13:00

Toelichtingprogramma, AnnemiekeHendriks, Berenschot

13;05

Introductie op WINN, lreen Róling, RWS Waterdienst

13:10

LeergeschredenrsWaalweelde.
Deel l: Harry Meesters, RWS DON
Deel ll: Bouke Ottow, Deltares

13

45

lnterview Harry Meesters, RWS DOlr,

14:00

RWS in stelling

14:45

Pauze

15:00

Werksessie

15;45

Afsluiting en vervolg

Interuiew met Harry Meesters, RWS DON

De zaal aan het woord.

Berenschot

De zaal aan het werk.

.Vorm duo's;
.Discussieer met elkaar;
.Noteer jullie bevindingen;

.10 minuten in duo's;
.35 minuten plenaire ronde langs alle duo's .

Berenschot

. Wat is jouw ervaring met de rol van RWS in
gebiedsge richte projecten?

o Hoe kijk jij/ jouw dienst hier tegenaan?
o Wat heb je nodig om effectiever te werken in
gebiedsgerichte projecten ?

Berenschot

25-9-2W9

Ambitie Waalweelde (Provincie Gelderland)
1. Integrale gebiedsontwikkeling Waalgebied : mooi, veilig, natuurlijk,
duurzaam, gedragen en betaalbaar

2. Samenwerking tussen bestuurders, beambten, bedrijven, burgers/
belangenorganisaties

25-9-2449

Waalweelde

- het gebied

15 gemeenten

80 kilometer

476.000 inwoners

Resultaten

r
r
.

Visie Waalweelde

Ruimtelijk Investeringsprogramma
Opzet uitvoeringsorganisatie

25-9-2009

Werkwijze 2006-2008

.

Tot april 2008:
- Samenwerking gemeenten
- Drie clusters (oost, midden, west)
- Integrale/ grensoverschrijdende plannen

)

17 projecten, input voor Visie en Ruimtelijk

Investeri

.

n

gsprog ra m ma

Vanaf april 2008: centrale rol Provincie Gelderland

Rol Provincie Gelderland

.
.
.
.

Regie over het geheel
Wettelijke kaders aangeven en kennisinbreng
Zicht op ontwikkelwensen en ontwikkelbehoeften
Samenwerking: iedereen betrekken

25-9-2W9

Visie Waalweelde
de visb WaalWeelde
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Deelthema's visie Waalweelde
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Ruimtelijkekwaliteit
Wateropgave

Natuuropgave
Economie

-

Bedrijvigheid

/

watergebonden bedrijven

Scheepvaart
Landbouw

Delfstoffenwinning

Wonen
Recreatie

/ toerisme
Cultuurhistorie
Energie en klimaat

k
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48 projecten (flexibel)
Uitwerking per project, inclusief initiatiefnemer, financiën
Samenwerking in enveloppen voor verevening
Koploperprojecten identificeren

Waar staat Waalweelde nu?

.
.
r

Meerjarig Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT)
(Waalweelde zit in de voorverkenning naJaar 2009)
Koploper Nationaal Waterplan?
Structuurvisie in het kader Wro?

25-9-2009

Rol RWS Oost-Nederland

.
.

.
.
.

Volger van dit regionale initiatief
Deelname aan:
- Projectgroep (RWS-ON)
- Stuurgroep (RWS-ON)

- Ambtelijke begeleidingsgroep (DGW)
Contact namens V&W; intermediair
Aanleveren van info; constructief meedenken, voor zover mogelijk
Op enige afstand. Redenen:
- Voorheen: Waalweelde als potentieel omwisselalternatief RvdRmaatregel Kribverlaging ) niet meewerken aan een alternatief
voor een maatregel waaftoe het Kabinet / TK besloten heeft
- Nu: organisatie van Deltaprogramma wordt leidend, Waalweelde
zal daar op aanhaken. Niet te ver op vooruit lopen

25 september 2009

. 3 series interviews met stakeholders
. tijdens de initiatieffase van WaalWeelde
. april 2007
. oktober 2007
. juni 2008

. over hoe de stakeholders WW beleefden

25 september 2009

voor het RWS programma WINN: leren
over procesontwerp.
2. voor projectmanagement WaalWeelde:
therometer voor de participatie met
mogelijkheden om waar nodig tussentijds
bij te sturen.
3. Na elke serie interuiewcitaten afgezet
tegen procesplan en voorgelegd aan het
management voor conclusies.
1.

