan de Maas Behartiger belangen op het gebied van economische 

ontwikkelingsruimte (e.g. toerisme en recreatie) en bescherming 

van dorp Broekhuizen (viel niet binnen de waterkering), leveren 

van inhoudelijke en financiële bijdrage 

 Gemeente Venray Behartiger belangen op het gebied van economische 

ontwikkelingsruimte (e.g. havenontwikkeling) en leefbaarheid 

Wanssum (i.e. oplossing probleem provinciale weg door het dorp 

en centrumontwikkeling), leveren van inhoudelijke en financiële 

bijdrage 

Ministerie van I&W/ Rijkswaterstaat Leveren van inhoudelijke en financiële bijdrage, belanghebbende 

bij de doelstelling waterstanddaling en rivier-gerelateerde natuur 

(KRW)  

 
Projectbureau Ooijen-Wanssum Dagelijkse projectleiding  



 
Factsheet Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum - 3 

 

Provincie Limburg Initiatiefnemer van het integrale gebiedsontwikkelingsproject, 

voorzitter stuurgroep, gedelegeerd opdrachtgever, leveren van 

inhoudelijke en financiële bijdrage, bevoegd gezag voor het PIP 

en MER, vergunningverlener en grondverwerver 

 
Waterschap Limburg (voorheen het 

Waterschap Peel en Maasvallei) 

Verantwoordelijke voor het beheer van de waterkeringen binnen 

het plangebied, leveren van inhoudelijke en (indirecte) financiële 

bijdrage 

 

Tijdlijn 
 

 

 Betekenisvolle momenten 

1993/1995 Hoogwater Maas 

1995/1996 Aanleg noodkades 

2005 Initiatiefvoorstel CDA-Statenfractie Provincie Limburg inzake aanvullend plan Zandmaas 

(opdracht aan Provinciale Staten) 

juli 2006 (Voor)verkenning gebiedsontwikkeling Oude Maasarm onder leiding van stichting Habiforum 

oktober 2007 Nadere verkenning Strategie Verruiming Ooijen-Wanssum 

december 2007 Besluit Stuurgroep tot start Planstudiefase 

april 2008 Intentieverklaring en samenwerkingsovereenkomst 

start Projectbureau Ooijen-Wanssum 

april 2010 Gebiedsplan Ooijen-Wanssum vastgesteld 

november 2011 Startbeslissing MIRT, bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas 

juli 2012 MIRT-verkenning Ooijen-Wanssum 

november 2012 Ondertekening Bestuursovereenkomst planuitwerking Ooijen-Wanssum 

maart 2015 Besluit aanbesteding 

mei 2016 Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan 

oktober 2016 Uitvoering gegund aan consortium Mooder Maas 

Ondertekening Bestuursovereenkomst Realisatiefase 

november 2017 Start uitvoeringswerkzaamheden 

eind 2020 Planning project gerealiseerd  

 

Spanningen 

 
Inhoudelijke uitdagingen 

1 Spanning 

Maatschappelijke draagvlak voor nieuwe 

veiligheidsmaatregelen in een gebied waar 

recentelijk verschillende veiligheidsmaatregelen zijn 

uitgevoerd. 

 

Oorzaak  

Verschillende bewoners in het gebied zijn na de 

overstromingen in 1993 en 1995 beschermd door 

afdamming van de Maas en enkele aangelegde 

(nood)dijken. Hierdoor lijkt de veiligheid in het 

gebied voorlopig geborgd. Tien jaar later blijkt 

echter dat er op korte termijn alsnog extra 

maatregelen nodig zijn om de waterveiligheid in de 

toekomst te garanderen.  

 Oplossing: ruimte bieden aan ideeën en wensen vanuit de omgeving   

In het project is veel tijd genomen om draagvlak te creëren bij bewoners en bedrijven in het gebied. Een 

belangrijke factor daarin is een lange periode van informele consultatie in het gebied. In opdracht van de 

Provincie Limburg voert stichting Habiforum een (voor)-verkenning uit naar de mogelijkheden voor 

gebiedsontwikkeling in de oude Maasarm Ooijen-Wanssum. Een klein en slagvaardig team van Habiforum 

en later het projectbureau zijn het gebied ingegaan zonder allerlei geconsolideerde verplichtingen, zonder 

afgebakende scope en pasklare oplossingen, maar met een oprechte interesse in de wensen en ideeën 

uit de omgeving. Zodoende opereren zij als een centrale spil bij het mobiliseren, selecteren en prioriteren 

van kennis en ontstaat een gebiedsplan waarin veel betrokkenen zich herkennen en met doelstellingen 

die elkaar versterken.  
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Dit gebeurde aanvankelijk door het inschakelen van een externe partij met grote gebieds- en 

stakeholderkennis, later uitgebreid tot een projectteam namens de betrokken overheden. 

Ook later in het proces, bij de planuitwerking, is er aandacht besteed aan betrokkenheid van de omgeving 

middels 9 verschillende belangengroepen (vanuit dorpen en sectoren) en een overkoepelende 

klankbordgroep. Tijdens de aanbesteding hebben verschillende partijen (onder andere bewoners en 

bedrijven) toelichting gegeven aan de concurrerende aannemers over het gebied en de specifieke 

aandachtspunten. Ook waren twee burgers lid van het beoordelingsteam dat de inschrijvingen diende te 

boordelen. De winnende aannemerscombinatie startte door deze intensieve dialoogfase met een 

projectbureau en omgevingsmanager met een enorme gebieds- en stakeholderkennis. Dit leidde tot een 

zeer soepele overgang naar de uitvoeringsfase. 

 

2 Spanning 

Het credo ‘sober en doelmatig’ versus de wens uit 

de regio voor het ontwikkelen van een integraal 

gebiedsplan.  

Oorzaak 

In de periode van planontwikkeling tot 2012 zijn de 

doelstellingen ‘Hoogwaterbescherming’ en 

‘Waterstandsdaling’ leidend geweest voor de hele 

gebiedsontwikkeling. De waterbeheerders, en met 

name het Rijk, zien er vanuit geldende 

beleidsopvattingen en inzichten aanvankelijk niets 

in om de korte en langetermijnbelangen met elkaar 

in verband te brengen en een integraal projectplan 

op te stellen. Zij zitten op de lijn van sober en 

doelmatig. Dit is in de verkenningsfase een 

permanent issue geweest. 

 Oplossing: initiërende rol van de provincie die verschillende doelstellingen samenbrengt 

De regio zet zich, onder leiding van de provincie Limburg, in voor een integrale aanpak. Zodoende strijden 

zij ervoor om de groene opgaven (natuur en landschap) en rode opgaven (economische ontwikkelingen 

en leefbaarheid) in samenhang met de waterveiligheidsaanpak te realiseren. Hieruit ontstaat een 

inhoudelijk samenhangend verhaal dat ook wordt gedragen door de omgeving.  

In 2012 en in 2016 worden bestuursovereenkomsten voor Gebiedsontwikkeling Ooijen- Wanssum 

getekend met daarin één integraal en taakstellend budget voor de door verschillende partijen ingebrachte 

projectdoelstellingen. Door te kiezen voor een integraal budget kunnen slimme combinaties in ontwerp en 

uitvoering worden gemaakt.  

Om van een integraal plan ook daadwerkelijk te komen tot een integrale wijze van uitvoering, worden op 

projectorganisatieniveau heldere samenwerkingsafspraken gemaakt. Onderdeel daarvan zijn de 

zogenaamde ‘rules of engagement’, opgesteld voor de stuurgroep. De eerste regel is ‘jouw probleem is 

mijn probleem’. Dat was niet alleen een loze kreet, maar dit werd in de stuurgroep ook echt zo gevoeld en 

ook naar gehandeld. Niet alleen financieel via een integraal budget, maar bijvoorbeeld ook in 

communicatie richting de omgeving. Opkomen voor elkaars belangen is een belangrijke succesfactor in 

de samenwerking binnen dit project. 

 
Knellende instituties 

3 Spanning 

Gewenste ruimte voor innovatie bij aanbesteding 

versus de wens om zoveel mogelijk vast te leggen 

in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). 

Oorzaak 

Als gevolg van het doorlopen van een intensief en 

langdurig proces waarbij door verschillende partijen 

uiteindelijk een gemeenschappelijk gedragen 

resultaat wordt bereikt, onstaat bij betrokken 

overheden de verleiding om zoveel mogelijk 

planologisch vast te leggen. Dit heeft als 

consequentie dat er minder ruimte ontstaat voor 

innovatie en ideeën vanuit de markt. 

 Oplossing: ruimte geven waar het kan, vastleggen waar het moet  

In het ontwerp-PIP is gewerkt met globale bestemmingen. Op een aantal specifieke plaatsen zijn zeer 

gedetailleerde bestemmingen ingetekend, met name daar waar milieuregels gelden en speelruimte nader 

afgebakend moeten worden.  
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Verder zijn flexibiliteitsbepalingen opgenomen daar waar zaken nog nader uitgewerkt moeten worden. In 

de dialoogfase is, voorafgaand aan de tervisielegging bij de concurrerende consortia, getoetst of het 

concept ontwerp-PIP en de daarin gekozen wijze van bestemmen voldoende ruimte bieden voor het halen 

van de projectdoelen enerzijds en beheersen van de projectrisico’s anderzijds.  

Achteraf worden na vaststelling van het PIP nog enkele aanpassingen in het PIP doorgevoerd. De 

aannemer stelt onder andere een snellere uitvoeringsmanier voor en heeft in het ontwerp nog een 

bijzondere slag gemaakt in de integraliteit door twee bijzondere dijktypes te introduceren: de Steilranddijk 

en de Hoge Gronddijk. Omdat het landschap van Noord-Limburg van oorsprong onbedijkt is, heeft de 

aannemer gezocht naar een dijkontwerp dat zou voldoen aan de veiligheidseisen, maar waarbij ook de 

kwaliteiten van het terrassenlandschap langs de Maas intact zouden blijven. Bovendien worden de nieuwe 

dijken gerealiseerd met gebiedseigen materiaal waarmee ook de duurzaamheidsdoelstellingen zijn 

gediend. 

 

4 Spanning 

Integraal plan versus verkokering bij de bevoegde 

gezagen bij de beoordeling van 

vergunningaanvragen. 

Oorzaak 

Vergunningverleners worden sectoraal 

aangestuurd; zij doen hun werk goed als zij bij de 

aanvraag op de sectorale belangen beoordelen. 

Deze sectorale blik heeft ook vaak zijn functie en 

waarde, maar is bij het realiseren van een integraal 

project zoals Ooijen-Wanssum soms lastig. 

 Oplossing: vergunningverleners meenemen in gezamenlijke doelstelling en indien nodig bestuurlijk 

escaleren 

Het projectbureau heeft deze hobbels zoveel mogelijk proberen weg te nemen door de betrokken 

vergunningverleners te laten inzien dat de aanvragen voortkomen uit een gezamenlijke doelstelling en 

project. Daarnaast heeft het projectbureau de mogelijkheid tot bestuurlijke escalatie goed voor elkaar door 

de intensieve wijze van samenwerking en het daardoor opgebouwde vertrouwen. Zodoende kan de 

betreffende overheid op bestuurlijk niveau worden aangesproken bij belemmeringen. 

 

 
Literatuurlijst 
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Inspiratieboek MIRT Water en Ruimte (2015), Meebewegen met de Maas 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2012), Bestuursovereenkomst planuitwerking Ooijen Wanssum  

Projectbureau Ooijen-Wanssum (2013), Kwaliteitskader gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum deel 2 

Projectbureau Ooijen-Wanssum (2014), Verslag marktconsultatie Ooijen-Wanssum 

Provincie Limburg (2016), Inpassingsplan gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
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Lijst van gesproken personen 
- Keesjan van den Herik, omgevingsmanager. 
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Bijlage: gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
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Grensmaas 
 

 

Combinatie van waterveiligheid met andere gebiedsopgaven via 
zelfrealisatie door grindwinning 

 

 
De Grensmaas is het onbevaarbare deel van de 

Maas in de provincie Limburg. De streek rond de 

rivier, inclusief de rivier zelf, wordt aangeduid als 

Maasvallei. Het project Grensmaas is het 

grootste rivierproject in uitvoering in Nederland; 

43 km tussen Maastricht en Echt-Susteren. 

Succesvol voorbeeld van: 

                
                                meekoppelen     cofinanciering (zelfrealisatie) 

 

- Onderdeel van het programma Maaswerken. 

 

- Looptijd 1995 – 2024 (project bevindt zicht in realisatiefase): 

· meervoudige doelstelling (waterveiligheid, natuurontwikkeling en 

winning van grind en zand) 

· zelfrealisatie door een privaat consortium dat het project financiert 

uit opbrengsten uit de grindwinning. 

 

- Projectbudget: € 150 mln. + uitvoeringswerkzaamheden bekostigd 

door het Consortium. 

 

Projectomschrijving Grensmaas 
 

Het Grensmaasproject kent zijn oorsprong niet in de hoogwaterproblematiek, maar in de provinciale verplichting ten 

aanzien van grindwinning en haar wens voor natuurontwikkeling. Later komt daar, na de Maasoverstromingen in 1993 

en 1995, de doelstelling bij om de veiligheid op orde te brengen door de rivier meer ruimte te geven. Het 

overkoepelende programma Maaswerken is gestart in 1997. Uniek aan dit project is dat de uitvoering van engineering 

tot vergunningaanvragen en afronding door de zelfrealisator Consortium Grensmaas wordt gerealiseerd. Het 

Consortium bestaat uit grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten. De samenwerkingsafspraken tussen 

enerzijds Consortium Grensmaas en anderzijds het Rijk en de provincie Limburg zijn vastgelegd in een op 1 juli 2015 

gesloten uitvoeringsovereenkomst. 

 

In oktober 2008 is gestart met de eerste werkzaamheden. In de periode 2010-2011 hebben de contractspartijen een 

oplossing gevonden voor de gevolgen van de wereldwijde financiële en economische crisis die ook zeer nadelige 

gevolgen had van de realisatie van het Grensmaasproject: de terugval in de bouw had negatieve gevolgen voor de 

vraag naar grind. In 2017 is de hoogwaterdoelstelling van het project behaald. Volgens de huidige planning wordt in 

2024 het project afgerond.  
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Het project Grensmaas heeft de volgende opgaven: 

- het door rivierverruiming en kade-aanpassingen (verzwaring en verhoging of verlegging) verlagen van de 

hoogwaterstanden in de Maas met als maatstaf dat uiterlijk in 2017 de gebieden een kans op overstroming hebben 

van 1:250 per jaar, bij een maatgevende afvoer van 3275 m3/s;  

- het beschikbaar krijgen van 1.000 hectare grond ten behoeve van natuurontwikkeling;  

- het winnen van 35 mln. ton zand en grind (na Bestuursovereenkomst Maasproject (1997) bijgesteld naar winning 

van maximaal 52 mln. ton). 

 

Projectkosten en -financiering (€ mln.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vanwege de toegepaste constructie van zelfrealisatie is de 

exacte kostenverdeling tussen maatregelen ten behoeve van 

waterveiligheid en natuurontwikkeling niet exact te herleiden). 

 

 

 

De geprognotiseerde kosten vanuit de Rijksbegroting voor het project Grensmaas bedragen € 141 mln. (prijspeil 2017). De provincie 

levert een bijdrage van € 9 mln. De kosten voor uitvoeren van de realisatiemaatregelen worden door het Consortium gefinancierd 

vanuit de winning van zand en grind. Hiervoor mag het Consortium Grensmaas maximaal 52 mln. ton grind winnen. Het financiële 

equivalent van deze maatregelen is niet exact te bepalen, maar komt naar schatting neer op € 700 mln. 

 

Belangrijkste betrokken partijen  
 

 Partij Rollen (formeel/informeel) 

 Consortium Grensmaas (14 private 

partijen*) 

Zelfrealisator van het Grensmaasproject en onder meer 

verantwoordelijk voor het tijdelijk beheer en het opstellen van de 

eindbeheerplannen  

 Ministerie I&W en LNV 

Rijkswaterstaat Maaswerken 

Rijkswaterstaat Maaswerken volgt namens de gezamenlijke 

overheidspartijen (ook wel genoemd de ‘Convenantpartners’) de 

nakoming van de uitvoeringsovereenkomst door Consortium 

Grensmaas en levert waar mogelijk ondersteuning van het 

bestuurlijke niveau 

 
Provincie Limburg Regierol bij de aanpak van de hoogwateropgave in relatie tot 

ruimtelijk-economische ontwikkelingen in het gebied, opsteller 

van het provinciaal omgevingsplan Grensmaas, verantwoordelijk 

voor vergunningverlening in het kader van de 

Natuurbeschermingswet  

 
Waterschap Limburg Verantwoordelijke voor realisatie van de projecten Sluitstukkaden 

Maasdal, ter aanvulling op de werkzaamheden van Consortium 

Grensmaas  

*) De partijen achter het Consortium zijn: Natuurmonumenten, Geo-Control B.V. (samenwerkingsverband van 11 grindbedrijven), 

Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf BV, Van Oord Nederland BV, Boskalis BV, Exploitatiemaatschappij L’Ortye Stein BV 
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Tijdlijn 
 

 

 Betekenisvol momenten 

mei 1986 Plan Ooievaar: geef uitwaarden terug aan de rivier en de natuur 

mei 1991 Provinciale notitie Toekomst voor een grindrivier waarin mogelijkheden werden verkend om 

Ecologische Hoofdstructuur langs de Grensmaas te realiseren  

november 1992 Intentieverklaring voor inrichting van het Maasdal in Limburg (LNV, V&W en de Provincie 

Limburg); project Groen voor grind 

december 1993 Overstroming Maas 

januari 1994 Oprichting commissie Watersnood Maas (commissie Boertien) adviseert de minister van 

Verkeer en Waterstaat over de uitgangspunten bij rivierdijkversterking  

januari 1995 Overstroming Maas 

september 1995 Deltaplan Grote Rivieren 

1996 Wantrouwen tussen overheid en private partijen staat in de weg voor snelle overeenkomst en 

uitvoering 

april 1997 Bestuursovereenkomst Maasproject; provincie Limburg, LNV en V&W  

1998 Procedure (MER/ streekplan) stopgezet door de provincie Limburg in afwachting van een 

antwoord op de vraag of het plan budgettair neutraal uitgevoerd kan worden 

2000 Officiële oprichting Consortium Grensmaas BV 

2000  Het voorlopig-ontwerp kan niet rekenen op voldoende draagvlak. Enerzijds geeft het 

Consortium Grensmaas aan dat realisatie van het ontwerp niet kostendekkend zou zijn, 

anderzijds meent de provincie dat het ontwerp leidt tot teveel grindwinning en overlast  

2001 Eindplan Grensmaas van provincie Limburg krijgt steun van Rijk en gemeenten en Consortium 

2002 Intentieverklaring inzake de uitvoering van Eindplan Grensmaas 

mei 2005 Provinciaal omgevingsplan-aanvulling Grensmaas 

juli 2005 Uitvoeringsovereenkomst Consortium Grensmaas 

oktober 2008 Start werkzaamheden 

november 2011 Nadere afspraken tussen Rijk en de provincie Limburg enerzijds en Consortium Grensmaas 

anderzijds waarmee een oplossing wordt gevonden voor de gevolgen van de wereldwijde 

financiële en economische crisis die ook zeer nadelige gevolgen had van de realisatie van het 

Grensmaasproject: de terugval in de bouw had negatieve gevolgen voor de vraag naar grind  

oktober 2017 Consortium Grensmaas bereikt hoogwaterdoelstelling 

eind 2018 Consortium Grensmaas bereikt natuurdoelstelling  

2025 Planning project gereed 

 

Spanningen 

 
Inhoudelijke uitdagingen 

1 Spanning 

Weerstand vanuit omgeving tegen grindwinning in 

en langs de Maas.  

