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Verkenningsstudie Expertise Netwerk MERWE
Verkenningsstudie voor de oprichting van MERWE: Meerjarig Expertise netwerk Ruimte
en Water op het Eiland van Dordrecht. De studie is uitgevoerd door de Gemeente
Dordrecht, UNESCO-IHE en Bax & Willems met steun van het programma Kennis voor
Klimaat en het project CAMINO van het Interreg IVB North Sea Programma.

Rationale Expertise Netwerk

eenduidig: één gemeente, één waterschap en één

Het werk aan veiligheid, leefbaarheid en stedelijke

regionale dienst van Rijkswaterstaat. Er is rond

ontwikkeling is nooit af. Steeds doen zich nieuwe
opgaven en kansen voor die een integrale aanpak

Tekst en Uitvoering

en samenwerking vragen. Nieuwe concepten zoals

Sebastiaan van Herk, Ellen Kelder, Chris Zevenbergen, Anna Witteveen, Berry Gersonius.

delta management’ spelen hier op in. Een transitie in

meerlaagsveiligheid, klimaatbestendigheid en ‘adaptief
(hoog)waterbeheer stelt steden en regionale partners
voor nieuwe uitdagingen, door heel Nederland.

Dit rapport mag gebruikt worden met bronvermelding:
Van Herk, S., Kelder, E.T.G., Zevenbergen, C., Witteveen, A., Gersonius, B. (2014)
Verkenningsstudie Meerjarig Expertise netwerk Ruimte en Water op het Eiland van
Dordrecht.

Dordrecht is een unieke casus. Het is een eiland
en omvat één volledige dijkring, buitendijkse en
binnendijkse, industriële, landelijke en stedelijke
gebieden. Bovendien is de bestuurlijke context
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Beste waterplan van Nederland

veiligheidsregio, binnen één provincie en met één
Dordrecht een uniek en breed netwerk opgebouwd
van publieke- en private partijen, kennisinstellingen en
bewoners (waterambassadeurs). Zij hebben samen
al veel ervaring opgedaan in de Learning and Action
Alliance met praktijkgericht leren en innoveren op
stedelijke wateropgaven. Het Programma Water
(PW) werkt al sinds 20001 met succes aan de
ontwikkeling van Dordrecht als klimaatbestendige
Deltastad met een duurzaam (water)veilige en
aantrekkelijke leefomgeving.
Er moet echter nog veel gebeuren. Partners hebben

de ambitie om hun kennis verder te ontwikkelen

Hiertoe wordt het Expertise Netwerk MERWE

en toe te passen op (nationale) beleidsopgaven en

opgericht: Meerjarig Expertisenetwerk Ruimte en

uitvoeringsprojecten voor het Eiland van Dordrecht,

Water op het Eiland van Dordrecht. Het houdt zich

een ‘Living Laboratory’ of nationale proeftuin.

bezig met toegepast onderzoek, samenwerking en

Icoonprojecten zijn: 1. het Zelfredzaam Eiland van

beleidsontwikkeling op het raakvlak van ruimtelijke

Dordrecht als onderdeel van het MIRT onderzoek

ordening en waterbeheer en waterveiligheid. Het

Meerlaagsveiligheid en 2. de lokale adaptatie strategie

netwerk heeft een focus op regionale schaal, maar

wat als voorbeeld kan dienen voor de nationale

wil daarmee juist (inter-)nationale processen voeden.

adaptatiestrategie (NAS).

Kortom, het Expertise netwerk faciliteert het

Het leren betrekken van bewoners, en leren inzetten
van bedrijven om business cases te ontwikkelen krijgt
bijzondere aandacht. De trajecten worden continue
gemonitord en geëvalueerd. Nieuwe projecten
maken gebruik van de lessen en nieuwe inzichten. De

gezamenlijk leren en werken aan (hoog)waterbeheer.
Op termijn kunnen gerelateerde activiteiten worden
opgepakt,

zoals

bijvoorbeeld

een

bezoekers/

expositiecentrum voor bewoners, bedrijven en
internationale delegaties.

Achtergrond en methodologie
verkenningsstudie

Werkzaamheden voor het verkenningsonderzoek

Inmiddels hebben een groot aantal activiteiten plaats

de gemeente Dordrecht, UNESCO-IHE en Bax &

zijn van start gegaan in maart 2014 en zijn uitgevoerd
door de initiatiefnemers, een samenwerking van

gevonden in een portfolio van losjes gecoördineerde

Willems. De activiteiten omvatten:

(inter)nationale onderzoeksprojecten, business cases

1.

en bestuurlijke pilots, aangevuld met communicatie-

uit publieke, private en kennis sectoren (>30

activiteiten en werkbezoeken van geïnteresseerde

op verschillend niveau: bestuurlijk, directie

partijen uit binnen- en buitenland. Echter, kansen op

en

uitwisseling van resultaten en het leggen van nieuwe

2.

organisatie

ondersteund door Kennis voor Klimaat.

financieringsmodellen,

en

ambities en mogelijke bijdragen van partners.

van een studie naar een dergelijke structurering van
activiteiten. Deze verkenningsstudie wordt financieel

en

opstellen van concept Letters of Intent met

& Milieu resulteerde in steun voor het uitvoeren

transitie te bewerkstelligen.