Deltores

RWSA/&W is een verzameling van stakeholders met verschillende
stakes die allemaal verschillend tegen WaalWeelde en het WINN
project aankijken:

.
.
.
.

.
.
.

PDR: wil RvR binnen gestelde tijd en budget afhebben
WINN: wil leuk project waarvan te leren is.
Regionale Dienst Oost Nederland: heeft te maken met regionale
partijen waarmee samengewerkt moet worden, met RWS en PDR,
met programma's als KRW en .... kortom, verschillende belangen.

RlZAMaterdienst: aansturen WINN, goede relaties met regionale
dienst en DG, RWS belang algemeen.
BouwdiensVDienst lnÍrastructuur
RWS
DGW

Deltores

25 september 2009

.
.

Het proces gaat stroperig.
Participatie van de 4 B's (Bestuurders, Beambten, Bedrijven,
Burgers) is beperkt. Mede door clustedacilitatoren is de participatie van
bestuur heel goed, maar die van burgers was beperkt.

.

Naast bottom-up is top-down ook van belang: Helder kader gewenst
en schakelen tussen niveaus.

.

Stevige regierol nodig. Dat vraagt bestuurlijk commitment maar ook
ambtelijke capaciteit

Dettores

RWS deed niet mee:

.
.
.
.
.
.

RWS heeft er een hele kluiÍ aan om onderdeel te worden van de
Nederlandse maatschappij. (bedrijf)
RWS geeft structureel niet thuis (Radboud Universiteit)
RWS is tweeslachtig, aangezien men wel plannen toetst maar zich
naar gemeenten toe passieÍ opstelt. (Wethouder)
Zij staan daar pal voor veiligheid, maar schieten tekort als het gaat om
andere waarden. (Wethouder)
RWS (en waterschap) zouden meer moeten participeren en
meedenken, zo komen we samen tot een oplossing. Ze zijn niet thuis.
Zet die deur toch open! Ze moeten gewoon aanschuiven bij ons aan
taÍel. (Wethouder)
Sinds februari gaat het contact van RWS met de provincie wel goed.
De staatssecretaris heeft WaalWeelde recentelijk een parel genoemd.
(Radboud Universiteit)

Deltores

25 september 2009

niet meewerken aan tegengesteld doel:

.

lk kan niet het initiatief nemen van maatregelen waarvoor de Kamer een
ander besluit heeft genomen.

geen capaciteit en geen mandaat:

.

Wij kunnen het gewoon niet bemensen, we hebben er geen opdracht voor
om dat te doen.

toch de regio willen bedienen:

.
.

Als er een initiatiefnemer bij ons komt en die heeft een paar alternatieven,
dan zijn we altijd bereid om er naar te kijken met een best-proÍessionaljudgement.

Wij laten ons, naar mijn gevoel, ook echt zien aan de regio, zo van 'kom
bij ons als je wat wilt weten.' Alleen gaan wij het niet voor ze uitrekenen en
we gaan niet precies veftellen wat er in de vergunning moet komen te
staan.

Deltores

'
.
.
.
.
.