 

Oorzaak 

Ter voorziening van de landelijke behoefte, heeft 

de provincie Limburg een verplichte taakstelling om 

ruimte te geven aan zand- en grindwinning in en 

langs de Maas. De grootschalige grindwinningen 

veroorzaken echter overlast van geluid, stof en 

zwaar transport en laten diepe gaten na in het 

landschap met lage ecologische waarden. Hierdoor 

neemt de weerstand tegen deze vorm van 

grindwinning in de jaren ’90 toe. 

 Oplossing: grindwinning in ruil voor maatschappelijke meerwaarde 

De provincie Limburg gaat in gesprek met het Rijk met als inzet om de grindwinning in het gebied te 

beëindigen. Daarin wordt overeengekomen dat de provincie gebieden aanwijst waar de laatste 

grindwinningen kunnen plaatsvinden, maar waar ook wordt gezocht naar een vorm van grindwinning die 

draagvlak heeft onder de bevolking en een situatie achterlaat die maatschappelijke meerwaarde heeft.  
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Uit dit spanningsveld ontstaat in 1992 het project ‘Groen voor Grind’ waarbij oppervlakkige grindwinning 

wordt toegestaan in ruil voor aanleg van nieuw natuur. Later wordt hier, als gevolg van de overstromingen 

in 1993 en 1995, ook een waterveiligheidsdoelstelling aan toegevoegd. De provincie Limburg en de 

toenmalige ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben 

toen de handen ineengeslagen om tot een gezamenlijk plan te komen, waarbij Rijkswaterstaat als 

projectleider optrad. 

Rond 1998 is het project Grensmaas rijp voor besluitvorming, maar volgt er geen overeenstemming met 

de grindproducenten en –eigenaren over de uitvoering van het plan. Hierop worden de onderhandelingen 

ingezet met de potentiële uitvoerders, later vertegenwoordigd in Consortium Grensmaas. Jaren van 

onderhandeling volgen waarbij het Consortium Grensmaas enerzijds aangeeft dat zij het ontwerp niet 

kostendekkend kan realiseren, en waar de provincie anderzijds vreest voor teveel grindwinning en 

overlast. De provincie Limburg besluit het voortouw te nemen bij de ontwikkeling van een alternatief plan 

dat wel kan rekenen op politiek en maatschappelijk draagvlak. Dit leidt op 21 december 2001 tot het 

Eindplan Grensmaas. 

 

2 Spanning 

Wens vanuit Consortium voor ruimte in contract ten 

behoeve van grindafzet versus de publieke 

verantwoordelijkheid om tijdig aan de norm voor 

waterveiligheid te voldoen. 

Oorzaak 

Het project Grensmaas is uniek door de gekozen 

opzet van zelfrealisatie waarbij de realisatie van het 

project door de private partijen wordt gefinancierd 

met de opbrengsten uit winning van aan hen 

toebehorend grind en zand. Een dergelijke 

financieringswijze kan veel opleveren. Het 

uitvoeringstempo wordt evenwel niet alleen 

bepaald door een vooraf opgestelde planning, maar 

ook door de afzetmogelijkheden voor grind en 

zand.  

 Oplossing: duidelijke afspraken in de uitvoeringsovereenkomst 

De betrokken overheidspartijen enerzijds en het Consortium sluiten in 2005 een Uitvoeringsovereenkomst 

waarbij als voorwaarde wordt opgenomen dat het Consortium per locatie aantoont dat de toegepaste 

wijze van uitvoering voldoet aan het Uitvoeringsplan en dat de hoogwaterdoelstelling is bereikt. Hiermee is 

de betrouwbaarheid en transparantie in wijze van uitvoering in zekere mate geborgd.  

Toch is er gedurende de uitvoering altijd een spanning blijven bestaan tussen het behalen van de 

veiligheidsdoelstelling op een vastgesteld tijdstip, en de gewenste mate van flexibiliteit in werkwijze en 

afzet van grindbedrijven. Zo bleek dat in de uitvoering op sommige plekken dieper is afgegraven dan waar 

van tevoren van was uitgegaan. Dit heeft op sommige locaties geleid tot grondwaterstijging. Vanuit 

Rijkswaterstaat wordt geprobeerd om hier in het vervolg van het project zo goed als mogelijk op te 

anticiperen door bij de ontwerpen goed mee te kijken. 

 
Knellende instituties 

3 Spanning 

Gevolgen van de wereldwijde financiële en 

economische crisis op de grindmarkt waardoor de 

business case van Consortium Grensmaas en 

daardoor de realisatie van het Grensmaasproject in 

gevaar komt. 

Oorzaak 

In de periode vanaf 2008 ondervindt het 

Consortium Grensmaas nadeel van de 

zogenoemde Grindmarktproblematiek als gevolg 

van de internationale economisch en financiële 

crisis.   

 Oplossing: nadere overeenkomst met Consortium Grensmaas  

Er wordt besloten om de business case van het Consortium door een onafhankelijke partij te laten 

onderzoeken. Het onderzoek bevestigt het door Consortium Grensmaas geschetste beeld dat, als gevolg 

van de verminderde afzet van grind, de realisatie van het Grensmaasproject in gevaar komt. Na een 

intensief onderhandelingsproces zijn in de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas de volgende 

oplossingsrichtingen vastgesteld: 
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- de nadelige gevolgen voor Consortium Grensmaas van onvolkomenheden en onjuistheden in het 

oorspronkelijke Programma van Eisen zijn geëffend, tegen betaling van een éénmalig bedrag aan 

Consortium Grensmaas van € 34,2 mln. (in de Uitvoeringsovereenkomst is bepaald dat de overheid 

verantwoordelijk is voor het Programma van Eisen dat onderdeel is van die overeenkomst) 

- aanpassen van de planning waardoor het Consortium meer tijd krijgt om de hoeveelheid grind af te 

zetten die benodigd is voor een reële business-case 

- er wordt een leningsfaciliteit ingesteld van € 40 mln. waarop het Consortium beroep kan doen (tot op 

heden is hier geen gebruik van gemaakt). 

 

4 Spanning 

Knellende regelgeving ten aanzien van verwerken 

verontreinigde grond. 

Oorzaak 

De beoogde afgravingmethode in het project is om 

de topgrondlaag uit de uiterwaarden te verwijderen, 

af te voeren en het grind te delven. Vanwege de 

verontreinigde grond is het vanuit economisch 

oogpunt en doelmatigheid (her-verontreiniging) 

echter niet mogelijk om, zoals gebruikelijk is, de 

grond buiten het gebied te verwerken.  

 Oplossing: nieuwe regelgeving implementeren  

In 2003 wordt gestart met het implementatietraject van de beleidsnotities Actief bodembeheer Rijntakken 

(ABR) en Actief Bodembeheer Maas (ABM). Dit beleid wordt opgesteld om te voorkomen dat 

maatschappelijk gewenste projecten (zoals rivierverruiming en natuurontwikkeling) niet kunnen worden 

uitgevoerd door een gebrek aan toepassingsmogelijkheden van de grote hoeveelheden vrijkomende 

uiterwaardengrond.  Deze wetgeving maakt het mogelijk om verontreinigde bodem te kunnen afgraven en 

op de locatie terug te brengen waar deze (tijdelijk) is afgegraven. 
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Bijlage: Grensmaas 
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Klimaatdijk en jachthaven Streefkerk 
 

 

Meekoppeling op de klimaatdijk 
 

 
De Klimaatdijk Streefkerk is onderdeel van de 

dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer. 

Dit traject van de Lekdijk wordt versterkt over 

een lengte van 11 km. Streefkerk is gelegen in 

de gemeente Molenwaard, provincie Zuid-

Holland. 

Succesvol voorbeeld van: 

                                                  
meekoppelen     cofinanciering     innovatief ontwerp     duurzaamheid 

 

- Hoogwaterbeschermingsprogramma 2. 

 

- Oplevering project medio 2018: 

. Klimaatdijk over een lengte van 200 meter 

. Uitbreiding Jachthaven Liesveld 

. Bebouwing op/aan de Klimaatdijk nog in ontwerp. 

 

- Projectbudget: circa € 100 mln. (dijkversterking Kinderdijk-

Schoonhovenseveer). De kosten daarin voor de klimaatdijk bij 

Streefkerk bedragen € 1,24 mln. 

 

- Bijzonderheid: Dijkversterkingsproject Kinderdijk-

Schoonhovenseveer heeft de InfraTech Innovatieprijs en de Cobouw 

Publieksprijs 2016 gewonnen. 

 

Projectomschrijving Klimaatdijk en jachthaven Streefkerk 
 

De Klimaatdijk Streefkerk is onderdeel van de dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer van het HWBP2-

programma. Het dijkvak bij Streefkerk is afgekeurd op macrostabiliteit binnenwaarts en op hoogte. De rivierdijk met 

lintbebouwing is karakteristiek voor dit landschap en vertegenwoordigt een stukje cultuurhistorie. 

In het HWBP2 geldt dat de subsidie voor voorbereidingskosten 15% bedraagt van de geraamde uitvoeringskosten. 

Voor een klein project is dit erg weinig, maar voor een groot project als Kinderdijk-Schoonhovenseveer is dit juist vrij 

veel. Door dit geld heeft het waterschap de mogelijkheid om extra onderzoeken te doen. Geïnspireerd door het 

programma ‘Kennis voor Klimaat’, een onderzoeksprogramma naar klimaatverandering en ruimtelijke adaptatie, zoekt 

het waterschap naar locaties waar zij een zogenaamde klimaatdijk kan ontwerpen. Streefkerk komt daarvoor in 

aanmerking. De dijk kan hier weliswaar ook op een traditionele manier versterkt worden, maar door de forse opgave 

voor macrostabiliteit zou dit kostbaar zijn en een grote impact hebben op aan de dijk grenzende woningen. Het 

alternatief, de klimaatdijk, zou qua kosten op lange termijn niet veel verschillen.  

De klimaatdijk is een grotere ruimtelijke opgave dan traditionele dijkversterking, Het waterschap verbreedt de 

bestaande dijk buitenwaarts, om zo de bestaande dijk te ontlasten en binnendijks liggende woningen te ontzien. 

Waterschap en Rijkswaterstaat verwachten daarbij geen waterstandsstijging op de Lek, omdat de klimaatdijk ver van 

de stromende geul ligt. Door de buitenwaartse verbreding komt een andere actor in beeld: de buitendijkse liggende 

jachthaven Liesveld. Deze heeft plannen om uit te breiden, wat de realisatie van de klimaatdijk bemoeilijkt maar wat 

ook kansen biedt.  
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Vanwege de grondposities van Jachthaven Liesveld, de gemeente en het waterschap koppelen zij de uitbreiding van 

de jachthaven en de realisatie van de Klimaatdijk in een integraal project. Zo worden beide belangen behartigd. Ook 

wordt het makkelijker om het project financieel rond te krijgen. Daarnaast grijpt de gemeente dit project aan om de 

dorpskern van Streefkerk weer met de Lek te verbinden via een buitendijks aan te leggen havenplein. Verder is de 

gemeente vooral betrokken in planologisch faciliterende zin. 

 

Projectkosten en -financiering 
 

 

In de anterieure overeenkomst hebben partijen afspraken gemaakt over de verdeling van werkzaamheden en kosten. Waterschap 

Rivierenland betaalt enkel voor de waterveiligheid. De aanlegkosten voor de klimaatdijk bedragen € 1,24 mln., die zijn betaald door 

het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

Uit de Quickscan maatschappelijke kostenbatenanalyse 

blijkt dat de initiële investeringskosten van de klimaatdijk 

25% hoger zijn dan traditionele dijkversterking. Echter, 

op de lange termijn is een klimaatdijk financieel 

aantrekkelijker, omdat de klimaatdijk voor honderd jaar 

wordt aangelegd (de traditionele dijk zou na vijftig jaar 

opnieuw versterkt moeten worden). Netto contact zijn de 

aanlegkosten voor de klimaatdijk daarmee € 0,1 mln. 

lager dan voor een traditionele dijk. Om deze reden zijn 

de aanlegkosten voor de klimaatdijk in zijn geheeld 

betaald door het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

Een bijkomend voordeel is tevens dat de kosten voor beheer en onderhoud van de klimaatdijk, die voor rekening zijn van 

Waterschap Rivierenland, eveneens lager zijn. 

 

Belangrijkste betrokken partijen 
 Partij Rollen (formeel/informeel) 

 Bewoners Streefkerk Ruimtelijke kwaliteit en waterveiligheid; behoud woningen 

 
Gemeente Molenwaard 

 

Partner in het plan voor het onderdeel verbetering toegang tot de 

uiterwaarden. Verantwoordelijk voor ruimtelijke kwaliteit en 

planologische inpassing van de planonderdelen 

 
Jachthaven Liesveld b.v. 

 

Uitbreiding van de jachthaven. Grondeigendommen. Ontwikkelaar 

(voor eigen rekening en risico) uitbreiding havenbassin, 

bebouwing aan/op Klimaatdijk inclusief de (her)inrichting van de 

openbare ruimte 

 Ministerie van I&W  Programmabureau HWBP: Subsidieverlener dijkversterking 

 
Provincie Zuid-Holland 

 

Coördinerend bevoegd gezag Waterschappen. Meedenkende rol 

in het programma ‘Kennis voor Klimaat’ 

 
Waterschap Rivierenland Verantwoordelijk voor veilige dijken. Initiatiefnemer en financier 

(via HWBP2) van de dijkversterking. Grondeigendommen 

 

Tijdlijn 
 

 

 Betekenisvolle momenten 

januari 2011 Vaststelling Toekomstvisie Streefkerk, Klimaatdijk als mogelijkheid opgenomen. 

augustus 2013 Notitie Randvoorwaarden Bebouwing Streefkerk. 

september 2013 Definitieve gunning 

februari 2014 Ondertekening anterieure overeenkomst Jachthaven-Waterschap-Gemeente 

april 2014 Start uitvoering klimaatdijk 

juli 2016 Start woningbouw fase 1 

december 2016 Dijk veilig 100%. 

medio 2018 Afwerking gereed, woningbouw fase 1 afgerond 
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Spanningen 

 
Inhoudelijke uitdagingen 

1 Spanning 

Waterveiligheid, behoud en versterking van de 

ruimtelijke kwaliteit en commerciële doelen in één 

project. 

Oorzaak 

Waterschap Rivierenland en Jachthaven Liesveld 

maken beide aanspraak op ruimte in het 

buitendijkse gebied. Het waterschap om de 

klimaatdijk aan te kunnen leggen, de jachthaven 

om te kunnen uitbreiden. Daarnaast stelt de 

gemeente eisen vanuit ruimtelijke kwaliteit en wil zij 

een betere verbinding tussen Streefkerk en de Lek.  

 Oplossing: ‘Mutual gains’ 

De gemeente neemt in de Toekomstvisie Streefkerk een klimaatdijk als mogelijkheid op, met daarbij de 

mogelijkheid van bebouwing op of aan de klimaatdijk. Waterschap Rivierenland faciliteert het meervoudig 

gebruik van de klimaatdijk door bebouwing op de klimaatdijk mogelijk te maken. De directie van 

Jachthaven Liesveld heeft al plannen voor de uitbreiding van de jachthaven. De gemeente zegt hieraan 

medewerking toe, mits de planologische inpassing van de uitbreiding gelijktijdig met de dijkversterking kan 

plaatsvinden. Hierop geeft de directie van de jachthaven te kennen dat zij de uitbreiding van de 

jachthaven en de ontwikkeling van bebouwing op de klimaatdijk op zich wil nemen. Daarvoor sluiten de 

drie partijen een anterieure overeenkomst waarin zij afspraken maken over afstemming van 

werkzaamheden, procedures en rechten voor de dijkversterking, de uitbreiding van de jachthaven en 

ontsluiting van de uiterwaarden, evenals over onderlinge grondtransacties. 

 

2 Spanning 

Zoals in de jaren ’80 mag het niet nog eens 

gebeuren. 

Oorzaak 

Het traject Kinderdijk-Schoonhovenseveer is in de 

jaren ’80 ook al versterkt. Dit was door overlast en 

door schade aan woningen zeer ingrijpend voor de 

bewoners: zoiets willen ze níet meer. 

 Oplossing: Een robuuste klimaatdijk 

Doordat de dijkversterking in de jaren ’80 veel overlast en schade teweeg heeft gebracht, is het streven nu 

dat dat de dijkversterking voor een lange tijd volstaat. Mede omdat het traditioneel aanpakken van 

‘macrostabiliteit’ erg duur is, zoekt het waterschap naar alternatieven. Geïnspireerd door het programma 

‘Kennis voor Klimaat’ komt daarbij de ‘klimaatdijk’ in beeld. Na onderzoek, gefinancierd uit het 

voorbereidingsbudget (15% van de uitvoeringskosten), blijkt dat Streefkerk een goede mogelijkheid biedt 

voor de aanleg van een klimaatdijk. De bestaande dijk wordt niet versterkt, maar er wordt aan de 

buitenzijde een nieuw dijklichaam tegenaan gezet. Hierdoor wordt de dijk 40 meter breed. Dit biedt 

mogelijkheden voor meerdere functies. Binnendijkse bebouwing blijft gespaard en overlast door 

werkzaamheden is relatief beperkt. 

 
Knellende instituties 

3 Spanning 

Klimaatdijk: van het waterschap of van iedereen? 

Oorzaak 

Projectorganisatie en lijnorganisatie (beheer en 

vergunningverlening) kijken niet op dezelfde manier 

naar de klimaatdijk. De lijnorganisatie vindt dat de 

dijk weliswaar voor iedereen is, maar ván het 

waterschap en dat het gebruik volgens de regels 

moet plaatsvinden. De projectorganisatie vindt dat 

de brede klimaatdijk van ons allemaal kan zijn.  

 Oplossing: Klimaatdijk gedifferentieerd bekijken 

Het waterschap bekijkt de klimaatdijk gedifferentieerd. De kwaliteit van de buitenbekleding is van vitaal 

belang voor de waterveiligheid en is ‘van het waterschap’. Het brede lichaam van de klimaatdijk maakt dat 

deze vrijwel niet kan bezwijken, waardoor hier meerdere vormen van gebruik mogelijk zijn zonder dat het 

doel waar het om gaat (de veiligheid van de dijk) risico ondervindt. Hier kan geheid en bekabeld worden. 

Het dijklichaam is dus ‘van iedereen’. 
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Kustwerk Katwijk 
 

 

Versterking van de kustveiligheid, in combinatie met aanleg van 
parkeergarage met behoud van de ruimtelijke kwaliteit 

 

 
Het Kustwerk Katwijk is een kunstmatig 

versterkte duinenrij met dijkconstructie in de 

zeereep voor Katwijk. De voormalige 

waterkering lag niet langs de kustlijn, maar liep 

door het dorp waardoor ongeveer 3000 mensen 

buitendijks woonden. Het plangebied ligt in de 

directe omgeving van de kern Katwijk aan Zee. 

Succesvol voorbeeld van: 

                               
                 meekoppelen         cofinanciering       innovatief ontwerp 

 

- Hoogwaterbeschermingsprogramma-2. 

 

- Project gerealiseerd in 2015: 

· combinatie van kustveiligheid, ondergrondse parkeergarage met 

behoud van de ruimtelijke kwaliteit 

· innovatief met de aanleg van een ‘dijk-in-duin’. 

