Beleid Hollandse Delta bij grootschalige projecten

Communicatie met burgers
van groot belang
–––– Willem Lucassen

I

n 2003 stond het toenmalige Waterschap
De Brielse Dijkring bij het opzetten van
een grootschalig project voor een moeilijke keuze. Eerst subsidie aanvragen en
dan de bewoners informeren? Of, eerst
de bewoners informeren en vervolgens subsidie aanvragen. Het waterschap koos voor
de eerste optie. Dus stelde het waterschap
een visie op, op basis waarvan subsidie
werd aangevraagd. Dat lukte: de provincie
en Deltanatuur bleken bereid te zijn mee
te betalen aan het project. Nadat duidelijk
was dat het project op voldoende financieel
draagvlak kon rekenen, werd het tijd om de
polderbewoners over het project te informeren. De oorspronkelijke visie werd naar
de achtergrond geschoven en samen met
de polderbewoners is door het waterschap
een nieuw plan ontworpen. Philip Wolfert en
Jeroen Willemsen van de afdeling planvorming van het per 1 januari 2005 ontstane
Waterschap Hollandse Delta zijn van mening
dat andere waterschappen wellicht van hun
ervaringen kunnen leren.

–––– Wolfert en Willemsen: ‘Na het verkrijgen
van voldoende financiële steun voor het project zijn we direct aan de definitieve planvorming begonnen met volledige inspraak
van de bewoners. Formeel vond de start
van het nieuwe project zo’n anderhalf jaar
geleden plaats met de ondertekening van
een intentieverklaring. Ondertekenaars waren het toenmalige Waterschap De Brielse
Dijkring, het toenmalige Zuiveringsschap
Hollandse Eilanden en Waarden, de provincie Zuid-Holland, de WLTO en de gemeente
Westvoorne. Om een éénduidige communicatie met alle polderbewoners mogelijk
te maken, is de inspraak van de inwoners
gebundeld in een werkgroep. De bijeenkomsten van deze werkgroep Strype werden
door LTO georganiseerd. Wij hebben er als
waterschap nadrukkelijk voor gekozen niet
bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn, om
de inwoners van de polder voldoende gelegenheid te geven het project met elkaar te
bespreken en te bediscussiëren.’

–––– Het project Strypse Wetering wordt
gedragen door een projectgroep waarin het
waterschap, de provincie en de gemeente
zitting hebben, aangevuld met leden van de
Werkgroep Strype als aanspreekpunt voor
het waterschap in de streek. Regelmatig
organiseert de Werkgroep Strype informatieavonden voor de bewoners. Bestuurlijk
wordt het project begeleid door een
stuurgroep die boven de projectgroep is
geplaatst en die bestaat uit vertegenwoordigers van het waterschap, de provincie,
de gemeente en de LTO. De projectgroep
wordt ten slotte ondersteund door een uitgebreide projectgroep waarin organisaties
als Natuurmonumenten, Stichting Natuur
en Landschap Voorne-Putten, een taxateur,
het Recreatieschap, maar ook de stichting
Kavelruil, DLG en SBNL vertegenwoordigd
zijn. Afhankelijk van de fase waarin het project verkeert worden vertegenwoordigers
van deze organisaties ingezet in de projectgroep.

Strypse Wetering

In het westelijk deel van Voorne ligt de Strypse Wetering. Deze waterloop is een kreekrestant en vormt een belangrijke
schakel in de verbindingswegen voor planten en dieren. De Strypse Wetering is door haar natuurlijke lage ligging uitermate geschikt om extra water in te bergen in perioden met extreme neerslag. Daardoor kan wateroverlast in de polder
Strype en in de omliggende polders worden bestreden. De Strypse Wetering is uitstekend geschikt voor het realiseren
van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem. Bovendien biedt het project kansen voor natuurontwikkeling, kreekherstel en de aanleg van recreatieve voorzieningen zoals wandel- en ﬁetspaden.
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–––– Het bijzondere aan de procesmatige
kant van het project is de communicatie met
de burgers. Wolfert en Willemsen: ‘Op de
dag van de ondertekening van de intentieverklaring hebben wij een informatieavond
belegd voor de streek. Daarvoor hebben
we alle bewoners een persoonlijke uitnodiging gestuurd en gevraagd naar het waterschapshuis te komen. Omdat we op dat
moment nog geen concreet inrichtingsplan
hadden, konden we niet veel laten zien en
moesten we ons beperken tot de doelstellingen van het plan. Overigens bood die
beperking ook mogelijkheden. Zo waren er
boeren die herinnerden aan de wateroverlast van 1998 waardoor wij de kans kregen
in te gaan op de doelstelling waterberging
uit het plan. ’
–––– Na de voorlichtingsavond begon het
traject van de projectgroep met als uitgangspunt dat deelname geschiedt uitsluitend op basis van vrijwilligheid. In opdracht
van Hollandse Delta is de stichting Kavelruil

Zuid-Holland bij alle bewoners langs gegaan
om te informeren naar de toekomstplannen. Wolfert en Willemsen: ‘Daar kwam bij
voorbeeld informatie uit dat boeren gingen
stoppen of stukken land wilden ruilen. Bij
elkaar werd dat een grote legpuzzel die wij
vervolgens zo in elkaar moesten zetten dat
wij onze doelstellingen konden halen. Toen
de kaart, gemaakt op basis van een voorstel
van de Werkgroep Strype, er eenmaal was,
hebben wij een tweede voorlichtingsavond
belegd. Elke aan het project deelnemende
organisatie was met een kraam vertegenwoordigd. Bewoners konden er met vragen
terecht en bij de uitgang stond een melkbus bestemd voor reacties. Opmerkingen
en reacties zijn in de kaart verwerkt en het
voorstel is vervolgens voorgelegd aan de
stuurgroep die besloot dat het project door
mocht gaan.’

ten behoeve van de feitelijke inrichting. In
januari 2005 is gestart met de uitwerking
per deeltraject in bestekstekeningen. Met
die tekeningen zijn wij vervolgens weer bij
de mensen langs gegaan om in detail naar
de inrichting te kijken. De opmerkingen zijn
meegenomen, verwerkt in het bestek en de
tekeningen zijn aangepast.
–––– Na de aanvankelijke valse start loopt het
project nu als de spreekwoordelijke trein. De
gekozen vorm van open communicatie met
de bewoners en andere belanghebbenden
blijkt een succes. ‘Maar, wat wij ook geleerd
hebben, is dat het een kwestie is van geven
en nemen. Je moet bereid zijn om zelf in te
leveren als dat nodig is,’ aldus Philip Wolfert
en Jeroen Willemsen van Waterschap
Hollandse Delta.
––––

–––– Vanaf september 2004 zijn de puntjes op de i gezet en is gekeken wat voor
maatregelen genomen moesten worden

Doelstellingen
Doelstelling 1: Is vooral voor het waterschap van belang. In het kader van WB21 blijken een aantal polders niet te voldoen aan de normering.
Er moet dus ruimte gemaakt worden voor waterberging.
Doelstelling 2: Behelst het inrichten van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur met een oppervlakte van circa 35 hectare.
Doelstelling 3: Is het behouden van de agrarische sector door een zo optimaal mogelijke verkaveling.
Doelstelling 4: Is van belang voor de inliggende gemeente die de aanleg van wandel- en ﬁetspaden in het kader van recreatief medegebruik
wenselijk vindt.

–––– 05 augustus 2005 –––– hetWATERschap –––– 11 ––––