Ook projecten als WW die de mond vol hebben van pafticipatie
lukt het nauwelijks.
RWS is niet één organisatie, maar verschillende onderdelen met
elk hun eigen rol en verantwoordelijkheden.
Om te proberen met één mond te spreken klinkt goed, maar geeft
w.s. meer spanningen dan het oplost.
WW was een lastig project om in te participeren voor RWS en
andere partijen omdat doel en organisatie niet duidelijk waren, c.q.
ontwikkelden.
RWS ON "had last" van het projectgerichte PDR.
De projectgerichtheid van RWS en waterstaters staat een
procesbenadering die w.s. veel oplevefi in de weg.

Deltores
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Deelnemer

Organisatie

E-mailadres

Adrienne Boekhold

RWS Waterdienst

Adrienne. boekhold @rws. nl

Yvonne Borgers

RWS Oost-Nederland

Yvon ne. borgers@ nrus.

Sigrid Bosten

RWS Limburg

Sigrid. bosten@nrus.nl

Trijnie Dijkhuis

RWS Waterdienst

Trij n ie.d ijkhuis@rws. Inl

Meine van Essen

RWS Noord-Brabant

Meine.van.essen @rws. nl

Evert Jan Hamerslag

RWS Utrecht

Evertjan. hamerslagO 1 @nvs.nl

Robinia Heerkens

DG Water

Robi n ia. heerkens@m invenw. nl

lke Hendriks

RWS Leeuwarden

lke.hendriks@nvs.nl

Nadinja Hettinga

RWS Waterdienst

Nad inja. hettinga@rws.n

Arno de Kruif

RWS

Arno.dekruif@nrvs.nl

Liesbeth Jorna

RWS Waterdienst

Liesbeth.j orna@ rws.

Titia Kalker

RWS Noordzeegebied

Titia.kalker@nvs.nl

Paul Konings

RWS Limburg

Paul.konings@nrus.nl

Silvia van 't Laar

RWS Limburg

Silvia.vant. laar@nrus. nl

Harry Meesters

RWS Oost-Nederland

Harry.meesters@nrus.nl

Saskia Onnink

RWS Zuid-Holland

Saskia.on

Bouke Ottow

Deltares

Bou ke. ottow@deltares.

lreen Róling

RWS Waterdienst

lreen.roling@nrus. nl

Marc Sieval

RWS Noordzeegebied

Marc.sieval@nrus.nl

Marco Taal

RWS Oost-Nederland

Marco.taal@nvs.nl

Ria de Wit

RWS Zuid-Holland

Ria.dewit@nvs.nl

Hans van der Zwan

RWS Zeeland

Hans. vander. zwan @ rws.

Annemieke Hendriks

Berenschot

ahh@berenschot.com

Marcella van der Wilt

Berenschot

mvw@berenschot.com
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Samenvatting Leergeschiedenis WaalWeelde 2007 -2008
tbv reflectiesessie RWS, 31 augustus 2009
'WaalWeelde

is het streven van meerdere partijen om langs de Waal, van de Duitse grens tot
Gorinchem, niet alleen rivierveiligheid te vergroten, maar ook ruimtelijke kwaliteit te
bevorderen en economische ontwikkeling te stimuleren.
WaalWeelde is een project met nadruk op proces.
WINN (het RïWS prograÍnma Water als Inspiratiebron) heeft in de jaren 2007-2008 het
projectmanagement van het project WaalWeelde geassisteerd brj het monitoren van het proces
door middel van drie rondes van de zogenaamde "leergeschiedenis".
Het projectmanagement van WaalWeelde zag de leergeschiedenis als een snel toegankelijk,
tot de verbeelding sprekend, prettig en waardevol hulpmiddel voor het management, dat soms
ook tot concrete vervolgacties aanleiding was. De leergeschiedenis was 'oeen thermometer",
een "APK"die een aardig overzicht van de stand vanzaken geeft.
Aandachtspunten die voor het projectmanagement uit de leergeschiedenis naar voren kwamen
waren:
. Het proces gaat stroperig.
. Participatie van de 4 B's (Bestuurders, Beambten, Bedrijven, Burgers) is beperkt.
. Helder kader gewenst.
o Stevige regierol nodig.
. Effect van specifieke hulpmiddelen.
De leergeschiedenis heeft geholpen bij het zichtbaar maken van de complexiteit van het maken
van samenhangend plan voor de V/aal op een manier waarbij zoveel partijen participeren.
Een aantal lessen die geformuleerd kunnen worden zijn:
o Het loont de moeite om vanaf het begin in te zetten op betrokkenheid van veel partijen,
rekening houdend met een lang proces waarbij niet alle partijen vanaf het begin even
betrokken zullenzíjn.
o Daar is een specifiek procesontwerp voor nodig, en ook de mogelijkheid om dit
regelmatig bij te stellen.
o WaalV/eelde heeft laten zien hoe je succesvol wethouders van verschillende gemeentes,
zelfs van verschillende kanten van de rivier, de veiligheid kunt bieden om met elkaar te