 

- Projectomvang: € 70 mln.  

 

- Winnaar van verschillende prijzen, onder andere: WAN Infrastructuur 

Award 2016, Falco Award Beste Openbare Ruimte (2016), BNA 

Beste Gebouw van Nederland 2016 en genomineerd voor de 

Gouden Piramide en prof.dr.ir. J.F. Agemaprijs. 

 

Projectomschrijving Kustwerk Katwijk 
 

De kust van Katwijk is versterkt met een nieuwe waterkering: een dijkconstructie in de duinen. De waterkering zoals 

die in het begin van de eenentwintigste eeuw in Katwijk aanwezig was voldeed niet meer aan de wettelijke 

veiligheidsnormen voor de bescherming tegen hoogwater. Om de veiligheid van het achterland te waarborgen moest 

de waterkering van Katwijk versterkt worden.  

 

Met de aanleg van het kustwerk is de beveiliging van Katwijk in de richting van de zee uitgevoerd. Langs de 

boulevard is een nieuw tracé voor de dijk gekomen. De bestaande duinenrij is verbreed en in de duinen is een dijk 

aangelegd. Deze oplossing bood de meeste mogelijkheden voor zowel de veiligheid als de ruimtelijke kwaliteit in 

Katwijk. Door de smalle duinstrook voor het centrum te verbreden en deels te verhogen en daarin een dijk te maken, 

kwamen drieduizend mensen van buitendijks in binnendijks gebied te wonen. Door de bredere duinen is ook meer 

ruimte gekomen voor ruimtelijke kwaliteit en recreatie. Een nieuwe ondergrondse parkeergarage werd aangelegd 

tussen de dijk en de boulevard. Deze wens werd ingegeven vanuit het tekort aan parkeerplaatsen in Katwijk aan Zee.  

 

De slimme combinatie van de verschillende functies en de samenwerking tussen gemeente en waterschap maken dit 

tot een uniek project.  
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Projectkosten en -financiering (€ mln. excl. btw)  
 

 

 
 

 

In 2011 sluiten het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Zuid-Holland, gemeente Katwijk en Hoogheemraadschap van 

Rijnland de Bestuursovereenkomst Kustversterking Katwijk, waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over de kostenraming en 

financiering. De kosten voor waterveiligheid komen ten laste van het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2. De regionale partijen 

financieren de (meer)kosten voor ruimtelijke herinrichting van het duingebied ten behoeve van het verhogen van de ruimtelijke 

kwaliteit. De gemeente Katwijk bekostigt de bouw van de ondergrondse parkeergarage.  

 

Belangrijkste betrokken partijen  
 

 Partij Rollen (formeel/informeel) bevoegde gezagen 

 

Gemeente Katwijk Bestuurlijke opdrachtgever, initiatiefnemer ontwikkeling 

parkeergarage, financier van de parkeergarage, medefinancier 

voor de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit, bevoegd gezag voor het 

bestemmingsplan en het (Plan-)MER Kustwerk Katwijk 

Hoogheemraadschap van Rijnland Initiatiefnemer, bestuurlijke opdrachtgever, beheerder van de 

waterkering, medefinancier van de veiligheid, opsteller van het 

projectplan en bevoegd gezag voor het MER voor de 

kustversterking 

 

Provincie Zuid-Holland Bevoegd gezag voor het goedkeuren van het projectplan, 

coördinerend bevoegd gezag in het kader van de Waterwet, 

subsidieverlener (ruimtelijke kwaliteit) 

Rijkswaterstaat Financiering en de ruimtelijke inpassing van de waterkering  

(Hoogwaterbeschermingsprogramma-2) 

 

 

Tijdlijn 
 

 

 Betekenisvolle momenten 

mei 2009 Startnotitie kustversterking Katwijk ter inzage 

oktober 2010 Stuurgroep kiest voor dijk in duin met parkeergarage als voorkeursalternatief 

januari 2011 Projectteam van start gegaan 

februari 2011 Bestuursovereenkomst Rijnland – Katwijk – provincie Zuid-Holland - Rijkswaterstaat 

oktober 2012 Ontwerp-projectplan Kustwerk Katwijk, het MER en het ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage 

november 2012 Start aanbesteding van Kustwerk Katwijk 

december 2012 Ondertekening uitvoeringsovereenkomst gemeente Katwijk en Rijnland 

februari 2013  Vaststelling projectplan en inrichtingsplan 

april 2013 Vaststelling bestemmingsplan Kustwerk Katwijk 

mei 2013 Projectplan Kustversterking Katwijk door GS goedgekeurd 
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juli 2013 Gunning aanbesteding 

oktober 2013 Start uitvoering waterkering 

december 2013 Bestemmingsplan en projectplan onherroepelijk conform uitspraak Raad van State 

april 2014 Strand weer geopend  

maart 2015 Project afgerond 

 

Spanningen 

 
Inhoudelijke uitdagingen 

1 Spanning 

Financiële regeling vanuit HWBP2 (sober en 

doelmatig) versus de wens vanuit de regio 

voor een integraal ruimtelijk inrichtingsproject. 

Oorzaak 

De scope van HWBP-2 beperkt zich tot 

waterveiligheidsmaatregelen volgens de filosofie: sober, 

doelmatig en robuust. Daar is de subsidieregeling ook 

op gestoeld. Vanuit de regionale partijen is er de 

behoefte om samen met de veiligheidsopgave ook 

andere ruimtelijke opgaven te realiseren. 

 Oplossing: cofinanciering door regionale partijen van de meerkosten 

Vóór de dijkversterking lag een groot deel van de oude kern Katwijk buitendijks. Om ruimtelijke 

ontwikkelingen in het dorp en de boulevardzone te creëren, wordt in de startnotitie aangegeven om de 

mogelijkheden in beeld te brengen om de waterkering zeewaarts te verplaatsen waardoor het gebied 

binnendijks zou komen te liggen. Dit perspectief, samen met de behoefte aan meer parkeerplaatsen nabij 

het centrum, creëert het idee voor het bouwen van een nieuwe (ondergrondse) parkeergarage. Dit 

scenario biedt ook veel kansen voor andere ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van wandelpaden.  

In de planfase werkt het projectteam met twee alternatieven (het voorkeursalternatief van de regio, en het 

‘sober en doelmatig’ financieel referentiealternatief). Beide alternatieven worden op hetzelfde niveau 

uitgewerkt om zodoende twee ramingen naast elkaar te kunnen leggen. Bij het opstellen van de 

bestuursovereenkomst besluiten de deelnemende partijen dat het referentiealternatief zal worden 

bekostigd vanuit het HWBP-2 en dat de bijkomende kosten om te komen tot het voorkeursalternatief door 

de regionale partijen worden gefinancierd. Omdat de kosten op dat moment niet exact in te schatten zijn, 

is voor elk onderwerp (veiligheid, ruimtelijke indeling ed.) gewerkt met een procentuele verdeling. 

Zodoende is na de realisatie afgerekend op de daadwerkelijk gemaakte kosten. De kosten voor het 

bouwen van de parkeergarage zijn voor de gemeente Katwijk. 
 
Knellende instituties 

2 Spanning 

Verschillende tijdsintensieve besluitvormings- 

processen versus de wens om vast te houden 

aan beoogde planning van het project.  

Oorzaak 

Vanwege de ruimtelijke context van deze 

versterkingsstudie, is sprake van een complexe 

procedurele opgave. Zowel de kustversterking, de 

parkeergarage, als de herinrichting van het totale 

gebied komen bijeen in één integraal inrichtingsplan. 

Het inrichtingsplan dient als onderbouwing voor twee 

procedures: de projectplanprocedure onder de 

Waterwet en de bestemmingsplanprocedure onder de 

Wro. 

 Oplossing: slim arrangeren planologische procedures  

Om de benodigde procedures voor dit project met zo min mogelijk vertraging te doorlopen, brengt het 

projectteam de benodigde vergunningen en wet- en regelgeving uitvoerig in kaart 

(proceduremanagement). Vervolgens wordt besloten om het projectplan en bestemmingsplan gelijktijdig 

ter inzage te leggen. De zienswijzen op beide plannen worden in één document beantwoord en daarna 

vastgesteld door respectievelijk de Provinciale Staten en de gemeenteraad.   

Doordat het projectplan wél is aangemeld voor de crisis en herstelwet maar het bestemmingsplan niet, 

wordt bij de Raad van State om toestemming gevraagd om beide plannen tegelijkertijd te behandelen 

aangezien deze inhoudelijk zo aan elkaar gekoppeld zijn. De Raad van State gaat hier mee akkoord 

waardoor in totaal een procedurele tijdwinst wordt geboekt van ruim een halfjaar.  
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Het projectteam weet daarnaast veel tijdswinst te boeken door van tevoren goed de risico’s in beeld te 

brengen en daarvoor scenario’s te schetsen (risico gestuurd). Zodoende kan snel en effectief worden 

geanticipeerd op ontstane situaties. Ook in de uitvoering wordt gekeken naar mogelijkheden om 

werkzaamheden naar eigen hand te zetten. Zodoende regelt de projectorganisatie zelf de zandsuppletie, 

terwijl deze normaliter door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit in 

leveringstermijn en uitvoering en kunnen er afspraken worden gemaakt met de baggeraar op welke 

plekken er zand nodig is, in plaats van dat op de gebruikelijke manier binnen een bepaald tijdsraam in één 

keer een gigantische hoeveelheid zand voor de kust wordt neergelegd.  

 
Spanningsvolle interacties 

3 Spanning 

Creëren van draagvlak voor het project versus 

wantrouwen en weerstand van stakeholders.  

Oorzaak 

Het project Kustwerk Katwijk heeft in zijn aanloopfase 

niet zo’n goede naamsbekendheid in de omgeving. Dit 

heeft onder andere te maken met een matig 

verwachtingenmanagement en enkele hobbels in de 

besluitvorming waardoor het vertrouwen vanuit de 

omgeving niet groot is.  

 Oplossing: vertrouwen van omwonenden terugwinnen  

Eind 2010 wordt besloten om een nieuw projectteam te vormen en daarbij, naar voorbeeld van het IPM-

model, een duidelijkere rolverdeling af te spreken met meer capaciteit voor omgevingsmanagement. In de 

daaropvolgende periode worden er veel gesprekken gevoerd met de omgeving en ook verschillende 

andere acties in gang gezet om de zichtbaarheid van het project in de omgeving te vergroten en de 

omgeving actief te betrekken bij het ontwerp van het inrichtingsplan. Zodoende worden ook alle 

mogelijkheden aangegrepen om Kustwerk Katwijk te promoten (e.g. stickers op prullenbakken). 

Daarnaast besluit het projectteam een werklocatie in te richten in een pand op de boulevard waarin ook 

een informatiecentrum wordt gevestigd. Op frequente basis worden spreekuren georganiseerd en 

informele koffiegesprekken gehouden met de strandpaviljoenhouders en overige stakeholders. 

In de uitvoeringsfase heeft het project veel baat bij de door de aannemer gekozen uitvoeringsfasering, 

waarbij de werkzaamheden als het ware met een wave, van zuid naar noord, worden afgerond. Dit geeft 

de bewoners reeds in het begin van de uitvoeringsfase een mooi perspectief over hoe het strand er na 

realisatie uit komt te zien. Doordat de projectmanager in de uitvoeringfase vanuit de bestuurder het 

mandaat heeft om binnen de scope van het projectplan besluiten te kunnen nemen, kunnen (kleine) 

knelpunten met omwonenden soms gemakkelijk en snel worden opgelost.  

 

Lessons learned: 

- zorg dat je aanwezig en bereikbaar bent 

- wees open en transparant, ook over dingen die je niet weet 

- geef duidelijkheid in planning van beoogde werkzaamheden  

- zoek gezamenlijk naar oplossingen, maar geef ook aan wanneer iets niet opportuun is 

- besef als projectbureau dat je ‘te gast’ bent. En gedraag je ook zo 
- doe altijd wat je zegt/ kom je afspraken na. 
 

4 Spanning 

Diversiteit aan verantwoordelijkheden van het 

projectteam versus beperkte beschikbare 

capaciteit en kundigheid.  

Oorzaak 

Het projectteam Kustwerk Katwijk is samengesteld uit 

een vertegenwoordiging van het Hoogheemraadschap 

van Rijnland, de gemeente Katwijk en verschillende 

adviesbureaus. De organisaties hebben hun eigen 

cultuur, kennis en ervaringen, die zowel kwaliteiten als 

beperkingen met zich meebrengen.   

 Oplossing: optimaliseren van de samenstelling en samenwerking  

Binnen het team wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid en op basis van één gezamenlijk belang: 

het maakt niet uit van welke organisatie je bent. Wat daar enorm aan heeft bijgedragen is dat de 

samenwerking tussen de partijen formeel was beklonken door de stuurgroep.  
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De kleine bezetting van het projectteam heeft als voordeel dat er een enorme betrokkenheid en drive is 

om met elkaar tot een oplossing te komen. Het betekent ook dat mensen meerdere petten op hebben. 

Daardoor zijn de lijntjes kort en kan het team slagvaardig en efficiënt werken. De ontbrekende kennis in 

het projectteam wordt via het eigen netwerk verworven.  

Een andere belangrijke succesfactor is dat bij de samenstelling van het team ook is gekeken naar de 

complementariteit van de verschillende persoonlijkheden. Ook is de samenstelling gedurende de 

verschillende fasen van het project enkele keren gewijzigd omdat de benodigde kwaliteiten in de 

aanloopfase immers anders zijn dan de benodigde kwaliteiten in de uitvoeringsfase.  

 

5 Spanning 

Vernieuwend en sprekend ontwerp uit de 

markt krijgt enorme aandacht maar blijkt 

technisch en financieel niet realiseerbaar. 

Oorzaak 

In 2011 presenteert een consortium een vernieuwd 

idee: de Multidijk waarin parkeergarage en diverse 

voorzieningen (bioscoop, bibliotheek, paviljoens etc.) 

zijn geïntegreerd in de nieuwe zeewering. De 

visualisatie hiervan is zo sprekend, dat het voor het 

projectteam communicatief lastig is om aannemelijk te 

maken dat het ontwerp niet realiseerbaar blijkt. Als 

gevolg hiervan wordt het projectteam door veel partijen 

‘geen medewerking’ verweten. 

 Oplossing: aantonen van niet-realiseerbaarheid op basis van inhoudelijke onderbouwing 

Het projectteam besluit het idee van de Multikering serieus te onderzoeken en vraagt aan het HWBP-2 om 

deze als alternatief te toetsen. Uit de toetsing blijkt dat het ontwerp op een groot aantal fronten moet 

worden aangepast om aan de veiligheidsnormen te kunnen voldoen. Door deze noodzakelijke 

aanpassingen verdwijnen echter de ruimtelijke voordelen van het ontwerp, zoals een bibliotheek en het 

strandpaviljoen in de kering. Daarmee komen ook de financiële voordelen te vervallen.  

Om aan te geven dat het initiatief door het projectteam serieus op haalbaarheid is onderzocht, krijgt het 

ontwerp ook een plek in de MER waarbij wordt aangegeven waarom het ontwerp niet voldoet en waarom 

is besloten om deze niet als alternatief te benoemen. Desondanks wordt deze conclusie door 

verschillende partijen zwaar in twijfel getrokken en krijgt het projectteam vanuit de omgeving behoorlijk 

wat vragen en kritiek te verduren.  
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Maaspark Well 
 

 

Gebiedsontwikkeling via zelfrealisatie 
 

 
Maaspark Well ligt in de gemeente Bergen in het 

noorden van de provincie Limburg. Het gebied 

ligt aan de Zandmaas, het deel van de Maas 

stroomafwaarts van de Grensmaas. 

Succesvol voorbeeld van: 

                
                                meekoppelen     cofinanciering (zelfrealisatie) 

 

- Oplevering project voorzien in 2030: 

· deelproject Hoogwatergeul Well-Aijen is onderdeel van 

Maaswerken, Tracébesluit Zandmaas/Maasroute 

· plan Hoogwatergeul Well-Aijen is onderdeel gaan uitmaken van 

Maaspark Well-deel rivierverruiming 

· circa 4,1 km lang, 150-200 m breed, 2,5-7,5 m diep, ruim 8.000 ha 

· recreatieve ontwikkeling ’t Leuken (hermodellering oevers, aanleg 

jachthaven en passantenligplaatsen, watersportvoorzieningen, 

verbeteren infrastructuur, groenelementen, uitbreiding Camping, 

waterwoningen). 

 

- Maaspark Well komt geheel via zelfrealisatie tot stand. 

 

Projectomschrijving Maaspark Well 
 

Sinds de hoogwaterproblematiek van 1993 en 1995 nemen rijk en provincie de ontwikkeling van een veilig en 

natuurlijk Maasdal ter hand onder de noemer ‘Maaswerken’. In 2002 stelt de minister van Infrastructuur en Milieu het 

Tracébesluit Zandmaas/Maasroute vast: de publiekrechtelijke basis voor rivierverruiming. In dit Tracébesluit zijn de 

locaties voor rivierverruiming, de daarbij behorende opgave in cm waterstandsverlaging en het jaar van realisering 

vastgelegd. Onderdeel van het Tracébesluit is de ‘Hoogwatergeul Well-Aijen’, die in 2015 een waterstandsdaling van 

8 cm moest realiseren, merkbaar tot voorbij Venlo. De hoogwatergeul draagt daarmee bij aan hoogwaterbescherming 

en tevens aan de ontwikkeling van nieuwe natuur langs de Maas. 

In de Structuurvisie+ (2006) streeft de gemeente Bergen naar een groter aanbod voor recreatie en toerisme. De 

toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Maaspark Well wil de gemeente stimuleren door een nieuw ruimtelijk kader te 

scheppen: 

- vergroting van de veiligheid tegen overstroming en de realisatie van natuur, door middel van de aanleg van de 

Hoogwatergeul Well-Aijen 

- extra rivierverruiming, enerzijds ter bevordering van de toeristisch recreatieve ontwikkeling in het gebied en anders 

om de veiligheid tegen overstroming verder te verhogen 

- revitalisering en verdere ontwikkeling van het recreatiegebied rondom het Leukermeer, mede door investeringen in 

de toeristisch-recreatieve infrastructuur. 
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De rivierverruiming zoals opgenomen in het tracébesluit blijkt via zelfrealisatie (delfstoffenwinning) moeilijk haalbaar 

door een ongunstige verhouding tussen realisatiekosten en de beperkte te winnen volumes. In vervolg op de 

gemeentelijke Structuurvisie+ integreren de betrokken overheden en het consortium Kampergeul b.v. de deelplannen 

in één Gebiedsplan Maaspark Well. In dit plan optimaliseren zij de onderlinge relaties tussen de planonderdelen. Zo 

draagt de delfstofwinning, die leidt tot een betere hoogwaterbescherming door rivierverruiming, financieel bij aan de 

realisatie van de toeristisch-recreatieve infrastructuur rond het Leukermeer. 

Het Gebiedsplan Maaspark Well is het startpunt voor verdere onderhandelingen tussen de Gemeente Bergen en 

Kampergeul b.v. om tot een haalbaar plan te komen voor het deel rivierverruiming in Maaspark Well èn voor de 

financiering van de toeristisch-recreatieve infrastructuur rondom het Leukermeer. Omdat het Gebiedsplan en de 

uitgangspunten een exploitatietekort laten zien, zoeken zij naar mogelijkheden om meer opbrengsten te genereren uit 

rivierverruiming. Kampergeul b.v. en de gemeente Bergen komen daarbij overeen dat extra delfstoffenwinning 

plaatsvindt tot ruim 16 mln. m³, wat ca 13 mln. m³ meer is ten opzichte van realisatie van hoogwatergeul Well-Aijen 

conform het Tracébesluit.  

