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Verwondering
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Opbouw 

• Verleden: Introductie en kenmerken van het programma

• Heden: Eindevaluaties 

• Voorbeelden: Overdiep, Deventer, Noordwaard

• Vragen: ???

Parallellen, verschillen, nieuwe inzichten, 
Doorvragen en lessen trekken
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Introductie Programma Ruimte voor de Rivier

• Sinds jaren ‘70 weerstand tegen brute dijkversterking, plan Ooievaar

• Aanleiding hoogwaters in de rivieren van 1993 en 1995. 

• Twintig jaar doorlooptijd:

1995- 2000: onderzoek naar het concept Ruimte voor de Rivier

2001-2006: planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier 
(PKB-fase)

2006-2017: uitwerken en bouwen van de maatregelen 
(Programma-fase)

4 15 oktober 2018Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Programmakenmerken 

• Dubbele doelstelling: 

– betere bescherming 
tegen overstromingen 

– én verbeteren van 
ruimtelijke kwaliteit

• Programma uitgevoerd in 
een intensieve 
samenwerking tussen rijk 
en regionale overheden. 

• 34 maatregelen uitgevoerd

• Budget 2,3 miljard 

• Groot Project Status 
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Eindevaluatie en presentaties

Stand van zaken: 31 december 2017



Hoofdconclusie eindevaluaties

• Doelstellingen bereikt.

• Binnen het toegekende budget en voor het grootste                    
deel binnen de van tevoren opgestelde planning 

• Het rivierengebied is door uitvoering van beide              
programma’s veiliger geworden en economisch,                  
ecologisch en landschappelijk versterkt. Er is meerwaarde gecreëerd 
voor bewoners, recreanten, bedrijfsleven en natuur.
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Wat vinden bewoners?

• 90% is het er (helemaal) mee eens dat 
rivierverruimingen en dijkversterkingen 
nodig zijn voor de bescherming van 
Nederland tegen overstromingen. De 
overige 10% is neutraal. 

• 82% accepteert eventuele overlast door 
werkzaamheden omdat ze een ‘hoger doel’ 
dienen, namelijk Nederland beschermen 
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En wat levert dat dan op:
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Programma werd ontwikkeld en uitgevoerd onder een wel erg gunstig
gesternte…

• Waterveiligheid is een betrekkelijk gedepolitiseerd thema, maar … 
risico van technocratisch beleid

• Na bijna-overstromingen mid 90-er jaren, shared sense-of-urgency, 
dus een policy window, maar… dat moet je dan ook wel benutten

• gebudgeteerd is relatief financieel ontspannen periode en aanbesteed
in recessie-periode, maar ... ook beheersing tot in de finesses

Zijn er lessen te trekken? 
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Natuurlijk, we hadden het makkelijk
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Hobbels 

• Actievoerders tegen meerdere  maatregelen: o.a. Veessen, Overdiep, 
Noordwaard

• Opbouwen van vertrouwen met bewoners, bestuurders, regionale 
initiatiefnemers

• In  beginfase erg veel gestuurd op planning, en kosten. Dit niet 
losgelaten, maar samen gegaan met perspectief bieden.

• Gaande de rit nieuwe technische inzichten en normen.
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Noordwaard

• Doel: Ruimte geven voorde Merwede (-30cm bij Gorinchem,             
-60cm bij de Noordwaard)

• Maatregel: Ontpoldering 
• Belangrijke stakeholders: o.a. ca.320 boerenbedrijven, ca. 70 

particulieren, Gemeente Werkendam, Waterschap Riverenland, 
Provincie Noord-Brabant, SBB, Rijkswaterstaat

• Stuurgroep (bestuurders) en klankbordgroep (bewoners en andere 
belangen)
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Noordwaard: gevolgen 
voor landschap

• topografische kaart van 1905 als 
vertrekpunt

• Innovatie met de natuur: 
golfremmend griend

• Nieuwe natuurgebieden met 
terugkeer van eb en vloed
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Gevolgen voor bewoners en 
bedrijven
• Bedrijven : duurzaam perspectief, binnen of 

buiten de polder

• Bewoners: droge voeten, veilig wonen

• Infrastructuur zo veel mogelijk intact 
gehouden. 

• Nieuwbouw Biesbosch museum
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Sloop



Noordwaard: evacuatieroute

• Evacuatieroute: Bij extreem hoogwater vormen de hoge kades de 
route om het gebied veilig te verlaten.
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Vragen? Vragen!

Parallellen, verschillen, nieuwe inzichten? 

Doorvragen en lessen trekken?
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Overdiepse Polder

• Doel: Ruimte geven voor Bergse Maas (-27cm)
• Maatregel: Ontpoldering 
• Belangrijke stakeholders: o.a. 18 boerenbedrijven
• Stuurgroep (bestuurders) en klankbordgroep (bewoners en andere 

belangen)
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Overdiep: bewonersinitiatief (1)

• Oorspronkelijk plan twee nevengeulen = einde landbouw
• Bewoners en ondernemers ontevreden
• Tegenvoorstel bewoners  combineer landbouw en 

hoogwaterberging
• Bewoners begrijpen hoogwater opgave – zitten zelf met 

schaalvergroting landbouw
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Overdiep: bewonersinitiatief (2)

• Bewoners kwamen met idee boerderijen op terpen 
(uitgewerkt met ZLTO) – plan scoorde beter qua 
kosten en toekomstwaarde

• Label beleidsexpiriment bood ruimte binnen 
procedures voor 
participatief proces

• Geen onteigeningen wel 
vertrekkers,  8 blijvers 
krijgen schadeloosstelling 
voor overstromingen. 
Allen maakten kwaliteitsslag.
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Deventer

• Doel: Ruimte geven voor de IJssel (Bolswerkplas, Worp en Ossenwaard 

-18cm, Keizers-en Stobbenwaarden en Olsterwaarden -10cm)

• Maatregel: Parelsnoer aan maatregelen (Uiterwaardvergravingen)

• Twee projecten gecombineerd tot 1 project =1x omgeving benaderen

• Belangrijke stakeholders: Bewoners, natuurliefhebbers, watersporters

• Stuurgroep met bestuurders, klankbordgroep met bewoners

• Brede enquête over gewenste varianten per ‘parel’ 

• Veel belangen en natuur dicht bij de stad  goed zoneren van belang
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Deventer: watersport
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• Drie watersportverenigingen moesten 
verplaatsen

• Verenigingen konden zelf de kosten 
voor een nieuw clubhuis niet betalen

• Slim gekeken naar elkaars belangen
• Programma huurt de eerste drie jaar 

het nieuwe clubhuis als 
informatiecentrum over het project

• Hierdoor kwam de financiering voor de 
bouw van een nieuw clubhuis 
beschikbaar



Deventer: natuurderij
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• Natuurderij is geen stakeholder maar 
shareholder (bezitten alle grond)

• Directeur stichting nam deel aan de 
stuurgroep

• Stichting had eigen visie op het gebied en 
hoe zij het wilden onderhouden -> 
programma heeft gekeken of dit past 
binnen de opgave

• Win-Win: Toestemming voor plaatsen 
gebouw in uiterwaard – uitvoering van de 
maatregel op eigen grond