o
o
o
r
o
o
o

praten en plannen te maken.
Ook heeft WaalWeelde laten zien hoe bedrijven de ruimte gegeven kan worden bij die
planvorming betrokken te raken.
Het is ook duidelijk geworden dat daarvoor facilitatoren "op de grond", die specifieke
kennis en vaardigheden hebben, onpartijdi g zijn en voldoende tijd hebben, essentieel zijn.
Het is daarbij van belang dat de communicatie tussen facilitatoren en het centrale plan
niveau gewaarborgd is.
Sterke centrale regie is bij een complex proces als 'WaalWeelde hard nodig.

Visie en kaderontwikkeling op centraal niveau is onontbeerlijk voor een goed proces op
cluster niveau.
Daar is ook op centraal niveau voldoende capaciteit voor nodig.
De rol van Rijkswaterstaat moet helderder worden in gebiedsprocessen waarbij zij zelf
niet de regie heeft. Dat is vooral een zaakvan Rijkswaterstaat zelf, maar ook voor haar
omgeving.

I Introductie: Leergeschiedenis WaalWeelde 2007 - 2008
WaalWeelde
Waal.Weelde is het streven van meerdere partijen om langs de Waal, van de Duitse grens tot
Gorinchem, niet alleen rivierveiligheid te vergroten, maar ook ruimtelijke kwaliteit te
bevorderen en economische ontwikkeling te stimuleren. Onder deze partijen zijn 1,4
gemeenten, de provincie Gelderland, de stadsregio Arnhem Nijmegen, Regio Rivierenland en
de Radboud Universiteit Nijmegen.
Dit streven is geconcentreerd rondom het concrete project "WaalWeelde", dat getrokken
wordt door de Provincie Gelderland en de Radboud Universiteit en gefinancierd wordt door
het programma Leven met Water. In het "procesplan WaalWeelde" (concept oktober 2006)
wordt de opzet van het project beschreven.

In beeld brengen van het proces
Waal'Weelde is een project met nadruk op proces. Een veelheid van stakeholders wordt
betrokken bU de totstandkoming van een ontwerp voor het Waalgebied. Dat is ingewikkeld.
Het prqect en andere geinteresseerden willen graagweten hoe stakeholders vanuit hun
verschillend perspectief tegen het proces aankijken. Hoe ervaren zqhetproject in de tijd?
Door hun ervaringen te volgen kunnen we het project en het proces in beeld brengen.
Het doel van het in beeld brengen is enerzijds in algemene zin leren over succesvolle en
minder succesvolle aspecten in het proces. Anderzrjds is het ook bedoeld om de projectleiding
in staat te stellen tussentijds br1 te sturen.
'WINN

en Leergeschiedenis

V/INN (het RWS Programma 'Water als Innovatiebron) heeft geassisteerd bij het in beeld
brengen van het proces. Eerder al heeft V/INN Waal'Weelde geassisteerd met het laten
uitvoeren van een stakeholder analyse.