 

Op deze wijze komt een integrale gebiedsontwikkeling op gang met de volgende elementen: 

- ten opzichte van het Tracébesluit een vergrote hoogwatergeul+ en een forse toename van de waterstandsdaling, in 

combinatie met de Vergrote Voorhaven; 

- uitbreiding van de oppervlakte natuur; 

- een watersportgebied in de Vergrote Voorhaven; 

- recreatieve infrastructuur rondom het Leukermeer, aangevuld met ‘rode ontwikkelingen’ die de ruimtelijke en 

recreatieve structuur van het gebied versterken. 

 

De toename van de delfstofwinning leidt tot een waterstandsdaling van 26 cm. De in het Tracébesluit (2002) 

vastgelegde 8 cm moet daarbij gerealiseerd zijn in 2015. De extra waterstandsdaling creëert, gezien de 

klimaatopgave, een toekomstbestendige situatie. 

 

Projectkosten en -financiering (€ mln.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vanwege de toegepaste constructie van zelfrealisatie is de 

exacte kostenverdeling tussen maatregelen ten behoeve van 

waterveiligheid en gebiedsopgaven niet exact te herleiden). 

 

 

De gebiedsontwikkeling Maaspark Well wordt voor 100% gefinancierd uit de delfstoffenwinning van Kampergeul b.v. De gemeente 

Bergen ontvangt van Kampergeul b.v. in dat kader € 6,55 mln. voor gebiedsontwikkelingen. Kampergeul b.v. heeft daarbij het recht 

om € 1 mln. te kunnen verdienen aan nader te bepalen vastgoedontwikkeling. 

 

Binnen Kampergeul b.v. zijn de kosten van alle grondaankopen en logistiek om delfstoffen te kunnen winnen verdeeld over 

Teunesen zand en grint b.v. (40%) en de andere drie partijen (elk 20%). De verdeling van het gewonnen volume is eveneens 

40/20/20/20. De partners verkopen de delfstoffen ieder voor zich aangezien zij elk hun eigen klantenkring hebben. 
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Belangrijkste betrokken partijen 
 

 Partij Rollen (formeel/informeel) 

 
Gemeente Bergen 

 

Structuurvisie+ en Structuurvisie Maaspark Well: van 

landbouwgemeente naar toeristisch-recreatieve gemeente: hèt 

recreatiepark van Noord-Limburg ontwikkelen met behulp van 

inkomsten uit delfstoffenwinning. Vergunningverlener 

omgevingsvergunning. 

Kampergeul b.v. 

 

Samenwerkingsverband van delfstofwinners met grondposities in 

het gebied: Teunesen zand en grint b.v., Niba bouwgrondstoffen 

b.v., Van Nieuwpoort bouwgrondstoffen b.v. en Dekker 

grondstoffen b.v.. Financier en uitvoerder van ‘Maaspark Well’ 

 
Ministerie van I&M  Rijkswaterstaat Maaswerken, als gedelegeerd opdrachtgever 

voor ‘hoogwatergeul Well-Aijen’ namens het ministerie. 

Rijkswaterstaat is beheerder van het winterbed van de Maas en 

vergunningverlener Waterwet 

 

Provincie Limburg 

 

Provinciaal beleidsdoel: toeristisch-recreatieve potenties Maasdal 

tot bloei brengen. Voorstander integrale aanpak met 

behoud/ontwikkeling landschappelijke waarden. 

Vergunningverlener in kader van de Omgevingswet. 

 
Waterschap Peel en Maasvallei Beheerder van de wateren buiten de Maas en van de keringen 

Vergunningverlener Waterwet 

 

Tijdlijn 
 

 

 Betekenisvolle momenten 

2002 Tracébesluit Zandmaas/Maasroute. 

2006 Structuurvisie+ Gemeente Bergen. 

2008 Gebiedsplan Maaspark Well. 

januari 2009 Samenwerkingsovereenkomst gemeente Bergen en Kampergeul b.v. 

december 2011 Structuurvisie Maaspark Well. 

2011 Plan-MER Maaspark Well. 

2015 Realisatie van eerste 4 cm waterstandsdaling (nog tekort van 4 cm). 

2016 Realisatie van de eis (Tracébesluit) van 8 cm waterstandsdaling. 

2018 Realisatie van totaal 12 cm waterstandsdaling. 

2027 Realisatie van totaal 26 cm waterstandsverlaging (planning) en overige doelen zoals realisatie 

oppervlakte natuur, recreatie (water), e.d. 

2030 Oplevering Gebiedsplan Maaspark Well (planning). 

 

Spanningen 

 
Inhoudelijke uitdagingen 

1 Spanning 

Commerciële haalbaarheid zelfrealisatie versus 

beleidsopgave ‘hoogwatergeul Well-Aijen’ 

Oorzaak 

Een beoogde waterstandsdaling van 8 cm is niet op 

commerciële basis (delfstoffenwinning) te 

realiseren omdat daarvoor slechts relatief beperkte 

ontgronding (2,82 mln. m³) nodig is. 

 Oplossing: Koppeling van projecten vergroot de ontgronding en de mogelijkheden voor zelfrealisatie 

Zelfrealisatie (met delfstofwinning) is geen doel op zich, maar altijd een middel om maatschappelijke 

doelen te kunnen realiseren. Een commercieel rendabele ontgronding heeft een ondergrens in verband 

met de aanloopkosten. De ontgronder zoekt daarom samen met de betrokken overheden naar 

mogelijkheden voor vergroting van het project. Zij doen dit door méér maatschappelijke doelstellingen te 

realiseren gekoppeld aan uitbreiding van de zandwinning.  
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Ze verenigen de hoogwatergeul met twee andere projecten in de gemeente Bergen waarmee een 

commercieel realiseerbaar geheel ontstaat. Door middel van een totale delfstoffenwinning van ruim 16 

mln. m³ kan Kampergeul b.v. de gebiedsontwikkeling realiseren en bestaat ruimte voor een financiële 

afdracht aan de gemeente die dit geld investeert in gemeentelijke doelen in de gebiedsontwikkeling. In dit 

proces worden delfstoffen als collectief vermogen omgezet in ander maatschappelijk vermogen 

(veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, vitaliteit van het gebied) met een commerciële partij als 

actor. De waterstandsdaling die hiermee wordt gerealiseerd neemt toe met 18 cm tot netto 26 cm. 

 
Knellende instituties 

2 Spanning 

Planning van de realisatie versus 

opnamevermogen in de grondstoffenmarkt. 

Oorzaak 

De realisatietermijn van het project Maaspark Well 

is erg lang. Verkorting van de realisatietermijn leidt 

echter tot een groter jaarlijks aanbod van 

delfstoffen op de markt waardoor de prijzen dalen 

en het verdienmodel van de gebiedsontwikkeling in 

gevaar komt. 

 Oplossing: Langere realisatietermijn 

Overeengekomen is dat de waterstandsdaling van 26 cm gefaseerd wordt opgeleverd in de periode tot 

2027, met de eerste 8 cm in 2015 (verplichting Tracébesluit). De overige werkzaamheden rondom de 

inrichting van het gebied vinden plaats tot 2030. 

Deze fasering maakt zelfrealisatie mogelijk en levert een toekomstbestendig, economisch duurzaam 

resultaat dat meerdere maatschappelijke functies/doelen vervult. De projectpartners kunnen daarom 

instemmen met de lange realisatietermijn. 

De bevolking ziet vooral de voordelen van het project, waardoor er vrijwel geen weerstand is geboden 

tegen de plannen en de realisatietermijn. 

 

3 Spanning 

Meekoppelen versus realiseerbaarheid. 

Oorzaak 

Doordat de initiatiefnemers het plan verbreden en 

de ontgrondingsopgave vergroten, neemt ook het 

aantal betrokken partijen toe, die belangen 

behartigen voor waterveiligheid, Kaderrichtlijn 

Water en natuurbeleid. De verschillende 

verantwoordelijke overheidspartijen houden sterk 

vast aan hun eigen beleid. Hierdoor is het 

vergunbaar maken van het ontgrondingsplan 

complex. 

 Oplossing: Kampergeul b.v. in de rol van omgevingsmanager 

Kampergeul b.v. neemt als commercieel belanghebbende regionale speler partij het voortouw om in 

overleg met de partijen een goed realiseerbaar plan uit te werken, waarin de belangen van elk ministerie 

zijn geborgd. Voorbeeld: het aanvankelijke plan voorziet in een waterstandsdaling van 34 cm. Dit staat 

echter op gespannen voet met aanwezig leefgebied voor dassen, riviergebonden natuur en Kaderrichtlijn 

Water-doelen. Als gevolg van het invullen van compensatieverplichtingen ontstaat het uiteindelijke plan 

met een waterstandsdaling van 26 cm.  

 
Spanningsvolle interacties 
 

4 Spanning 

Argwaan jegens een private partij als 

gebiedsontwikkelaar. 

Oorzaak 

De omgeving denkt aanvankelijk dat Kampergeul 

b.v. gaat proberen het onderste uit de kan te halen, 

wat ten koste zou gaan van het gebied. 

 Oplossing: Transparant proces 

De gemeente Bergen heeft een projectwebsite gelanceerd (www.maasparkwell.nl) waarop zij alle 

actualiteiten en rapporten publiceert. Daarnaast organiseert Kampergeul b.v. samen met de gemeente 

Bergen open dagen en bijeenkomsten om de omgeving zo goed mogelijk te betrekken bij de plannen.  
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Zo zijn de resultaten van archeologisch onderzoek gepubliceerd, en is er een tentoonstelling geweest van 

de archeologische vondsten.  

Daarnaast heeft, binnen Kampergeul b.v., Teunesen zand en grint b.v. als regionale speler een groot 

belang bij een goed en betrouwbaar imago in de streek. Dit is van vitaal belang voor de continuïteit van 

het bedrijf en is sterk bepalend voor het handelen. 
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Opdrijvende waterkering Spakenburg 
 

 

Historische dorpskern ontzien door innovatieve kering 
 

 
De waterkering ligt in de historische kern van 

Spakenburg, een ‘Rijksbeschermd 

dorpsgezicht’. Het is één van de kernen binnen 

de gemeente Spakenburg, provincie Utrecht. 

Spakenburg ligt aan het Eemmeer. Opstuwing 

van water in het Eemmeer bij noordwesterstorm 

is een veiligheidsrisico voor Spakenburg. 

Succesvol voorbeeld van: 

                     
innovatief ontwerp         procesinnovatie 

 

- Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

 

- Project gerealiseerd in maart 2017: 

. innovatieve autonoom opdrijvende waterkering met een lengte 

van 335 m. 

 

- Projectbudget: circa € 7 mln. 

 

 

Projectomschrijving Opdrijvende kering Spakenburg 
 

In het kader van het HWBP versterkt Waterschap Vallei en Veluwe langs de Zuidelijke Randmeren en de Eem 22 

kilometer dijk. Een klein deel van de dijk ligt in de historische kern van Spakenburg. Dit traject is in de dijkversterking 

opgenomen als deelproject ‘Kern Spakenburg’. Het oude havendorp kent een zeer waardevol historisch karakter met 

belangrijke economische en recreatieve functies. De originele waterkering in het dorp bestaat uit kades langs de 

haven, en uit hoger gelegen delen in de historische kern. Uit de wettelijke toetsing blijkt dat deze waterkering niet 

meer hoog genoeg is: een noordwesterstorm met windkracht 12 zou het water dermate hoog opstuwen dat de kern 

van Spakenburg onder water zou komen te staan. Over een lengte van in totaal 335 meter is de kade versterkt. Het 

waterschap koos daarbij voor een innovatieve oplossing voor het hoogteprobleem: een flexibele kering, verzonken in 

de bestaande kade, die autonoom opdrijft bij hoogwater. 

De opdrijvende waterkering van Spakenburg is een voorbeeld van innovatief ontwerp. Waar een vaste waterkering de 

historische kern zou aantasten, doet een flexibele waterkering vrijwel niets af aan het aanzicht. Het uitgevoerde 

ontwerp is naar voren gekomen in een aanbesteding op basis van Best Value Procurement (BVP), een vorm van 

aanbesteden die maximaal beroep doet op kennis en expertise van de aanbieders. 
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Projectkosten en -financiering (€ mln.) 
 

 
 

 
 

 

Het totale projectbudget bedraagt circa €7 mln. Hiervan is €2 mln. geraamd voor de voorbereiding. De overige €5 mln. is de hoogte 

van de aanneemsom. Van deze aanneemsom is de helft gebruikt voor de flexibele kering, en de andere helft voor randzaken (kabels 

en leidingen, versterking cultuurhistorische waarden). Vanwege het innovatieve karakter, is 100% bekostigd door het HWBP. 

 

Belangrijkste betrokken partijen 
 

 Partij Rollen (formeel/informeel) 

Aggéres 

 

Ontwikkelaar en leverancier van de opdrijvende waterkering 

 Bewoners en winkeliers Ideeën en inspraak in projectvoorwaarden tijdens ontwerpateliers 

 
 

Bouwcombinatie Van 

Heteren/Jansen-Venneboer 

Winnende aannemer van de BVP-aanbesteding. Uitvoerder van 

de opdrijvende waterkering 

 

Gemeente Bunschoten Lid van de inpassingscommissie. Betrokken bij selectie aannemer 

en bij de verdere planuitwerking 

 
Programmabureau HWBP Subsidiënt van de kadeverbetering (90%) en van toe te passen 

innovatieve kadeversterking (100%) 

 

Waterschap Vallei en Veluwe 

 

Opdrachtgever, verantwoordelijk voor planvorming en realisatie 

 

Tijdlijn 
 

 

 Betekenisvolle momenten 

2002 Wijziging Wet op de Waterkering. 

2003 Dijken Zuidelijke Randmeren en Eem grotendeels afgekeurd. 

2004-2011 Opstellen MER en Dijkverbeterplan. 

2006 Toetsing waterkeringen. 

Q3, 2011 Inspraak op MER en Dijkverbeterplan. 

2012/2013 Afronden Dijkverbeterplan. 

oktober 2013 Projectplan goedgekeurd, verlening omgevingsvergunning. 

2014 Opstellen contract- en aanbestedingsdocumenten. 

2015 Aanbesteding en gunning. 

april 2017 Succesvolle test opdrijvende waterkering Spakenburg. 
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Spanningen 

 
Inhoudelijke uitdagingen 

1 Spanning 

Waterveiligheid garanderen in een hechte 

gemeenschap met een cultuurhistorisch zeer 

belangrijke dorpskern. 

Oorzaak 

De Oude Haven in Spakenburg heeft een zeer 

waardevol historisch karakter, maar is bij een 

noordwesterstorm overstromingsgevoelig. Het 

historisch havengebied van  Spakenburg is 

opgenomen als ‘Rijksbeschermd dorpsgezicht’ en 

is door de vele bezoekers van groot economisch 

belang voor inwoners en ondernemers in de 

Spakenburgse gemeenschap. Zij verzetten zich 

tegen kadeverhogingen of dijkverhogingen langs de 

oude haven. 

 Oplossing: Boor de lokale kennis en inventiviteit aan 

Het waterschap kiest er, in nauwe samenwerking met de gemeente, voor om bewoners en ondernemers 

van Spakenburg vanaf het eerste begin via ontwerpateliers te betrekken bij het proces. Het waterschap 

beschouwt de bewoners en ondernemers als belangrijke lokale belanghebbenden èn experts. Zo komt al 

tijdens een van de eerste ontwerpateliers het idee naar voren van een flexibele waterkering. 

 

2 Spanning 

Een innovatieve oplossing, maar welke? 

Oorzaak 

Er is weinig kennis over flexibele keringen bij 

bureaus in Nederland. Hoe ga je hier als 

opdrachtgever mee om? 

 Oplossing: Best Value Procurement 

Het waterschap heeft weinig kennis over flexibele keringen. Daarom voert het waterschap ter verkenning 

een marktconsultatie uit. Acht marktpartijen hebben in antwoord hierop een plan ingediend. Hieruit 

concludeert het waterschap dat de mogelijkheid bestaat om een flexibele kering te realiseren. Als gevolg 

van het vertrouwen in succes door de marktconsultatie zet het waterschap de opdracht uit middels een 

Best Value Procurement (BVP): een aanbestedingsmethode die er van uit gaat dat de aanbieder de 

specialist is die, op grond van kennis en aantoonbare expertise en ervaring, het best de doelstellingen van 

de klant kan invullen. De aanbieder die daar het beste in slaagt, krijgt de opdracht. BVP biedt veel ruimte 

voor het aanbieden van creativiteit en innovaties. Op deze manier kan de aanbesteder veel kwaliteit 

krijgen voor het geraamde budget.  

De projectmanager van het waterschap is een oud-aannemer en heeft in die rol eerder zelf via BVP 

aanbiedingen gedaan. Hij stelt BVP voor als aanbestedingsvorm voor de kering van Spakenburg.  

In een BVP worden over het algemeen minder randvoorwaarden gesteld dan in een traditioneel 

aanbestedingsproces. Zo blijft er veel ruimte over voor de aannemers om zo goed mogelijk gebruik te 

maken van hun eigen expertise.  

In de aanbesteding heeft het waterschap drie belangrijke klanteisen geformuleerd: 

- een goede inpassing in het historische stadscentrum, met behoud/versterking van de cultuurhistorische 

waarden 

- behoud en/of versterking van de huidige functies 

- een maximale opzettijd van drie uur door vier medewerkers van het waterschap. 

 

De laatste eis komt voort uit het feit dat een noordwesterstorm niet lang van tevoren te voorspellen is. 

 

3 Spanning 

Hoe verantwoord je een niet eerder geteste 

flexibele waterkering richting het HWBP? 

Oorzaak 

Een flexibele kering is geen dijk, maar ook geen 

kunstwerk. Er is weinig bekend over de faalkansen 

van flexibele keringen in relatie tot de 

veiligheidsnormering. Hoe ga je hier als 

opdrachtgever mee om? 
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 Oplossing: Ontwikkel een nieuwe leidraad 

De inschrijvers in de BVP-aanbesteding voegen bij hun aanbiedingen prestatieonderbouwingen toe, 

waarmee zij laten zien hoe ze met een dergelijke uitdaging om zouden gaan. Om deze 

prestatieonderbouwingen te beoordelen heeft het waterschap onafhankelijke experts op het gebied van 

faalkansen en constructieve veiligheid betrokken, onder andere van Deltares. Hun oordeel over de 

rekenkundige onderbouwing beschouwt het waterschap als doorslaggevend. Uitgangspunt is de Leidraad 

Kunstwerken. Die omvat echter geen flexibele keringen. Op basis van de filosofie van de Leidraad 

Kunstwerken levert het waterschap daarom, in samenwerking met de experts, een onderbouwing van de 

veiligheid van deze primaire kering. Resultaat is een rekenmethode die ook in de toekomst gebruikt kan 

worden. 

De Leidraad voor Kunstwerken en het ontwerpprotocol EUROCODE zijn samengevoegd met de (nieuwe) 

kennis over flexibele waterkeringen. Hieruit ontstaat een nieuwe hybride leidraad. Het HWBP betaalt 

hiervoor de kosten omdat de nieuwe leidraad een projectoverstijgende meerwaarde heeft, 

 
Knellende instituties 

4 Spanning 

Beoordeling van de BVP-aanbiedingen vanuit 

verschillende visies. 

Oorzaak 

Naast het waterschap beoordeelde ook de 

gemeente de inschrijvingen. 