V/INN heeft het proces gevolgd middels het instrument "leergeschiedenis": Een aantal
individuen wordt geïnterviewd over hoe zij tegen het proces, hun betrokkenheid, WaalWeelde
en de waterbeheersing in het.Waalgebied aan krjken. Zd kijken terug vanaf het begin tot nu.
Hun verhalen/geschiedenissen worden naast elkaar gelegd en voorzien van commentaar. De
vertelde ervaringen en het commentaar leiden niet tot strakke aanbevelingen, maar nodigen
uit tot reflectie bij de betrokkenen, inclusief de projectleiding van WaalWeelde. Dit kan bij
hen tot een eigen analyse en conclusies leiden.
Methode van de leergeschiedenis
In paragraaf III wordt beschreven hoe we voor Waal'Weelde de leergeschiedenis methode
hebben toegepast en de resultaten hebben verwerlÍ en gepresenteerd. Meteen daamavolgt die
presentatie van de resultaten van de leergeschiedenis.
Lessen uit de leergeschiedenis
In de hierna volgende paÍagraaf II staan we stil brj de lessen uit de leergeschiedenis. In deze
speciaal voor de RWS reflectiesessie gemaakÍe samenvatting doen we dat alleen voor punt 6

uitgebreider.

II Lessen uit de Leergeschiedenis
Zoals eerder gezegdheeft deze leergeschiedenis twee doelen:
1. De projectleiding van 'WaalWeelde in staat te stellen tussentijds bij te sturen.
2. In algemene zin leren over succesvolle en minder succesvolle aspecten in het proces

van'WaalWeelde.

De leergeschiedenis en het WaalWeelde proces
Hieronder volgt een vereenvoudigde trjdbalk met daarop de belangrijkste gebeurtenissen van
WaalWeelde en de leergeschiedenis:
Start

WW

l_v_l

LG 1 bespr.

10/06

4t07

start

clusters

l_t

t

0v07

v

bespr.2 LG3

Ontw..

bespr.3

l_v_l_l
6t08 7t08

st07 r0t07
Croep

10/06

LGZ

3/08

overdracht Onttv.

1

0
08t07

Ilrol'

_!

04/08

Gloep

2

001
06/08

eind WW
12t08

O*tlv-.
Groep 3

10/08 t2t08

legenda:

: Waal'Weelde
V/V/
LG
= leergeschiedenis interviewronde
Bespr.
= bespreking van de leergeschiedenis
Ontw.Groep : bijeenkomst ontwikkelgroep

o
.
.
.
.

met het V/aalV/eelde projectmanagement

In okÍober 2006 is V/aalV/eelde officieel gestart met een boottocht met de meeste
betrokken partijen.
In januari 2007 zrln de clusters van start gegaan.
In augustus 2007 was de eerste bijeenkomst van de ontwikkelgroep, in juni 2008 de
tweede en in oktober 2008 de derde.
In april 2008 was een bestuurlijke bijeenkomst waarin de provincie, op basis van een
rapport van Boer en Croon, aankondigde het proces echt te gaan trekften.
De interviews van de leergeschiedenis rondes zljn aangegeven in rood, de
besprekingen van de interviews met het WaalV/eelde projectmanagement zijn
aangegeven in blauw.

Onderwerpen/issues

Er zijn een aantal onderwerpen/issues die bij de leergeschiedenis naar voren zijn gekomen,
zijn besproken met de projectleiding en ook aan bod zijn gekomen in de aansturing van het
proces van WaalWeelde:
I . De discussie over of V/aalWeelde wel of geen alternatief voor de kribverlaging van
de PKB Ruimte voor de Rivier is/biedt
In hoeverre alle 4 de "B's" betrokften worden, respectievelijk zouden moeten worden.
De noodzaak van een overkoepelende visie en de rol van een ontwikkelgroep daarin.
De rol van de provincie als regisseur van het proces.
De rol van de clusters en de cluster facilitatoren
De rol van Rijkswaterstaat in \il/aalV/eelde
In het hiernavolgende zetten we per onderwerp/issue op een rij hoe dit per
leergeschiedenisronde aan de orde is gekomen in de interviews en in de bespreking met de
projectleiding, voor onderwerp 6 wat uitgebreider en geïllustreerd met een aantal citaten. De
citaten hebben dezelfde nummering als in de weergave van de leergeschiedenis.