 Oplossing: Organiseer de vertegenwoordiging van de verschillende belangen in het beoordelingsproces. 

In de eerste ronde van het BVP-traject is aan de zes inschrijvers een inpassingsplan en een technisch 

plan gevraagd. Waterschap en gemeente formeren voor de beoordeling samen twee commissies: een 

inpassingscommissie (beoordeling inpassingsplan) en een technische commissie (beoordeling technische 

expertise inschrijvers). De omgevingsmanager van het waterschap, een afgevaardigde van de 

welstandcommissie, de gemeentelijke archeoloog en de gemeentelijke stedenbouwkundige nemen zitting 

in de inpassingscommissie. De projectmanager neemt met de technisch manager en een beheerder van 

het waterschap plaats in de technische commissie.  

 

5 Spanning 

Kritische beheerder binnen het waterschap. 

Oorzaak 

De beheerder vanuit het waterschap is erg kritisch, 

zeker richting een flexibele kering waar weinig over 

bekend is. Hoe zorg je dat deze niet het BVP-

proces bemoeilijkt? 

 Oplossing: Beheerder goed meenemen in proces 

De projectmanager neemt de beheerder goed mee in het proces. De beheerder krijgt een plek in de 

technische beoordelingscommissie. Hij voelt zich daardoor goed betrokken in het proces, en tevens heeft 

hij de mogelijkheid om zelf ook kritische vragen te stellen aan de marktpartijen. Om hem ook in te werken 

in de BVP-systematiek krijgt de beheerder eerst een cursus BVP-beoordeling.  
 
Spanningsvolle interacties 
 

6 Spanning 

Kent de geselecteerde aannemer de lokale context 

afdoende? 

Oorzaak 

De geselecteerde aannemerscombinatie komt uit 

Hengelo en Wijhe. 

 Oplossing: Inschakelen van lokale onderaannemers 

Om problemen in de directe omgeving (‘bereikbaarheid en overlast’) te voorkomen geeft de winnende 

aannemer in zijn aanbieding aan om zoveel mogelijk met lokale onderaannemers te werken. Tevens geeft 

hij aan dat werken met lokale onderaannemers er voor zorgt dat lokale kennis goed wordt benut en dat 

hierdoor lokaal draagvlak ontstaat.  

De hoofdaannemer schakelt lokale onderaannemers in voor onderdelen als het opnieuw leggen van 

bestrating, metselwerk in de kades en werkzaamheden aan de riolering. Dit draagt er mede toe bij dat dit 

echt een project van ‘de Spakenburgers’ was. De hoofdaannemer laat hiermee zien dat zij naast de 

fysieke inpassing in het cultuurhistorisch centrum ook oog heeft voor de sociale inpassing. 
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Literatuurlijst 
Waterschap Vallei en Veluwe, Presentatie dijkverbetering Zuidelijke Randmeren en Eem, waterkering kern Spakenburg 

 

Lijst van gesproken personen 
- Didier Adriaansens, Sweco 

- Jan Welling, projectmanager kern Spakenburg Waterschap Vallei en Veluwe. 
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Project Afsluitdijk 
 

 

Renovatie met meerwaarde: stapelen van ambities in een stevige 
maatschappelijke omgeving 

 

 
 

De Afsluitdijk is gelegen in de provincies Noord-

Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands 

Kroon en Súdwest Fryslân. De dam, met een 

lengte van 32 km, is een primaire waterkering met 

5 spuicomplexen in combinatie met 3 

scheepvaartsluizen. Daarnaast bevinden zich op 

de Afsluitdijk verschillende gebruikersfuncties 

waaronder: mobiliteit (A7), bewoning, recreatie, 

defensie, kleine economische functies (onder 

andere het monument, horeca, tankstation, 

windturbines). 

Succesvol voorbeeld van: 

                                              
meekoppelen     cofinanciering     procesinnovatie     duurzaamheid 

 

- Project Afsluitdijk (Deltafonds). 

 

- Looptijd versterking 2006-2022 (project bevindt zich in 

realisatiefase): 

· verbetering van de waterveiligheid, vergroting van de 

afvoercapaciteit en verbetering A7. Daarbij de ambities om 

Afsluitdijk energieneutraal te maken en te behouden als 

toonbeeld van waterbouw 

· De regio heeft zich verenigd in De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) om 

haar ambities te realiseren op het gebied van duurzame energie, 

ecologie, recreatie en toerisme. Een gedeelte van deze ambities 

zijn meegenomen in het DFBM-contract, het andere deel wordt 

door DNA zelf gerealiseerd, met een eigen planning. 

 

- Projectbudget € 921 mln. (taakstellend). 

 

Projectomschrijving Afsluitdijk 
 

De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de verhoogde waterveiligheidsnormen waardoor een opwaardering noodzakelijk 

is. Tegelijkertijd speelt het probleem dat het streefpeil van het IJsselmeer door de klimaatverandering in de nabije 

toekomst onvoldoende kan worden gegarandeerd. Daarom wordt één van de spuicomplexen aangepast door onder 

andere het toevoegen van pompen om de spuicapaciteit te vergroten. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor deze 

opgave. Daarbij heeft Rijkswaterstaat de ambitie om de Afsluitdijk energieneutraal te maken en wil men het 

energieverbruik voor de nieuwe pompen lokaal, op eigen grond en duurzaam opwekken. Het project wordt middels 

een DBFM-contract uitgevoerd, waarin naast ontwerp en realisatie ook financiering en onderhoud voor circa 25 jaar is 

belegd. 

 

De regionale overheden hebben zich verenigd in het samenwerkingsverband ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ om zodoende 

hun ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie & toerisme en ruimtelijke kwaliteit nader uit te 

werken. De financiering voor deze plannen wordt grotendeels door de regionale overheden zelf georganiseerd. 
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Een deel van de projecten van DNA wordt gelijktijdig gerealiseerd met het project Afsluitdijk. Daarnaast zijn er 

projecten die afzonderlijk van het project Afsluitdijk, met een eigen planologische regeling en planning, worden 

uitgevoerd. 

 

Overzicht van de werkzaamheden die via DBFM-contract zijn aanbesteed:  

- dijk versterken (overslagbestendig) over 32km  

- versterken 25 spuisluizen Den Oever en Kornwerderzand 

- bouw van 2 keersluizen (stormvloedkeringen) Den Oever en Kornwerderzand  

- realiseren extra waterafvoercapaciteit Den Oever  

- upgrade verzorgingsplaats Monument (in combinatie met een upgrade van het Monument in opdracht van DNA) 

- actualiseren wegontwerp A7 

- coupure Vismigratierivier (in opdracht van DNA)  

 

Projectkosten en -financiering (€ mln.) 
 

 

 
 

 

Het taakstellend budget voor het project Afsluitdijk bedraagt € 921 mln. (MIRT 2018). Het overgrote deel van dit budget komt ten 
goede aan het verbeteren van de waterveiligheid en vergroten van de afvoercapaciteit. Daarnaast worden door het Rijk enkele 
werkzaamheden meegekoppeld zoals het verbeteren van de A7 en het upgraden van de verzorgingsplaats Monument. De regionale 
partijen dragen financieel bij aan het realiseren van een coupure in de Afsluitdijk ten behoeve van de vismigratierivier en de aanleg 
van een fietspad aan de oost- en westzijde van de Afsluitdijk.   

 

Belangrijkste betrokken partijen  
 

 Partij Rollen (formeel/informeel) 

 Consortium Levvel*) Uitvoerder  

 Gemeente Harlingen Partner in DNA 

 Gemeente Hollands Kroon Partner in DNA 

 Gemeente Súdwest Fryslân Partner in DNA 

 Provincie Fryslân Partner in DNA, opsteller van provinciaal inpassingsplan voor 

vismigratierivier, subsidieverlener coupure vismigratierivier en 

fietspad aan oostzijde 

 Provincie Noord-Holland Partner in DNA, subsidieverlener coupure vismigratierivier en 

fietspad aan westzijde  

 Rijk (ministerie I&W, BZK, LNV)  

 

Rijkswaterstaat 

Bevoegd gezag voor onder andere de NB-wet, Flora & Faunawet, 

opsteller Rijksinpassingsplan. 

Verantwoordelijk voor verbetering van de waterveiligheid en 

vergroting van de afvoercapaciteit, opdrachtgever van de DBFM-

aannemerscombinatie (vanaf 2018) 

*) Gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group), BAM (in samenwerking met 

PGGM) en Rebel. 
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Tijdlijn 
 

 

 Betekenisvolle momenten 

januari 2006 Vaststelling dat Afsluitdijk door klimaatverandering en veroudering niet meer aan de 

veiligheidseisen voldoet en besluit om de dijk te versterken: de schut- en spuisluizen te 

versterken: aan de Afsluitdijk nieuwe, innovatieve functies toe te voegen (al eerder werd 

besloten om de afvoercapaciteit te vergroten)  

januari 2011 Plan-MER Toekomst Afsluitdijk (actualisatie juni 2011) 

december 2011 Rijksstructuurvisie Toekomst Afsluitdijk waarmee de voorkeursbeslissing is vastgesteld voor de 

waterveiligheid 

december 2011 Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk 

december 2011 Ambitie Agenda Afsluitdijk 

augustus 2012 Voorkeursbeslissing over waterbeheer Afsluitdijk (voorheen project Extra Spuicapaciteit 

Afsluitdijk). De projecten Afsluitdijk (waterveiligheid) en Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk (ESA, 

waterbeheer) worden als één project uitgevoerd 

2012 Oprichting regionaal projectbureau Afsluitdijk  

mei 2013 Uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk 2013-2016 

augustus 2013 Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk 

april 2015 Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk 

januari 2016 Vaststellingsbesluit en Rijksinpassingsplan Afsluitdijk 

november 2017 Ontwerp Rijksinpassingsplan-aanvulling  

maart 2018 Gunning van de Rijksopgave aan Levvel B.V i.o.  

Start werkzaamheden 

2022 Afsluitdijk voldoende veilig en klimaat robuust (Rijksopgave gerealiseerd) 

 

Spanningen 

 
Inhoudelijke uitdagingen 

1 Spanning 

Scope en planning van Rijkswaterstaat 

(waterveiligheid en vergroten waterafvoer) 

combineren met veelzijdige ambities uit een diverse 

omgeving. 

Oorzaak 

De enorme belangstelling en iconische waarde van 

de Afsluitdijk trekt veel initiatieven aan. Het komen 

tot een volledige financiering, maatschappelijk en 

bestuurlijk draagvlak en planologische 

haalbaarheid van deze initiatieven neemt veel tijd in 

beslag, terwijl Rijkswaterstaat is gebonden aan een 

strakke scope (i.e. vergroten waterveiligheid en 

capaciteit van waterafvoer) en planning. 

 Oplossing: met regionale partijen duidelijke instapmomenten afspreken  

Bij Rijkswaterstaat is er vanaf het begin van het project gedacht: gelegenheid schept een kans. Vanuit het 

projectteam is er daarom veel aandacht en begrip voor de wensen en ideeën van gebiedspartijen en 

ondernemers. Om helderheid te creëren over taken en verantwoordelijken tussen de verschillende partijen 

(Rijk, provincies, gemeenten), is in 2011 de Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk getekend. Daarin 

zijn hele duidelijke instapmomenten gedefinieerd; de regio kreeg tot 2014 de tijd om met projecten te 

komen die een directe fysieke planologische relatie hadden met de Afsluitdijk. Dit creëerde helderheid 

naar elkaar en heeft de regionale partijen ook geholpen in hun besluitvorming door een bestuurlijk 

momentum te creëren. De Rijksbijdrage van € 20 mln. aan de uitvoering van regionale plannen heeft 

daarbij ook gefunctioneerd als extra stimulans om ambities uit de regio te concretiseren. Ook de 

geformaliseerde samenwerking tussen de provincies Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten 

Hollands Kroon, Súdwest Fryslân en Harlingen in De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) in 2012 heeft een enorme 

meerwaarde gehad omdat zodoende één duidelijk aanspreekpunt ontstond en ideeën, ambities en 

wensen uit de regio werden gekanaliseerd. 
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Als gemeenschappelijk ruimtelijk kader voor de beoogde maatregelen stellen Rijk en regio in 2015 een 

gezamenlijk Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk op en wordt de afspraak gemaakt om samen op te 

trekken bij de ontwikkeling en uitvoering van de waterbouwmaatregelen en de regionale ambities om 

zodoende zoveel mogelijk ‘werk met werk’ te maken.  

In het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk zijn verschillende regionale projecten planologisch meegenomen. 

Voor andere projecten wordt expliciet ruimte gelaten om deze via een gemeentelijk bestemmingsplan of 

een provinciaal inpassingsplan alsnog tot stand te brengen (onder andere de vismigratierivier, opschaling 

blue energy centrale, stromingsenergie Kornwerderzand en Den Oever, camperterrein Kornwerderzand). 

Voor de boogde functies die vallen buiten de scope van het Rijksinpassingsplan, kunnen overheden zelf 

tot planologische regelingen komen (onder andere het project waddenpoort, aanpassen 

horecavoorziening bij monument, beleefcentrum Kornwerderzand).  

Er zijn ook regionale ambities die zich op het moment van vaststelling van het Rijksinpassingsplan nog in 

de initiatiefase bevonden, maar die in een later stadium mogelijk wel op de Afsluitdijk gerealiseerd zullen 

worden. Om te voorkomen dat dergelijke projecten gaan conflicteren met de werkzaamheden van de 

DFBM-aannemer, geldt een moratorium van 10 jaar voor gemeentelijke en provinciale planologische 

bevoegdheden voor de gronden die zijn begrepen in het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk. Als uitzondering 

hierop kan een aanvullende wijziging van het RIP worden doorgevoerd. 

 
Knellende instituties 

2 Spanning 

Energieneutraliteit als nieuwe projectdoelstelling 

versus het vasthouden aan de planning. 

 

 

Oorzaak 

In navolging van het wereldwijde Klimaatakkoord in 

2015 verkondigt de minister van Infrastructuur en 

Milieu de ambitie om de Afsluitdijk energieneutraal 

te laten zijn in 2022. De spanning voor het project 

Afsluitdijk zit ‘m in het feit dat de voorgenomen 

duurzaamheidsbenadering is gewijzigd naar 

energieneutraliteit. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat 

te maken met een krappe planning (aanbesteding 

gestart op 24 november 2016), biedt de gekozen 

contractvorm DBFM voor aanbesteding weinig 

ruimte voor toepassen van innovaties aangezien 

deze onzekerheden met zich meebrengen, zijn er 

in het vastgestelde Rijksinpassingsplan 2016 geen 

mogelijkheden opgenomen voor het realiseren van 

deze doelstelling, en creëert deze ambitie hoge 

verwachtingen vanuit de omgeving. 

 Oplossing: zoeken naar mogelijkheden binnen en buiten bestaande kaders, en waar nodig de kaders 

aanpassen  

Rijk en de regio spreken gezamenlijk de ambitie uit voor een duurzame en energieneutrale Afsluitdijk en 

om deze daarnaast icoon te maken op het gebied van energiebesparing. Daarbij wordt gekozen voor een 

tweezijdige benadering: 

 

1. Binnen het DBFM-contract probeert Rijkswaterstaat om duurzaamheids- en energiebesparende 

maatregelen in de uitvoering te stimuleren door dit aspect op te nemen als één van de 

beoordelingscriteria bij de aanbesteding. De aannemers kunnen zich zodoende onderscheiden in de 

mate waarop zij in hun werkzaamheden de CO2-uitstoot proberen te beperken door bijvoorbeeld 

materiaalkeuze en energieverbruik. Anderzijds ziet Rijkswaterstaat een extra opgave om duurzame 

energie op te wekken op de dijk, en dus niet in te kopen bij een al bestaand duurzaam project. Ten 

behoeve van deze grootschalige duurzame energieopwekking kiest Rijkswaterstaat voor bewezen 

technieken zoals zonnepanelen. Omdat in het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk geen mogelijkheden is 

opgenomen voor bijvoorbeeld de aanleg van zonneakkers, is in 2017 een aanvullend 

Rijksinpassingsplan voorbereid. Deze aanvulling maakt duidelijk binnen welke ruimtelijke kaders de 

aannemers hun aanbieding voor een energieneutrale Afsluitdijk kunnen baseren. 
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2. Buiten de omgeving van het DBFM-contract wordt ruimte geboden aan innovatie en experimenten. De 

regio heeft hiervoor het samenwerkingsplatform Living Lab Duurzame Energie opgericht. Dit 

samenwerkingsplatform beoogt de samenwerking tussen bedrijfsleven, eindgebruikers, 

kennisinstellingen en overheidsinstellingen te verbeteren om zodoende internationale innovaties aan te 

trekken, meer financieringsmogelijkheden te creëren, en een netwerk op te richten van Europese 

experts. Onder deze noemer worden op de Afsluitdijk verschillende projecten uitgevoerd, zoals de 

pilotcentrale voor blue energy in Breezanddijk waar energie wordt opgewekt uit het verschil in 

zoutconcentratie tussen zout en zoet water en een stromingsenergiecentrale bij Kornwerderzand. 

Daarnaast zijn er plannen voor het aanleggen van een solaroad (fietspad dat bestaat uit 

zonnepanelen), E-kites (vliegers waarmee windenergie wordt opgewekt) en drijvende zonnepalen. Het 

perspectief is om in 2020 op deze innovatieve wijze stroom te leveren aan circa 6.000 huishoudens. 

Daarnaast levert deze transformatie van Afsluitdijk naar een ‘Energiedijk’ een showcase voor 

innovatieve Nederlandse deltatechnologie dat aansluit bij de doelen van de Topsector Water. 

 
Spanningsvolle interacties 

3 Spanning 

Ruimtelijke initiatieven en projecten die interfereren 

met de werkzaamheden van de aannemer.  

 

Oorzaak 

Rijkswaterstaat werkt op basis van een DBFM-

contract waarbij de aannemer in de komende vijf 

uitvoeringsjaren zo min mogelijk gehinderd mag 

worden door andere initiatieven en projecten die in 

het gebied plaatsvinden. De aannemer is namelijk 

gebonden aan prestatie-eisen waaraan betaling 

gekoppeld is. Er zit daarmee veel druk op een 

uitvoering conform scope, geld, planning en 

kwaliteit. 

 Oplossing: afspraken maken over planning van uitvoering 

Binnen het projectteam is het telkens een uitdaging om een manier te vinden om ruimte te bieden aan 

ambities van derden zonder daarmee het primaire proces te verstoren. Een voorbeeld is het in de markt 

zetten van een DBFM-contract terwijl het projectteam ook ruimte wil bieden aan het kunstproject Icoon 

Afsluitdijk van Daan Roosegaarde. Een dergelijk project vereist dat je aan de kunstenaar ruimte geeft om 

eigen artistieke regie te kunnen voeren. Hier is in het project een oplossing voor gevonden door af te 

spreken dat het kunstproject zou zijn afgerond voordat de aannemer begint. Het onderhoud van de 

objecten van Icoon Afsluitdijk is wel meegenomen in het onderhoudscontract.  

Ook voor andere ruimtelijke projecten, bijvoorbeeld geïnitieerd vanuit het DNA, is binnen het project 

Afsluitdijk een oplossing gevonden door eerst te onderkennen dat er een spanning kan optreden, en door 

vervolgens te onderzoeken hoe in de aanbestedingsovereenkomst kan worden aangegeven op welke 

wijze de aannemer hier rekening mee dient te houden. In sommige gevallen lag de oplossing echter juist 

bij het met elkaar afspreken dat projecten zijn afgerond voordat de aannemer begint of juist te wachten tot 

de werkzaamheden voor versterking van de Afsluitdijk zijn afgerond.  

Ook is gebleken dat interacties met andere projecten soms niet te vooromen zijn. Zo moest voor de 

aanleg van het windpark Fryslân een kabel worden getrokken onder het fietspad op de Afsluitdijk. Die 

werkzaamheden zouden gaan interfereren met de werkzaamheden van de DFBM-aannemer. In dit geval 

zijn afspraken gemaakt over planning en uitvoering van werkzaamheden en zijn deze vastgelegd in een 

privaatrechtelijke overeenkomst. 

 

4 Spanning 

Omgaan met teleurstellingen en weerstand uit de 

omgeving. 

 

Oorzaak 

Door de enorme aandacht die het project Afsluitdijk 

genereert, zijn in de aanloopfase allerlei ideeën en 

wensen uit de omgeving geopperd en door het 

projectteam opgehaald. Naarmate de tijd vordert en 

er wordt toegewerkt naar een uitvoeringsplan, 

vernauwt de projectscope en blijkt dat niet alles 

binnen het project kan worden gerealiseerd. 
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 Oplossing: in communicatie de focus leggen op creëren van meerwaarde  

Het projectteam heeft qua omgevingsmanagement geleerd van de best practises uit het programma 

Ruimte voor de Rivier. Zodoende wordt geïnvesteerd in communicatie naar de omgeving om het project in 

goed daglicht te zetten en werkt het projectteam met Strategisch Omgevingsmanagement waarbij men 

aan de voorkant nadenkt over eventuele issues en daar proactief maatregelen voor neemt.  

Een groot voordeel is dat de versterkingsopgave van de Afsluitdijk onder de bevolking breed draagvlak 

geniet. Zodoende hoeft het projectteam geen discussies te voeren over nut en noodzaak van de 

dijkversterking zoals dat bij andere projecten vaak wel het geval is. Daarnaast geldt dat het projectteam 

veel focus legt op het creëren van meerwaarde door samenwerking met regionale initiatieven en door de 

vanuit Rijk beschikbaar gestelde subsidie van € 20 mln. voor duurzame initiatieven.  

Daar waar mogelijk zijn initiatieven uit de omgeving meegenomen in de aanbesteding. Een voorbeeld is 

de coupure van de vismigratierivier waarmee zodoende ook onder natuurorganisaties draagvlak voor het 

project Afsluitdijk is gecreëerd. Een gedeelte van de ambities en wensen uit de omgeving die, om wat 

voor reden dan ook, niet als eis zijn opgenomen, hebben in de aanbesteding indirect toch een plek 

gekregen. Rijkswaterstaat selecteerde bij de aanbesteding namelijk niet alleen op basis van een 

combinatie van prijs en kwaliteit, maar ook de Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Daarbij 

waren ‘tevreden gebruiker’ en ‘tevreden omgeving’ twee van de criteria.  
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Bijlage: projecten op de kaart 
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Ruimte voor de Lek 
 

 

Rivierverruiming met ruimtelijke kwaliteit 
 

 
De Lek tussen Hagestein en Vianen is een 

overgangsgebied. Zowel de Lek zelf als de 

omgeving waar de Lek doorheen stroomt, verandert 

van oost naar west van karakter, waarbij de 

verschillende landschapstypen goed te 

onderscheiden zijn. In het gebied is onderscheid te 

maken tussen een rivierengebied, een 

veenweidengebied en een zoetwatergetijden-gebied. 

Het gebied maakt deel uit van Nationaal Landschap 

het Groene Hart.  

Succesvol voorbeeld van: 

                               
meekoppelen         cofinanciering 

 

- Programma Ruimte voor de Rivier. 

 

- Project gerealiseerd in 2016: 

· invulling gegeven aan de veiligheidsopgave door 

waterstanddaling van 8 cm bij hoogwater, onder andere door 

een zomerkade te verleggen, drie nevengeulen te graven en 

de toegangsdam bij de stuw van Hagestein te verlagen 

· aanvullend pakket van maatregelen gerealiseerd ten behoeve 

van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied en ontwikkeling van 

natuur. 

 

- Projectbudget: € 27,5 mln. 

 

Projectomschrijving Ruimte voor de Lek 
 

Als onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier zijn in de uitwaarden ter hoogte van Vianen, 

IJsselstein, Nieuwegein en Houten maatregelen genomen om de doorstroomsnelheid van de Lek bij hoogwater te 

vergroten waardoor het water minder hoog opstuwt en de kans op dijkdoorbraken verkleind wordt. Dit is gebeurd door 

het wegnemen of verlagen van allerlei obstakels in de uiterwaarden, zoals het verlagen van de toegangsdam bij 

Hagestein en de zomerkades. Het effect hiervan is een waterstandsdaling van 8 cm bij hoogwater ter hoogte van 

stuw Hagestein.  

 

Met het toelaten van de rivier- en getijdendynamiek heeft het plangebied zijn ecologische identiteit weer voor een 

belangrijk deel terug. Ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit zijn kenmerkende natuurwaarden ontwikkeld en is de 

belevingswaarde van het gebied verhoogd door het gebied toegankelijk te maken voor recreanten. In het gebied zijn 

zodoende verschillende recreatieve voorzieningen gerealiseerd (onder andere verbindingsbrug, wandelroutes, 

uitzichtpunten, passantenhaven, een vissteiger, en ruiterroute, en camperstandplaats). 
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Projectkosten en -financiering (€ mln.) 
 

 

 
 

 

De geprojecteerde projectkosten bedragen € 27,5 miljoen (SNIP 2011). De begroting voorziet in een bijdrage van het Rijk van €23 

miljoen, samengesteld uit bijdragen vanuit Ruimte voor de Rivier (€ 13,6 mln.), Kaderrichtlijn water (€ 4,1 mln.), Investeringsbudget 

Landelijk Gebied (€ 2,1 mln.) en Nadere Uitwerking Rivieren Gebied (€ 3,2 mln.). De regionale partijen leveren een gezamenlijke 

bijdrage van €4,2 mln.  
 

Belangrijkste betrokken partijen  
 Partij Rollen (formeel/informeel) 

 Aannemerscombinatie Ruimte voor 

de Lek (Martens en Van Oord, 

Heijmans) 

Uitvoerder  

 
 

 

Gemeenten Vianen, Houten, 

Nieuwgein, IJsselstein 

Belangenbehartiger ruimtelijke kwaliteit (onder andere, 

woningbouw, passantenhaven, verbeteren fiets- en 

wandelmogelijkheden, ontwikkeling van natuur- en 

landschapswaarden), financier (gemeenten Vianen en 

Nieuwegein) 

 Klankbordgroep Ruimte voor de Lek Inbrenger wensen voor inrichting van het gebied  

 
Provincie Utrecht* Verantwoordelijke voor totstandkoming van een 

uitvoeringsgereed ontwerp, bevoegd gezag inzake de 

besluitvorming over het PIP en het MER, coördinatie 

vergunningen, natuurbeheerplan, financier 

 
Rijksoverheid /Rijkswaterstaat*   Opdrachtgever vanuit het Programma Ruimte voor de Rivier, 

verantwoordelijke voor de uitvoering van het project 

(realisatiefase), financier, bevoegd gezag (onder andere waterwet 

en NB-wet) 

 

 

Waterschap Rivierenland, 

Hoogheemraadschap de Stichtse 

Rijnlanden 

Dijkbeheerders 

*) De provincie Utrecht is de initiatiefnemer voor het project Ruimte voor de Lek en is opdrachtgever van de planfase. Rijkswaterstaat 

neemt in de realisatiefase het stokje over als trekker van het project en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen. 

 
  



 
Factsheet Ruimte voor de Lek - 3 

Tijdlijn 
 

 

 Betekenisvolle momenten 

december 2006 Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier wordt door de Tweede en 

Eerste kamer goedgekeurd 

januari 2007 Bestuursovereenkomst tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Provincie 

Utrecht  

augustus 2009 SNIP2A besluit: variantkeuzebeslissing  

juni en augustus 2010 Ontwerpateliers met omgeving  

mei 2011 SNIP 3 besluit: projectbeslissing  

medio 2011 Afronding planstudie door provincie Utrecht en start uitvoeringsfase door Rijkswaterstaat 

juli 2012 Vaststelling PIP (medio 2013 onherroepelijk) 

december 2012 Gunning project aan aannemerscombinatie   

maart 2014 Start werkzaamheden 

mei 2016 Realisatie waterveiligheidsopgave/ project afgesloten  

 
Spanningen 

 
Inhoudelijke uitdagingen 

1 Spanning 

Mismatch qua verwachtingen tussen het 

programmabureau RvdR en de provincie 

over de op te leveren eindproducten in de 

planfase.  

Oorzaak 

In 2007 is een Bestuursovereenkomst getekend tussen Rijk 

en provincie Utrecht waarin is afgesproken dat de 

provincie, als initiatiefnemer van het project, 

verantwoordelijk is voor de planuitwerking. In de 

overeenkomst is echter niet tot in detail afgebakend welke 

eindproducten door de provincie dienen te worden 

opgeleverd ten behoeve van het planstudiebesluit 

(SNIP2A). Bij de oplevering van de documenten aan het 

einde van de SNIP 2A fase blijkt dat het programmabureau 

een veel uitgebreidere onderbouwing wenst ten aanzien 

van de verschillende alternatieven (e.g. effectonderzoeken, 

uitgebreide kostenramingen, risicomanagement en 

planning etc.) dan waar de provincie vanuit is gegaan.  

 Oplossing: uitvoerige uitwerkingsslag in vervolgfase  

De opgave voor het projectteam is om in de SNIP3 fase (uitwerken van voorkeursalternatief) de ambities 

en doelstellingen van de verschillende partijen en de eventuele tegenstrijdigheden die daarmee gepaard 

gaan, goed bediscussieerd te krijgen om zodoende inzicht te krijgen in eventuele knelpunten. Om dit voor 

elkaar te krijgen kiest het projectteam er bij de aanbesteding voor om de ingenieursopdracht veel 

uitgebreider aan te besteden dan in de eerdere fase was gedaan. Ten behoeve van een goede 

aanbesteding en het uitvoeren van de juiste onderzoeken, bespreekt het projectteam de beoogde uitvraag 

uitvoerig met de bevoegde gezagen die de verschillende onderdelen en vergunningsaanvragen uit het 

project in een later stadium zullen gaan beoordelen. Daarnaast wordt er een klankbordgroep opgetuigd, 

bestaande uit verschillende organisaties, bewoners en onafhankelijk voorzitter, waarmee een goede 

inbreng vanuit de omgeving wordt georganiseerd.  

Het grote voordeel van deze uitvoerige benadering is, dat in een later stadium van het project, het 

aanvragen van de vergunningen en de terinzagelegging heel soepel verloopt. Bovendien kunnen de 

enkele zienswijzen die worden ingediend, gemakkelijk worden weerlegd in de nota van beantwoording. 

 

2 Spanning 

Toenemende weerstand van omwonenden 

tegen de voorkeursvariant van de 

stuurgroep.  

Oorzaak 

In de planstudie van het project zijn verschillende varianten 

uitgewerkt. Bij één van die varianten wordt woningbouw 

voorgesteld in de uiterwaarden.  
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Deze variant wordt door de stuurgroep als voorkeursvariant 

gekozen omdat uit het rendement van de woningbouw ook 

verschillende andere ruimtelijke wensen vanuit de regio 

kunnen worden bekostigd. Daarnaast past het 

woningbouwplan ook goed bij de groeiambities van de 

gemeente Nieuwegein. Naarmate het realiteitsgehalte van 

dit plan echter stijgt, groeit ook de weerstand tegen dit 

plan.   

 Oplossing: het college van B&W Nieuwegein trekt de stekker uit de woningbouwambitie 

Als gevolg van de toenemende weerstand tegen het woningbouwplan, wordt in de gemeenteraad van 

Nieuwegein een motie aangenomen waarin staat vermeld dat “de raad zich grote zorgen maakt over de 

blijvende aantasting van een uniek stuk landschappelijk schoon door een groot aantal woningen en 

bijbehorende infrastructuur”. Als gevolg van deze motie trekt het college de stekker uit de 

woningbouwambitie en besluit de stuurgroep om een nieuwe voorkeursvariant te ontwikkelingen. Het 

effect van deze ontwikkeling was dat de scope van het project wijzigt. Door het wegvallen van het 

woningbouwplan en het daaruit voortvloeiende rendement, kunnen een aantal andere ruimtelijke wensen 

van de regio namelijk niet meer worden gerealiseerd. Door deze ontwikkeling is de voornaamste bron van 

weerstand bij omwonenden weggenomen en wordt de scope van het project voor het vervolg veel 

duidelijker. 

 
Knellende instituties 

3 Spanning 

Realiseren van natuurambitie versus 

vasthouden aan planning. 

Oorzaak 

Om de realisatie van het project (inclusief natuurambities) 

te garanderen, is getracht om particuliere gronden op 

vrijwillige basis te verwerven. Daar waar dat niet dreigde te 

lukken, is gezocht worden naar alternatieven. Dergelijke 

processen nemen echter veel tijd in beslag waarbij het 

tijdig realiseren van overeenkomsten drukt op het 

vasthouden aan de planning.  

 Oplossing: particulier natuurbeheer 

In het project is allereerst gestreefd naar grondverwerving op vrijwillige basis. Daar waar dat niet leek te 

lukken, is het projectteam het gesprek aangegaan met de eigenaren om alternatieven te inventariseren. In 

het belang van het behalen van de planning is daarbij afgesproken dat, wanneer het niet lukt om tot een 

alternatieve oplossing te komen, onteigening de volgende stap zou zijn. Het mogelijk inzetten van dit 

instrument ten behoeve van het realiseren van natuurdoelen was voor de provincie (alsook het Rijk) zowel 

bestuurlijk als inhoudelijk niet onomstreden. Besloten werd om dit vooruitzicht in eerste instantie dan ook 

voornamelijk in te zetten als pressiemiddel, en om in een eventueel later stadium te besluiten of de 

onteigeningprocedure daadwerkelijk zou worden doorgezet. 

Mede als gevolg van dit pressiemiddel, komen er productieve gesprekken op gang met verschillende 

grondeigenaren in het gebied. Hieruit komt onder andere het particulier natuurbeheer als alternatief voor 

verwerving naar voren. Dit speelde in het bijzonder aan de zuidzijde van het project, waar een agrarische 

natuurbeheervereniging zich hard maakt voor particulier natuurbeheer door de huidige eigenaren en 

pachters. Een ander succesvol voorbeeld waarbij het is gelukt om tot een maatwerkoplossing te komen, is 

de boerderij de Ponthoeve in gemeente Vianen. De eigenaar van deze boerderij exploiteerde een 

melkveehouderij met verbrede landbouwactiviteiten. In het kader van het project Ruimte voor de Lek was 

meer dan 2/3 van deze gronden (pacht en eigendom) nodig. De eigenaar heeft toen aangegeven zijn 

melkveehouderij om te willen vormen tot een Natuurderij (i.e. agrarisch natuurbeheer met horeca). Deze 

beoogde functiewijziging is door de provincie gefaciliteerd in het provinciaal inpassingsplan en door 

Rijkswaterstaat via haar vergunningverlening. 

 

4 Spanning 

Knellende regelgeving bij omzetten van 

een functie met ‘agrarische’ bestemming 

naar 'agrarisch -natuurboerderij’. 

Oorzaak 

Binnen de klankbordgroep is overeenstemming om voor de 

betreffende locatie een functiewijziging door te voeren.  
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Bij de benodigde bestemmingsplanwijziging komt echter 

ook de formele toetsing bij het Rijk tot stand waarbij 

Rijkswaterstaat als rivierbeheerder formeel moet zeggen 

dat een nieuwe functie niet was toegestaan omdat die een 

blokkade in rivier veroorzaakt. Daarbij maakt het geen 

verschil dat deze locatie ook met de ‘oude’ 

functieaanduiding diezelfde blokkade vormt.  

 Oplossing: sterke inhoudelijke onderbouwing leveren  

Een oplossing wordt gevonden door deze ‘blokkades’ qua effect op rivierdoorstroming door te rekenen. 

Daaruit kwam naar voren dat er modelmatig ruimte is om deze functie op de betreffende locatie te 

faciliteren. Op basis van de inhoudelijke onderbouwing lukt het uiteindelijk om een functiewijziging door te 

voeren. Het programmabureau heeft daarbij een faciliterende rol gehad in het gesprek hierover met 

Rijkswaterstaat als rivierbeheerder. 

 
Spanningsvolle interacties 

5 Spanning 

Multifunctioneel gebruik van natuur versus 

verschillende beheeraspecten. 

Oorzaak 

In het project wordt gezocht naar mogelijkheden om 

verschillende doelstellingen, zoals natuur en recreatie, met 

elkaar te combineren. Dit resulteert onder andere in het 

idee voor creëren van zogeheten ‘speelnatuur’. Deze 

speelnatuur sluit goed aan bij ambitie van zowel gemeente 

Nieuwegein als het Instituut voor natuureducatie en 

duurzaamheid (IVN). Staatsbosbeheer ziet als beoogd 

eindbeheerder echter problemen in het beheer, vooral 

gezien de combinatie van begrazing en spelende kinderen. 

De naar verwachting hogere beheerkosten spelen daarbij 

ook een rol.  

 Oplossing: zonering toepassen voor intensieve- en extensieve recreatiemogelijkheden 

Om tegemoet te komen aan de verschillende wensen en bezwaren wordt enerzijds een oplossing 

gevonden in financiële zin doordat gemeente Nieuwegein toezegt te zullen bijdragen aan de 

beheerkosten. Anderzijds wordt in het voorkeursalternatief gekozen om een zonering toe te passen. Ten 

westen van de A2 is de inrichting gericht op natuurontwikkeling met beperkte recreatieve functie en ten 

oosten van de A2 op verweving van natuur en recreatie. Daarbij is in het oostelijk gebied ruimte voor 

extensieve recreatie, ontsloten door maaipaden en uitzichtpunten, maar niet voor het aanleggen van 

strandjes en strandfaciliteiten.  
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Bijlage: Ruimte voor de Lek 
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Ruimte voor de Rivier IJsseldelta 
 

 

‘Op basis van inzet regio is het gelukt om de 
waterveiligheidsopgave te verbreden naar een gebiedsopgave’ 

 

 
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, bestaat uit twee 

maatregelen om de waterveiligheid in de regio 

Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te 

borgen: zomerbedverlaging Beneden-IJssel, 

waarbij de rivier over een lengte van 7,5 km 

tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt 

verdiept, en aanleg van Reevediep, een nieuwe 

zijtak van de IJssel, richting het Drontermeer. 

Succesvol voorbeeld van: 

                               
                 meekoppelen         cofinanciering       procesinnovatie 

 

- Ruimte voor de Rivier. 

 

- Project/ fase 1 gerealiseerd in 2018: 

· zomerbedverlaging + aanleg bypass fase 1 (Reevediep) 

· aanleg 400 ha nieuwe natuur 

· aanleg infrastructuur (opwaardering van de N50 en N307, 

aanleg vaargeul voor de recreatievaart) 

· condities voor woningbouw (na 2020 circa 1.300 woningen) 

· versterking van de agrarische structuur. 

 

- Projectbudget fase 1: € 263 mln. 