2.
3.
4.
5.
6.

I . (Alternatief voor) lcribverlaging

o
.

.

Vanaf het begin speelde de discussie wel of niet inzetten op alternatief voor
kribverlaging. In de eerste ronde kwam naaÍ voren dat daar aan getwijfeld werd.
In de tweede ronde werd duidehlk dat hoewel sommige geinterviewden de keuze van
het PKB voor kribverlaging beteurden, de meeste geïnterviewden de noodzaak van
het loslaten van een alternatief voor lcribverlaging zagen en dat ze de lange termijn
doelstelling van ruimtelijke kwaliteit zagen.
De conclusie van de projectleiding was dat het loslaten van een alternatief voor
lcribverlaging verder doorgevoerd moest worden en dat eventuele alternatieven voor
kribverlaging niet onder WaalWeelde vlag zouden komen.
In de derde ronde werd duidelijk dat de doelstelling "alternatief voor kribverlaging"
echt van tafel was en dat de geïnterviewden dat ook zagenzitten. De projectleiding
concludeerde dan ook dat het doel er stáát: duidelijk breder dan een omwisselbesluit.

2. Betrokkenheid 4 B's (bestuurders, beambten, bedrijven, burgers/belangengroepen)
o Btj de eerste interviewronde waren de geinterviewden duidelijk de rol van het
bedrijfsleven was lastig en beperkt, de rol van de burgers nog beperkter. De conclusie
van het projectmanagement was dat die betrokJcenheid op projecfiriveau zou komen.
. Bt1 de tweede interviewronde was die betrokkenheid nog niet veel beter, zeker niet
van de bedrijven en burgers, maar zelfs achter die van beambten werd hier en daar

.

een waagteken gezet.

Ook bij de derde interviewronde was die betrokkenheid nog niet veel beter. De
verklaringen/conclusies van het project management waren o.a. dat het niet in een

woegtijdig stadium betrekken van de andere B's meer aan weerstand daartegen bij de
wethouders lag dan aan het procesontwerp van WaalV/eelde en dat het betrekken van
de 4 B's een goed traject is waarbij je niet de verwachting moet hebben dat dat in een
nieuw project in een paar maanden geregeld is. Dat gaat wel een paar jaar duren.
3. Overkoepelende visie en ontwikkelgroep

.
.

.

4.

In de eerste interviewronde werd de behoefte aan een overkoepelende visie al
duidelijk. De conclusie van het project management was vooral dat ze hierover de
ontwiklcelgroep (waarin regionale partijen en kennisdragers) mee moeten laten praten.
Bij de tweede interviewronde was de eerste bijeenkomst van de ontwikkelgroep
inmidels geweest, maat was het niet voor iedereen duidehjk hoe die functioneerde,
wél dat het belangrijk was een gezamenhjke visie te hebben en dat de ontwikkelgroep
hierin een belangrUke rol had. Hier wordt voor het eerst de combinatie bottom-up én
top-down proces genoemd. De conclusies van het project management waren dat de
provincie een voorzet zal moeten doen voor een visie en de clusters en de
ontwikkelgroep hierop input en feedback geven vóór de a.s. zomer en dat de
ontwikkelgroep verder geoperationaliseerd moet worden, beter georganiseerd.
Bij de derde interviewronde was de ontwikkelgroep voor een tweede keer bij elkaar
geweest, minder dan gewenst. De visie was nog niet verder ontwikkeld. Wel was
duidehlk dat niet iedereen dezelfde visie had (werlaivier versus plezierjachten).
Het project management trok niet echt een conclusie op dit punt, behalve het nog eens
vaststellen dat het "treintje" van projectgroep-stuurgroep-ontwikkelgroep voor het
ontwikl<elen van een kaderstellende visie een aantaL keren zov gaan "rijden".

provincie als regisseur
' Al in de eerste interviewronde gaven de geinterviewden aan meer regie van de
provincie te willen, maar daar niet meteen alles van te verwachten. Het project
management formuleert een aantal voornemens om hier wat aan te doen. maar

4

.
.