 

Projectomschrijving Ruimte voor de rivier IJsseldelta 
 

Aanleiding voor het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is de toename in de maatgevende afvoer naar 16.000 

m3/seconde bij Lobith als gevolg van klimaatverandering. Voor de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor 

de Rivier zijn in 2004 stroomafwaarts op de IJssel bij Zwolle verschillende maatregelen onderzocht, waarbij veel 

maatregelen onvoldoende effectief bleken te zijn en/of te veel kostten. De aanleg van een bypass lijkt dan wel 

kansrijk. Omdat er vanuit de regio een wens is om bij de uitvoering van deze maatregel ook andere ruimtelijke 

opgaven te realiseren, neemt de provincie Overijssel eind 2004 het initiatief om met gemeenten, provincies, 

waterschappen, Rijk en Staatsbosbeheer, te komen tot een gebiedsontwikkelingsplan.   

 

Het project heeft tijdens de looptijd verschillende scopewijzigingen ondergaan. In het PKB Ruimte voor de Rivier-deel-

3 wordt voor de korte termijn, om budgettaire redenen, gekozen voor het uitbaggeren van de IJssel. De aanleg van de 

bypass wordt uitgesteld naar de lange termijn. Wel blijft de mogelijkheid voor een eerdere aanleg van de bypass 

bestaan, indien de regio de meerkosten en de planologische randvoorwaarden uiterlijk in 2008 regelt (het zogeheten 

‘Omwisselbesluit’). In 2008 wordt de taakstelling van de waterstanddaling verhoogd van 29 naar 41 cm bij Zwolle. 

Door inzet van de provincie wordt in 2009, op basis van synergievoordelen, toch gekozen voor een paralleltraject van 

zowel zomerbedverlaging alsook de gefaseerde aanleg van een bypass. Op korte termijn betekent dit dat het gebied 

hiervoor wordt ingericht, en op lange termijn (ná 2025) dat de bypass functioneel wordt gemaakt voor waterafvoer 

door aanleg van de benodigde kunstwerken (in opdracht van het Rijk).  
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Als in 2011 blijkt dat de geplande zomerbedverlaging voor de geplande lengte van 21 kilometer niet vergunbaar is en 

deze grote extra investeringen vergt om de drinkwaterwinning van Vitens in Zwolle te kunnen continueren, wordt 

besloten om het zomerbed over een kortere lengte te verlagen in combinatie met het eerder (gedeeltelijk) inzetbaar 

maken van de bypass. 

 

Projectkosten en -financiering (€ mln.) 
 

 

 
 

 

Het totale budget voor het realiseren van de 1e fase van het project IJsseldelta bedraagt € 263 mln. In de Bestuursovereenkomst in 

2010 zijn afspraken gemaakt over de kostenverdeling. Het Rijk levert voor deze 1e fase een bijdrage van € 152 mln. ten behoeve van 

de zomerbedverlaging en aanleg van de bypass (dit bedrag is inclusief de kosten als gevolg van de scopewijziging van het project in 

2012). Daarnaast wordt er vanuit het Rijk een bijdrage geleverd van € 22,4 mln. via Nota Ruimte-gelden. De provincie Overijssel 

financiert de benodigde werkzaamheden voor de inrichting van de bypass waaronder het aankopen van agrarische percelen: € 84 

mln. De gemeente Kampen levert een bijdrage van € 4,9 mln. (in het Bestuursovereenkomst was eerder een bijdrage van € 10 mln. 

toegezegd. Hier komt de gemeente in 2013 op terug).  

 

Belangrijkste betrokken partijen  
 

 Partij Rollen (formeel/informeel) 

 
Consortium Isala Delta (Boskalis, 

Van Hattum en Blankevoort) 

 

Uitvoerder  

 Gemeente Dronten Bevoegd gezag voor enkele hoofdvergunningen 

(bestemmingsplan) en uitvoeringsvergunningen, 

belangenbehartiger van inwoners op het gebied van 

waterveiligheid, infrastructuur en recreatie 

 Gemeente Kampen Medefinancier van het gebiedsproject ten behoeve van realiseren 

van ruimtelijke kwaliteit, bevoegd gezag voor enkele 

hoofdvergunningen (bestemmingsplan) en 

uitvoeringsvergunningen, belangenbehartiger van inwoners op 

het gebied van waterveiligheid, landbouw, woningbouw en 

recreatie 

Provincie Flevoland  Behartiger van belangen zoals goede verkeersvoorzieningen 

(N306 en N307) alsook de ontwikkeling van natuur, recreatie en 

een veilige watervoorziening 

 Provincie Overijssel Initiatiefnemer van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, 

verantwoordelijk voor de bestuurlijke coördinatie, planstudies en 

grondaankopen voor de bypass, mede-opdrachtgever voor 

aanleg van de bypassfase 1, bevoegd gezag voor diverse hoofd- 

en uitvoeringsvergunningen  
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Ministerie van I&W (voorheen V&W 

en VROM) en Ministerie van EZ 

(voorheen LNV) 

 

Rijkswaterstaat (Programmadirectie 

Ruimte voor de Rivier, Oost-NL en 

Midden-NL) 

Verantwoordelijk voor de realisatie van het programma Ruimte 

voor de Rivier en een aantal hoofdvergunningen en 

uitvoeringsvergunningen 

 

Opdrachtgever voor de planstudie voor de zomerbedverlaging, 

mede-opdrachtgever voor fase 1, opdrachtgever voor de 

Reevesluis in fase 2, verantwoordelijk voor een aantal 

hoofdvergunningen en uitvoeringsvergunningen 

Waterschap Drents Overijsselse 

Delta (voorheen waterschap Groot 

Salland)  

Bevoegd gezag voor het Projectplan Waterwet Keringen 

 

Waterschap Zuiderzeeland  Bevoegd gezag voor versterking van de Drontermeerdijk (fase 2), 

monitoring van de effecten van de hoogwatergeul op de 

grondwaterstanden 

*) Overige stuurgroep leden IJsseldelta zijn: de gemeenten Hattem, Oldebroek, Zwolle, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, 

waterschap Vallei en Veluwe. 

 

Tijdlijn 
 

 

 Betekenisvolle momenten 

november 2004 Start van het project 

juni 2005 Planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, deel 1 

oktober 2006 Vaststelling Masterplan Veilig wonen, werken en recreëren in IJsseldelta Zuid 

februari 2007 Beschikbaarstelling PS €18,8 miljoen voor minnelijke grondaankopen agrarische percelen in 

het gebied 

september 2008 Adviesrapport commissie Veerman over klimaat bestendigde inrichting van Nederland 

Verhoogde taakstelling waterstanddaling bij Zwolle van 29 naar 41 cm op basis van nieuw 

hydraulisch model 

september 2009 Besluit kabinet om gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid gecombineerd uit te voeren met de 

Zomerbedverlaging vanwege synergievoordelen 

februari 2010 Ondertekening Bestuursovereenkomst planstudie fase 1 

november 2011 Staatssecretaris bericht aan de Tweede Kamer dat de geplande zomerbedverlaging over 21 

km niet vergunbaar blijkt en dat wordt gezocht naar alternatieve oplossing 

september 2012 Scopewijziging: projectbesluit door staatssecretaris I&M; realisatie van een in fase 1 beperkt 

inzetbare bypass i.c.m. verkorte zomerbedverlaging 

juni 2013 Ondertekening van Samenwerkingsovereenkomst en Realisatieovereenkomst  

juni 2013 Ontwerp bestemmingsplannen Kampen en Dronten, projectplannen Waterwet en de 

hoofdvergunningen worden onder coördinatie van provincie Overijssel ter inzage gelegd 

juli 2014 Gunning project aan consortium Isala Delta  

januari 2015 Uitvoeringswerkzaamheden fase 1 gestart 

eind 2016 Oplevering Zomerbedverlaging inclusief Uiterwaarden 

december 2016 Ondertekening Bestuursovereenkomst versnelling fase 2 

2018 Oplevering fase 1 

2023 Beoogde oplevering fase 2 

 

Spanningen 

 
Inhoudelijke uitdagingen 

1 Spanning 

Uitvoering van regionale ambities staat onder 

druk door nieuwe (hydraulische) inzichten. 

 

Oorzaak 

In 2008 wordt de taakstelling voor de waterstanddaling 

bij Zwolle verhoogd van 29 naar 41 cm op basis van 

nieuwe hydraulische inzichten.  
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De voorgenomen gebiedsontwikkeling IJsseldelta met 

een bypass lijkt hierdoor als oplossingsrichting voor de 

korte termijn niet meer opportuun en een lopende 

aanbesteding voor een Design&Construct- contract 

(inclusief planstudie) wordt stopgezet. Parallel hieraan 

volgt het rapport van de Deltacommissie (Commissie 

Veerman) met daarin o.a. de adviezen om rekening te 

houden met mogelijke verhoging van het IJsselmeerpeil 

van 1,5 meter vanwege zeespiegelstijging en een 

verhoogde afvoer van de rivieren tot 18.000 m3/ 

seconde bij Lobith. Dit rapport wordt door 

tegenstanders van het project IJsseldelta aangegrepen 

om twijfel te zaaien over de effectiviteit van de bypass.   

 Oplossing: regio weet nieuwe inzichten te benutten in haar eigen voordeel 

Het projectteam analyseert de verschillende uitvoeringsscenario’s waaruit blijkt dat een gecombineerde 

uitvoering van een zomerbedverlaging over een lengte van 21 km in combinatie met een gefaseerde 

aanleg van de bypass de meest kosteneffectieve maatregel is. Hiermee kan worden geanticipeerd op de 

klimaatverandering op lange termijn en kan werk met werk worden gemaakt door zand uit de 

zomerbedverlaging direct te verwerken in de dijken en inrichting van het gebied. In een latere fase zouden 

kunstwerken en voorzieningen worden gebouwd die nodig zijn om de bypass te kunnen laten functioneren. 

Deze fasering levert het Rijk een contante waarde voordeel van € 68 mln. op, vergeleken met het scenario 

met eerst alleen een zomerbedverlaging en omstreeks 2025 het aanleggen van de bypass.  

Bijzonder is dat het projectteam erin slaagt om één van de adviezen van de Commissie Veerman te 

benutten in het voordeel van het project, terwijl het rapport door tegenstanders aanvankelijk werd 

aangegrepen om de doelstellingen van het project onderuit te halen. Zodoende beargumenteert het 

projectteam dat het versnellen van de beoogde maatregelen in de IJsseldelta goed aansluit bij het advies 

van de Commissie om in alle waterveiligheidsopgaven te anticiperen op de klimaatverandering. Dit 

argument draagt mede bij aan een positief besluit van de Ministerraad in 2009 en een 

Bestuursovereenkomst in 2010 waarin wordt afgesproken dat de provincie Overijssel zorgdraagt voor een 

planstudie voor het Reevediep (aanleg bypass) en dat Rijkswaterstaat een planstudie uitvoert voor de 

zomerbedverlaging. 

 

2 Spanning 

Borgen van ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen 

bij een Design & Construct-contract. 

 

Oorzaak 

Het project IJsseldelta werkt met een Design & 

Construct-contract waarbij de aannemer zelf ook nog 

enkele ontwerpwerkzaamheden moet uitvoeren. 

Uitdaging bij deze vorm van aanbesteden is om een 

dergelijk omvangrijk project te vervatten in een goede 

vraagspecificatie met ruimte voor de aannemer, waarbij 

ook ruimtelijke kwaliteitsdoelstellingen helder zijn 

gedefinieerd.   

 Oplossing: ruimtelijke kwaliteit hanteren als één van de beoordelingscriteria bij aanbesteding   

Binnen project IJsseldelta heeft ruimtelijke kwaliteit een belangrijke rol gespeeld in de aanbesteding. Zo 

zijn verschillende ruimtelijke kwaliteitsdocumenten in het contract opgenomen met verplichting tot 

uitvoeren. Daarnaast moeten de inschrijvers in het risicobeheerplan inspelen op het risico van 

onvoldoende realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Ook hebben de inschrijvers de verplichting om het 

landschapsarchitect bureau, dat al sinds 2004 bij het project betrokken is, een rol te geven als verplichte 

hulppersoon bij de realisatie. Op deze manier beoogt het projectteam continuïteit in de ontwerpfilosofie te 

borgen. De manier en positie waarop het landschapsarchitect-bureau een rol krijgt in de organisatie van de 

uitvoering, is als factor meegenomen in de beoordeling.   

Daarnaast is de aannemer in de realisatiefase verplicht om de verschillende ontwerpen ter acceptatie voor 

te leggen aan de opdrachtgever. Een onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsteam dat door het projectteam is 

samengesteld, brengt dan een advies uit over het tussentijds ontwerp. Bij acceptatie van het ontwerp door 

de bestuurlijke begeleidingsgroep mag de aannemer door naar de volgende fase. 
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Knellende instituties 

3 Spanning 

Beperkt PKB-budget staat verwezenlijken van 

ruimtelijke ambities in de weg. 

 

Oorzaak 

Bij de PKB Ruimte voor de Rivier-deel-1 wordt de 

aanleg van een bypass genoemd als beste oplossing 

voor de lange termijn. Een halfjaar later wordt, om 

budgettaire reden, in het voorstel van PKB- deel 3, 

echter gekozen voor een zomerbedverlaging van de 

IJssel in plaats van de aanleg van een hoogwatergeul 

omdat die oplossing op de korte termijn een stuk 

goedkoper zou uitpakken (€ 46 mln. i.p.v. € 300 mln.) 

en daardoor beter paste bij het beschikbare budget. 

Deze keuze leidt tot groot ongenoegen in de regio 

omdat in die oplossingsrichting geen ruimte is om 

verschillende andere doelstellingen te realiseren, zoals 

natuur, recreatie en woningbouw. 

 Oplossing: mogelijkheid voor aanleg bypass openhouden om in later stadium op beslissing terug te 

kunnen komen 

De provincie Overijssel blijft geloven in de meerwaarde van een bypass. Met behulp van het beschikbaar 

stellen van financiële en ambtelijke capaciteit wordt gewerkt aan een goede inhoudelijke onderbouwing die 

veel vertrouwen creëert bij de andere partijen. Met behulp van deze inhoudelijke onderbouwing en door 

optimaal gebruik te maken van haar bestuurlijke netwerk, krijgt de regio het voor elkaar dat in het PKB-

deel 3 toch de mogelijkheid wordt opgenomen om onder strikte voorwaarden de zomerbedverlaging te 

kunnen vervangen door de aanleg van een bypass (het zogeheten ‘Omwisselbesluit’). Dat perspectief is 

voor de regio het haakje om, behoorlijk tegen de stroom in, in de daaropvolgende jaren te werken aan een 

plan waarin de verschillende ambities in het gebied (o.a. Ecologische Hoofdstructuur, uitbreiding stedelijk 

gebied, verbeteren infrastructuur) integraal met elkaar worden verenigd. 

 

4 Spanning 

Beoogde uitvoeringswijze loopt aan tegen 

knellende regelgeving. 

 

Oorzaak 

Na oplevering van de planstudie in 2011 blijkt dat de 

beoogde zomerbedverlaging van 21 km niet 

uitvoerbaar is vanwege niet-vergunbaarheid vanuit de 

Natuurbeschermingswet. Daarnaast blijken er ook 

negatieve effecten op te treden bij de waterwinning 

nabij Zwolle (vervuiling) en verdroging van de 

Sallandse Heuvelrug en de Veluwe. Met name de 

negatieve effect op de drinkwatervoorziening, wordt 

gebruikt als politiek breekijzer om van dit 

oorspronkelijke plan af te zien. 

 Oplossing: bypass eerder inzetbaar maken bij hoogwater   

De niet vergunbaarheid leidt tot een scopewijziging van het project. Een analyse naar mogelijke 

alternatieve maatregelen wordt uitgevoerd waaruit blijkt dat de combinatie van een korte maar diepere 

zomerbedverlaging, aangevuld met de versnelde aanleg van de bypass, het meest kosteneffectief is. Aan 

de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wordt daarom geadviseerd om, aanvullend op een diepere 

zomerbedverlaging over een korte afstand, ook alvast de bypass geschikt te maken voor een beperkte 

afvoer bij hoogwater op de IJssel met behulp van een aangepaste inlaat. In fase 2 zullen dan de overige 

werkzaamheden plaatsvinden die de bypass volledig inzetbaar maken.  

Omdat een bestuurlijke reactie op het advies op zich laat wachten besluit de provincie, zonder 

opdrachtverstrekking door Infrastructuur en Milieu maar met medewerking van Rijkswaterstaat, alvast een 

haalbaarheidsstudie uit te voeren om verder tijdverlies te beperken. Daaruit blijkt dat de extra kosten voor 

de aanvullende werkzaamheden en kunstwerken € 55 mln. bedraagt ten opzichte van de raming uit de 

Bestuursovereenkomst uit 2010. In februari 2012 tekent de staatssecretaris het projectbesluit met deze 

voorgenomen maatregelen. 
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5 Spanning 

Terugkomen op bestuurlijk toegezegde 

financiële bijdrage.  

Oorzaak 

De gemeente Kampen heeft in de 

Bestuursovereenkomst in 2010 een bijdrage van € 10 

mln. toegezegd. In 2013 komt de gemeente hierop 

terug. De provincie, verantwoordelijk voor de bijdragen 

uit de regio, is niet bereid het ontbrekende bedrag aan 

te vullen. Omdat in het project wordt gewerkt met een 

integraal budget, is de beoogde financiële bijdrage van 

de gemeente Kampen niet specifiek gekoppeld aan één 

van de onderdelen uit het project. 

 Oplossing: delen uit het project schrappen waarbij de overall investering het minst te lijden heeft 

Binnen het project is gezocht naar versobering van een projectonderdeel waarbij de overall investering in 

het project het minste te lijden zou hebben. Bestuurlijk wordt tussen de gemeente en de provincie 

overeengekomen om een versobering van de aan te leggen fiets- en wandelpanden uit te werken met een 

besparing van € 5,1 mln., waardoor de bijdrage van gemeente Kampen op € 4,9 mln. uitkomt. Daarbij 

worden de tracés gekozen die in een eventueel later stadium alsnog separaat te realiseren zijn en waarbij 

als alternatief gebruik kan worden gemaakt van het bestaande wegennetwerk zodat men nog wel 

fietsrondjes kan maken. 

 

Spanningsvolle interacties 

6 Spanning 

Planologische reservering zet het gebied op slot. 

 

Oorzaak 

Als gevolg van een planologische reservering verkeren 

agrarische bedrijven lange tijd in onzekerheid over de 

toekomst van het gebied. Voor de eventuele aanleg 

van de bypass Kampen is namelijk circa 550 hectare 

nodig, waarvan 420 hectare in eigendom is van 

agrariërs. 

 Oplossing: in vroeg stadium budget beschikbaar stellen om agrariërs een alternatief te bieden 

De provincie neemt de weerstand bij agrariërs vanaf het begin af aan heel serieus. Als vervolg op het 

vastgestelde masterplan in 2006, besluit de provincie om ook agrarische structuurversterking als 

gebiedsdoelstelling mee te geven. Die doelstelling geeft zij vorm door in een vroeg stadium (nog voordat 

verdere besluitvorming was afgerond) bedrijven in het Reevediep-plangebied aan te kopen, maar ook door 

vrijwillige kavelruil te faciliteren. Daarvoor stelt de provincie een bedrag van € 18,8 mln. beschikbaar. In de 

loop der jaren is het zodoende gelukt om 99 procent van de benodigde grond minnelijk aan te kopen of te 

ontpachten. 
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Lijst van gesproken personen 
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Bijlage: maatregelen op de kaart 
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Waterdunen 
 

 

Van zwakke schakel tot sterk gebied 
 

 
Het rijk wilde met het programma Zwakke 

Schakels uiterlijk in 2016 de zwakke schakels in 

de Nederlandse kustverdediging versterkt 

hebben. Eén van deze zwakke schakels lag bij 

Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. Breskens is 

onderdeel van de gemeente Sluis in Zeeuws-

Vlaanderen. 

Succesvol voorbeeld van: 

                 
meekoppelen         cofinanciering 

 

- Programma Zwakke Schakels 

 

- Visie ‘Natuurlijk Vitaal’ van de provincie Zeeland 

 

- Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld in 2010. 

. versterking zwakke schakel; nieuw duinlandschap van 250 ha 

. aanleg van een binnendijks getijdengebied als rust- en 

foerageergebied voor vogels; bijdrage aan herstelopgave 

Westerschelde 

. herontwikkeling en modernisering van recreatieterrein Napoleon 

Hoeve, decor voor een duincamping (14 ha.), 400 

recreatiewoningen (40 ha.) 

. combinatie méér dan de som der delen: een landschappelijk 

aantrekkelijk en economisch vitaal gebied van 304 hectare. 

 

- Projectbudget: circa € 180 mln. 

 

Projectomschrijving Waterdunen 
 

Het plan Waterdunen heeft een dubbele ontstaansgeschiedenis. De primaire aanleiding komt voort uit het programma 

Zwakke Schakels. Het rijk wil met het programma Zwakke Schakels uiterlijk in 2016 de zwakke schakels in de 

Nederlandse kustverdediging versterkt hebben. Daarbij is het verzilveren van kansen voor ruimtelijke 

kwaliteitsverbetering nevendoelstelling. Eén van deze zwakke schakels ligt bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. 

 

Een tweede aanleiding is besloten in de gebiedsgerichte aanpak die de provincie Zeeland heeft ontwikkeld voor de 

Zeeuws-Vlaamse kust in het kader van de visie Natuurlijk Vitaal (2004). Deze beoogt om westelijk Zeeuws-

Vlaanderen te ontwikkelen tot een landschappelijk aantrekkelijk en economisch vitaal gebied. In dat kader is 

uitbreiding van recreatieondernemingen mogelijk, mits gekoppeld aan investeringen in natuur en landschap. Dit beleid 

biedt een goede basis voor ontwikkeling en uitvoering van initiatieven voor integrale gebiedsontwikkeling. De visie 

Kust in Kleuren op de toekomst van West Zeeuws-Vlaanderen, een gezamenlijke visie van natuur- en 

recreatieorganisaties, ligt aan de basis daarvan. 
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Direct binnendijks van de zwakke schakel ligt het recreatieterrein Napoleon Hoeve. Versterking van de zwakke 

schakel betekent dat dit terrein oppervlakte zou moeten prijsgeven: de tweede keer sinds 1980. Als reactie daarop 

ontwikkelen de toenmalige eigenaar van Napoleon Hoeve en Stichting het Zeeuws Landschap gezamenlijk – al 

tijdens de voorbereidingen van Natuurlijk Vitaal – het initiatief voor plan Waterdunen: (her)ontwikkeling en versterking 

van het recreatieve aanbod, ontwikkeling van recreatienatuur en ontwikkeling van zoutwaternatuur voor vogels in een 

groot binnendijks gebied grenzend aan de zwakke schakel. 

 

Een derde dragende pijler onder het plan is het natuurpakket Westerschelde. De provincie zoekt voor de 

herstelopgave voor de Westerschelde in het kader van Natura 2000 uitbreidingsmogelijkheden van het areaal 

intergetijdengebied. Plan Waterdunen biedt die mogelijkheden. 

 

Projectkosten en -financiering (€ mln.) 
 

 

 
 

 

Plan Waterdunen kent drie componenten: kustversterking, natuurontwikkeling en recreatieontwikkeling. 

₋ de kosten voor de kustversterking bedragen € 40 mln., gedekt uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. 

₋ de kosten voor herontwikkeling en modernisering van het recreatieve aanbod worden in 2010 geschat op ca € 60 tot 100 mln., te 

financieren door Molecaten. 

₋ de kosten voor natuurontwikkeling zijn geraamd op € 56 mln., met als belangrijkste dekking het natuurpakket Westerschelde en 

FES/Nota Ruimte-gelden. 

 

Het inlaatwerk door de kering legt waterschap aan op kosten van de initiatiefnemers. Ook de kosten voor het aanpassen van de 

waterinfrastructuur in de polder en voor de aanpassing van de weginfrastructuur in beheer bij het waterschap komen ten laste van het 

project. 

 

Belangrijkste betrokken partijen 
 

 Partij Rollen (formeel/informeel) 

 

Gemeente Sluis 

 

Plan Waterdunen ligt op het grondgebied van gemeente Sluis. 

Gemeenteraad sterk verdeeld. Medefinanciering 

natuurontwikkeling 

 Ministerie van I&M (tegenwoordig 

I&W) 

Programmabureau HWBP: Subsidieverlener dijkversterking 

Molecaten Eigenaar en beheerder vakantiepark Napoleon Hoeve. 

Initiatiefnemer en financier verbetering recreatief product. 

Medefinanciering natuurontwikkeling 

 Provincie Zeeland 

 

Beleid ‘Natuurlijk Vitaal’: landschappelijk aantrekkelijk en 

economisch vitaal gebied. Realisatie en instandhouding 

ecologische hoofdstructuur. Herstelopgave Natura 2000-gebied 

Westerschelde. Medefinanciering natuurontwikkeling 
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Stichting het Zeeuws Landschap Initiatiefnemer en co-financier natuurontwikkeling 

Waterschap Scheldestromen 

 

Formele initiatiefnemer versterking Zwakke Schakel. Inbrengen 

en bewaken waterhuishoudkundige randvoorwaarden op overige 

planonderdelen Waterdunen 

 

Tijdlijn 
 

 

 Betekenisvolle momenten (N.B. deze tijdlijn betreft alleen de planontwikkelingsfase) 

eind jaren ‘80 De zeedijk vóór Napoleon Hoeve werd op deltahoogte gebracht. Camping Napoleon Hoeve 

werd verplaatst. 

eind jaren ‘90 Visie Kust in Kleuren van de natuur- en recreatieorganisaties. Campingeigenaar en Zeeuws 

Landschap leggen de eerste contacten en de kiem voor Waterdunen wordt gelegd. Zij 

bespreken het plan daarna verder en betrekken daarbij ook de gedeputeerde van de 

provincie. 

Napoleon Hoeve en Zeeuws Landschap leggen met hun initiatief contact met het programma 

Zwakke Schakels. 

2004 Provinciale Staten van Zeeland stellen de visie Natuurlijk Vitaal vast. Doel is om westelijk 

Zeeuws-Vlaanderen te ontwikkelen tot een landschappelijk aantrekkelijk en economisch vitaal 

gebied. 

2004 De Minister van VROM wijst de Gebiedsgerichte Aanpak West Zeeuws-Vlaanderen aan als 

voorbeeldproject Ontwikkelingsplanologie. Het dichterbij brengen van de uitvoering van plan 

Waterdunen is daarin een concreet benoemd doel. 

september 2004 Start projectbureau Zwakke Schakels op 1 september. 

2005 Oprichting bestuurlijk overleg, de latere stuurgroep Waterdunen. 

2006 Milieueffectrapportage ‘Waterdunen’ met verschillende alternatieven. 

april 2007 De Stuurgroep Waterdunen besluit het (midden)alternatief "Gevarieerd Waterdunen" aan te 

wijzen als voorkeursalternatief.  

mei, 2007 Gedeputeerde Staten besluiten in te stemmen met dit voorkeursalternatief. 

juni, 2007 Doelstellingenovereenkomst Project Waterdunen (Molecaten, Zeeuws Landschap, provincie 

en gemeente), met afspraken over het realisatietraject. 

september 2007 De gemeenten Sluis, Vlissingen en Veere, de waterschappen Zeeuws-Vlaanderen en 

Zeeuwse Eilanden, de Provincie Zeeland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat tekenen 

intentieovereenkomst voor start uitvoeringsfase project Zwakke Schakels. 

augustus 2008 Kustversterkingsplan Waterdunen: Kustversterking in de Jong- en Oud-Breskenspolder. 

Provincie Zeeland, waterschap Zeeuws-Vlaanderen. 

november 2008 Provinciale Staten besluiten tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan. 

2009 Overeenstemming provincie-rijk over de bijdrage van Waterdunen (MER-variant Natuurlijk +) 

aan de herstelopgave uit het natuurpakket Westerschelde met belangrijke financiële bijdrage. 

oktober 2010 Provinciale Staten van Zeeland stellen het Provinciaal inpassingsplan Waterdunen vast. 

 

Spanningen 

 
Inhoudelijke uitdagingen 

1 Spanning 

Voortbestaan van recreatieonderneming en lokale 

werkgelegenheid versus versterking van de zwakke 

schakel. 

Oorzaak 

Het speelveld bestaat in eerste instantie alleen uit 

de dijk en een aansluitende smalle binnendijkse 

zone, mede op het grondgebied van recreatie- 

terrein Napoleon Hoeve. 
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 Oplossing: Integraal plan voor veiligheid en ruimtelijke, economisch en ecologische kwaliteit 

Napoleon Hoeve grijpt de versterking van de zwakke schakel aan om een plan te ontwikkelen voor een 

recreatieonderneming in een duinlandschap. Het Zeeuwse beleid voor het landelijk gebied biedt daartoe 

in principe de mogelijkheid: uitbreiding mag, mits de recreatieondernemer gelijktijdig investeert in de 

kwaliteit van natuur en landschap. Ook is versterking van de landschappelijke kwaliteit een 

nevendoelstelling van de aanpak van de zwakke schakels. 

Het plan van Napoleon Hoeve komt daarna samen met de wens van Zeeuws Landschap om bij de kop 

van de Westerschelde zoutwaternatuur te ontwikkelen als foerageer-, rust- en broedgebied voor vogels. 

Zeeuws Landschap heeft daarvoor € 1 mln. beschikbaar. Gezamenlijk ontwikkelen ze een nóg breder plan 

voor een publieksvriendelijk, laagdrempelig natuurgebied waar het brede publiek de natuur kan ervaren 

en waar Napoleon Hoeve vernieuwt met huisjes en een hotel, langs een versterkt duingebied. Beide 

plannen geven invulling aan de door de provincie gewenste kwaliteitsversterking van de kustzone en aan 

de nevendoelstelling van het programma Zwakke Schakels. Daarmee ontstaat een integraal plan met 

kustversterking en een groot aansluitend gebied met zout water en getijdendynamiek als de drager van 

ruimtelijke, economische en ecologische kwaliteit. De keuze in de planuitwerking is om geen smalle, maar 

juist een brede insteek te kiezen: door extra investeringen extra baten creëren. Door in het kader van de 

dijkversterking niet een deel van, maar de gehele camping uit te kopen kan het voorziene natuur- en 

recreatiegebied optimaal ontwikkeld worden. Dit heeft ook de voorkeur van Molecaten. Grond die nodig is 

voor de dijkversterking, zal worden aangeleverd uit het project. Rijkswaterstaat is daarmee akkoord. De 

minister van V&W (hier vertegenwoordigd door RWS) moet immers akkoord gaan met de in de verkenning 

gekozen voorkeursvariant. Dit geeft mede invulling aan de tweede doelstelling van het programma 

Zwakke Schakels (ruimtelijke kwaliteit). 

Betrokkenen geven hierbij aan dat Waterdunen mede tot stand kon komen doordat de centrale spelers 

elkaar al lang en vanuit verschillende organisaties kennen. Dit geldt zowel voor bestuurders als betrokken 

ambtenaren. De toenmalige gedeputeerde wordt genoemd als een belangrijke inspirator. 

 

2 Spanning 

Rust voor vogels versus toegankelijkheid voor 

recreanten. 

Oorzaak 

Het natuurgebied is van groot belang voor het 

recreatief product van Molecaten. Deze 

economische meerwaarde van het natuurgebied is 

voor Zeeuws Landschap een belangrijk ‘selling 

point’. Ecologische kwaliteit en recreatieve 

toegankelijkheid staan echter op gespannen voet. 

 Oplossing: Zonering 

In het inrichtingsplan Waterdunen is een zonering aangebracht. Er is een verstoringsafstand 

aangehouden van 200 m (op basis van Krijgsveld et al., 2008) en paden worden waar nodig door middel 

van schermen (met kijkgaten) afgeschermd. 

 

3 Spanning 

Binnendijks getijdengebied versus vrees voor 

verzilting. 

Oorzaak 

Een binnendijks getijdengebied, met zout water 

gevoed via een duiker in de waterkering, brengt 

zout water dicht bij boerenland. 

 Oplossing: Verstoringsafstand en afscherming 

In 2006 wordt een milieueffectrapportage uitgevoerd. In het plan is zout water benut als ruimtelijk 

fenomeen dat bijdraagt aan landschappelijke en ecologische kwaliteit. In de drie varianten in het MER 

verschilt het getijverschil van 0,6 m tot 1,1 m in de meest natuurlijke variant. De stuurgroep kiest uit de 

varianten uit het MER de middenvariant als voorkeursalternatief omdat zij deze variant ziet als veilig 

gemiddelde: er kan zoute getijdennatuur ontstaan waarbij de hoeveelheid zout water die binnenstroomt 

beperkt is en daarmee ook het risico op zoutindringing verder landinwaarts.  

Bij het vinden van oplossingen werkt de provincie samen met de landbouworganisaties. Onderzoek leidt 

tot de conclusie dat realisering van plan Waterdunen niet zal leiden tot extra verzilting. Het plan voorziet in 

een kwelsloot. Zekerheidshalve zal monitoring plaatsvinden en voorziet de provincie in een 

nadeelcompensatieregeling. 
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4 Spanning 

Ecologische kwaliteit ‘Middenvariant’ versus 

invulling herstelopgave Westerschelde. 

Oorzaak 

Provincie heeft een herstelopgave voor 300 ha 

estuariene natuur voor Natura 2000-gebied 

Westerschelde; ontpoldering ligt zeer gevoelig in de 

provincie. 

 Oplossing: Versterking zoutwatercomponent en zonering 

De bijdrage van Waterdunen aan de herstelopgave Westerschelde is politiek zeer relevant. Om te komen 

tot een substantiële bijdrage aan de herstelopgave wil de provincie de zoutwatercomponent van plan 

Waterdunen versterken ten opzichte van de eerder gekozen middenvariant. Het voorkeursalternatief 

verschuift daarmee gedurende het ontwerpproces meer in de richting van de meest dynamische variant 

(met het grootste peilverschil) uit het MER. Ook wil de provincie in de zonering (inrichtingsplan) de 

verhouding aanpassen tussen recreatiedruk en natuur. In 2009 bereiken het ministerie van LNV en de 

provincie overeenstemming over de bijdrage aan de herstelopgave. Dit dicht tevens het nog aanwezige 

gat in de begroting van Waterdunen, doordat middelen kunnen worden benut die beschikbaar zijn voor 

financiering van de herstelopgave. 

 
Knellende instituties 

5 Spanning 

Snelle roluitbreiding van het waterschap bij 

scopeverbreding.  

Oorzaak 

De ontwikkeling van het plan Waterdunen gaat 

snel, van werken aan de zwakke schakel (afdeling 

Waterkeringen) tot een brede invulling van 

Waterdunen (betrokkenheid andere afdelingen). 

 Oplossing: Herdefiniëring rol waterschap 

Met enige vertraging past het waterschap de overlegvertegenwoordiging binnen stuurgroep en 

projectgroep aan aan de verbreding van de opgave. De afdeling Waterkeringen van het waterschap richt 

zich vanaf dat moment alleen nog op het kustversterkingsplan en is daarin de trekker. Andere afdelingen 

zijn bij de overige planonderdelen betrokken als adviseur op het moment dat waterschapsbelangen 

daarom vragen, een volgens het waterschap normale rolopvatting ten aanzien van ruimtelijke 

ontwikkelingen (zie ook onder: Spanningsvolle interacties). 

 

6 Spanning 

Voorzichtige gemeente versus ambitieuze 

provincie. 

Oorzaak 

Binnen de gemeenteraad is een krappe 

meerderheid voor het plan. Tegenstanders zien het 

plan als ontpoldering. De voorstanders zien juist 

landschapsontwikkeling met koppeling van rood, 

groen en blauw, die bijdraagt aan de regionale 

economie. Voor de provincie zijn grote belangen 

aan Waterdunen verbonden. 

 Oplossing: Provinciaal Inpassingsplan 

In overleg met het college van B&W van Sluis trekt de provincie het initiatief naar zich toe en maakt 

gebruik van haar bevoegdheid om een provinciaal inpassingplan op te stellen. Redenen voor de provincie 

zijn: de provinciale belangen (herstelopgave, economisch beleid) die verbonden zijn aan plan 

Waterdunen, de toegezegde Nota Ruimte-gelden, waarvoor van belang is dat Waterdunen daadwerkelijk 

uitgevoerd wordt, en de krappe meerderheid in de gemeenteraad. 

 
Spanningsvolle interacties 

7 Spanning 

Verschillende leefwerelden: ‘Den Haag/Middelburg’ 

versus betrokkenen in het gebied. Georganiseerde 

weerstand (actiegroep ‘Waterdunen nee’) 

Oorzaak 

Een (droog) waterveiligheidsplan verandert snel 

naar een (zout en nat) gebiedsontwikkelingsplan. 

Dit geeft invulling aan het provinciaal beleid voor de 

kustzone maar roept ook emoties op: Veiligheid in 

het geding? Verzilting van het binnenland? 

Boerenland gaat verloren. Belang van de 

agrarische economie versus vrijetijdseconomie. 
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 Oplossing: Intensieve proactieve communicatie 

De provincie heeft gekozen voor een uitgesproken proactieve communicatie met als elementen: 

₋ veel meer gaan verbeelden, laten zien wat het eindbeeld gaat worden 

₋ blijven proberen in gesprek te komen met tegenstrevers 

₋ aansprekende provinciale bestuurders die zich inzetten voor het plan 

₋ gebiedsbezoek van de Statencommissie 

₋ binnen Provinciale Staten bestond grote steun voor het plan vanwege de grote economische betekenis 

en de betekenis voor de herstelopgave Westerschelde. Door Waterdunen hoefde namelijk niet elders in 

de provincie ontpoldering plaats te vinden. 

 

9 Spanning 

Samenwerken aan het totaal versus werken vanuit 

de eigen taakopvatting. 

Oorzaak 

Organisaties met verschillende taakopdrachten en 

cultuur raken vanuit hun (deel)belang betrokken in 

een integraal project. Met name tussen provincie 

en waterschap is een verschil in rolopvatting 

waarneembaar.  

 Beperkte oplossing: Samenwerking actief opzoeken 

De provincie vindt dat deelnemen in een integraal project betekent dat je je ook medeverantwoordelijk 

voelt voor het totaal, en vanuit je eigen deskundigheid op proactieve wijze helpt om het totale plan beter te 

maken. Vanuit deze visie werkt de provincie aan het plan en geeft zij vorm aan de samenwerking door 

anderen al aan de voorkant te betrekken bij het opstellen van de plannen en het inpassingsplan. Het 

waterschap handelde sterk vanuit haar functionele verantwoordelijkheid. Dit verschil in rolopvatting blijft 

gedurende het gehele project spelen. 

 

 
Literatuurlijst 
Grontmij, (2011), Waterdunen; case rapportage evaluatie watertoets 

Provincie Zeeland (2010), Provinciaal inpassingsplan Waterdunen 

 

Lijst van gesproken personen: 
- Lies Dekker, projectleider verkenning Waterdunen provincie Zeeland. 
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Bijlage: Overzichtskaart van het projectgebied 
 

 
Bron: Provincie Zeeland (2010), Provinciaal inpassingsplan Waterdunen 
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