Bij de tweede interviewronde werd nog steeds om een nadrukkelijker rol van de
provincie geroepen. Het project management trekÍ als conclusie dat het helder moet
worden wie de opdrachtgever is en wie WaalWeelde trekÍ (de provincie).
Bij de derde interviewronde krjken de geinterviewden vooral terug, maaÍ ook op dat
moment zien ze de rol van de provincie nog niet zo sterk, maar is de verwachting er
wel dat die sterker zal worden.

5. Rol van clusters en clusterfacilitatoren
. In de eerste interviewronde werd nog niet zo op de rol van de clusters en de
clusterfacilitatoren gereflecteerd. Dat was ook nog pril. Waar de clusterbijeenkomsten
geweest waren, waren de respondenten positief over de clusters. Het project
management trok de conclusie dat het indelen in clusters positief werkte, dat er meeÍ
facilitering van de provincie verwacht werd en dat ze de gemeentes zou helpen hun
werk te organiseren.
o Bij de tweede interviewronde was het positieve idee over het indelen in clusters niet
veranderd, maar waren respondenten nog niet zo positief over het functioneren.
Het project management benoemt als aandachtspunt dat de facilitatoren niet genoeg
hebben kunnen verbinden, dat de cluster bijeenkomsten tot nu toe teveel een
gemeentelijk feestje van wethouders zijn geweest en dat er méér beambten en méér
bedrijven en belangenorganisaties in de clusterbijeenkomsten moeten gaan
participeren en er ook méér capaciteit voor ondersteuning moet komen.
o Bij de derde interviewronde blijken de clusters behoorlijk veel opgeleverd te
hebben en de facilitatoren daar ook een belangrijke rol in gespeeld te hebben.
Het project management is echter niet onverdeeld enthousiast over alles.
Door het gebrek aan centrale sturing zijn de clusters ook uit elkaar gegroeid.
6. Rol van Rijkswaterstaat

.

In de eerste interviewronde kwam de rol van Rijkswaterstaat slechts zrjdelings aan de
orde, waarbij wel haar specifieke verantwoordelijklreid en rol erkend werd.
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voorstander van als het leidt tot het afschaffen van kribverlaging. Wij willen
geen medeverantwoordehjkheid dragen voor de veiligheid, dat is iets voor de
waterbeheerder en RWS. (beambte)
1,.9.11 In de uitwerking moeten allerlei besluiten worden genomen waarbij
Rijkswaterstaat eigenlijk de trekfteÍ zotrmoeten zijn.Daar hoort ook
je niet aan de deelnemende gemeenten orregio's
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Het project management heeft bij de bespreking geen conclusies geformuleerd t.a.v.

o

de rol van Rijkswaterstaat.
de tweede interviewronde kwam de rol van Rijkswaterstaat wat nadrukkelijker
aan de orde. Ook de spanning tussen de doelen van de Programma Directie Ruimte
voor de Rivier en die van WaalV/eelde werd benoemd.
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project had niet de vereiste riviergebonden functie. Rijkswaterstaat zitin
WaalV/eelde nog steeds aan tafel en dat betekent dat de beleidslijn van
Rijkswaterstaat nog steeds meegenomen wordt. Dat is een beperking omdat
in onze beide projecten een uitbreiding wordt gerealiseerd die niet
riviergebonden is. Beide projecten komen niet verder omdat zij niet in
overeenstemming zijn met de beleidslijn van Ruimte voor de Rivier. Om dat
voort te kunnen zetten, zou er een 'go' moeten komen vanuit Ruimte voor de

Rivier. (beambte)

o

o

2.9.24 Rijkswaterstaat is altijd een koninkrijk geweest. Maar door de
Ecologische Hoofdstructuur moeten ze groene partijen dulden.
Rijkswaterstaat heeft er een hele kluif aan om onderdeel te worden van de
Nederlandse maatschapprl . Ze hebben de weg nog niet gevon den. Ze hebben
een klinische manier om met het water om te gaan. Wat ze doen is een goed
vertrekpunt, ware het niet dat je meer rekening moet houden met wat er
achter de dijken gebeurd. (bedrijfl
o 2.9.27 "Rijkswaterstaat wordt een stuk enthousiaster over WaalWeelde als
het PKB-Ruimte voor de Rivier als uitgangspunt wordt genomen en niet als
schietschij f. " (belang)
Het project management formuleert als aandachtspunt dat de rol van Rijkswaterstaat
in RWs beter moet.
Btj de derde interviewronde is de rol van Rijkswaterstaat nog nadrukkelijker aan de
orde gekomen, ook doordat een directeur van Rijkswaterstaat Oost Nederland zelf is

geihterviewd.
o 3.9.39 "Aan de ene kant heeft de Tweede Kamer besloten over de
Planologische Kernbeslissing (PKB) en moet RV/S dit als
uifvoeringsorganisatie gewoon uitvoeren. Te gelij kertij d zit tk in de
initiatiefgroep van V/aalV/eelde, een club mensen die iets anders willen. Dat
brengt mij in een dubbele positie. Ik wil eigenlijk niet dat het initiatiefgroep
heet, ik kan niet het initiatief nemen van maatregelen waarvoor de Kamer een
ander besluit heeft genomen." (Rijkswaterstaat)
o 3.9.46 "RWS geeft structureel niet thuis, eigenlijk zov je ze bij de
clusterbijeenkomsten willen hebben, daar worden keuzen voor projecten
gemaakt, ze zijn er niet. Ook bij de ontwikkelgroep (30-40 deskundigen brj
elkaar) kwamen ze niet." (Radboud Universiteit/
o 3.9.47 "WU kunnen het gewoon niet bemensen, we hebben er geen opdracht
voor om dat te doen. Als iemand bU RV/S komt met een waag, zijnze altijd
bereid om die te beantwoorden. Maar om mee te draaien in groepen, zeker in
deze toch wat lcitische positie. Dat hebben we niet gewild." (Rijkswaterstaat)
o 3.9.52 "De houding van Rrjkswaterstaat noem ik tweeslachtig, aangezien men
wel projecten/plannen toetst maar zichnaar gemeenten toe passief opstelt."
(Bestuurder)

o

3.9.58 "Sinds februari gaathetcontact van Rijkswaterstaat met de provincie
wel goed. De staatssecretaris heeft.WaalWeelde recentehjk een parel
genoemd. Het is nog niet zwart-op-wit dat RWS gaat meedoen met de
clusterbijeenkomsten, maar er wordt gewerkÍ aan een
samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en RWS." (Radboud

Universiteit)
3.9.62 "RWS houdt haar kruit droog, hetgeen zich slecht verhoudt met de
Watervisie. Ze moeten gaan deelnemen, anders moeten ze straks weer gaan
roepen: 'Geen gezeik aan mijn duk'." (Leven met'Water)
Het project management herkende bij de bespreking de spagaat van rijkswaterstaat,
maar trok tijdens de bespreking geen verdere conclusies.

o

Overall conclusie van het project management
De eindconclusie van het WaalWeelde project management is dat de insteek van de 4B's en
het open plan proces van'WaalWeelde wel een goede is geweest,maar dat het proces om
meer grip waagt. Het proces moet zowel bottom-up als top-down.
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