Strategie en opties: Identificeren van mogelijke
waarde proposities, Identificeren van mogelijke

activiteiten. Overleg met het Ministerie Infrastructuur

naar andere steden en regio’s om een bredere

wethouders

vergelijkbare initiatieven en best practices .

samenbrengen van bovengenoemde netwerken en

partners willen de kennis bundelen en verspreiden

waaronder

Veldhuijzen), en desk research naar o.a.

van Dordrecht, maar ook van andere organisaties om
Dordrecht de haalbaarheid onderzoeken van het

middenkader,

Sleeking, Mos, Van der Burgt, en gedeputeerde

verbanden wordt niet optimaal benut. Het is de ambitie
deze activiteiten te structureren. In deze context wil

Marktverkenning: Gesprekken met stakeholders

3.

Vervolg: workshop met voornaamste gebruikers
om voorlopige balans op te maken (visie,
doelstellingen, scope, organisatie, financering)
en vervolgstappen te bespreken.

De verkenningsstudie heeft zich lange tijd bezig
gehouden met het invullen van het concept Experience
Center. Een fysieke plaats met meerdere functies:
een bezoekerscentrum, een expositiecentrum, een
trainings-, event- en meeting-centrum, kantoorruimte
voor o.a. het Programma Water . Echter, in dialoog
met potentiële partners is dit verschoven. Geen
Experience Center, maar een Expertise Netwerk
met een programma en activiteiten. Geen nationaal
netwerk, maar een focus op de regionale schaal met
de ambitie (inter-)nationale processen te voeden. Dit
heeft uiteraard consequenties gehad voor organisatie
en financiële modellen, onderdelen van het business
plan en implementatieprogramma.
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De betrokken partijen vormen een quadruple-

de programmalijnen en verbinden activiteiten. De

helix, zoals afgebeeld in figuur 1, waarin ook de

overige partners zijn op velerlei manieren betrokken:

logo’s van enkele partijen staan vermeld. De mate

initiëren, deelnemen en verbinden van activiteiten.

van betrokkenheid van de partijen is grofweg

Zie Tabel 1.

tweevoudig. Een kernteam wordt gevormd

door

Gemeente Dordrecht, Waterschap Hollandse Delta,
Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Zij definiëren
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Doelen en partners

•
•

Verduurzamen en verrijken van de samenwerking
tussen

overheden,

kennisinstellingen,

bedrijfsleven, en bewoners, en het leren over
effectieve samenwerking.
•

Toegepast onderzoek naar diverse beleid- en
kennisvragen op het raakvlak van ruimtelijke
ordening

en

Ambities en rollen

Kernteam

Ondersteuning regionaal beleid en uitvoering.
Profilering,

Netwerken, kennisdeling en training met andere

waterbeheer

(waaronder

Ondersteunen

icoonprojecten

uitvoeringsprojecten

op

het

Eiland

en

Overheid

Dordrecht, een ‘Living Laboratory’, o.a. 1. Het
van het MIRT onderzoek Meerlaagsveiligheid, 2)

clusterontwikkeling,

onderwijs,

Lessen voor regionaal/nationaal beleid, en voor andere steden en
Experimenteren en demonstreren in Living Laboratory

Onderzoek & onderwijs

Casus en netwerk voor onderzoeksprojecten, onderwijsprogramma’s,
stage plaatsen, studentenopdrachten. Gezamenlijk financiering

de lokale adaptatie strategie wat als voorbeeld

organiseren.

kan dienen voor de nationale adaptatiestrategie
(NAS).

&

regio’s.

van

Zelfredzaam Eiland van Dordrecht als onderdeel

economie

bewonersparticipatie

steden en regionale overheden.

De partners hebben 4 doelen opgesteld:
•

Partner

Bedrijven

Business development: nieuwe contacten en launching customers,
profilering, marketing en innovatie, toegang tot kennis en talenten.

waterveiligheid).

Inzicht en omgaan met risico’s.
Maatschappij

Zelfredzaamheid, verlagen kwetsbaarheid, en benutten kansen voor
leefbaarheid.
Actief

deelnemen

in

beleid,

uitvoering,

stadsontwikkeling,

rampenbestrijding, etc.

Tabel 1: Samenvatting ambities en rollen van betrokken organisaties (Zie bijlagen: uitgewerkt per organisatie in een
concept Letter of Intent)

Figuur 1: Quadruple helix van
betrokken organisaties

Adaptief programmeren

Risico- en crisisbeheersing

Omgaan met (klimaat)verandering en ontwikkeling

Omgaan met extremen

Adaptatie strategie m.b.v. knikpunten en adaptatiepaden Meerlaagsveiligheid
Monitoren van verandering en continue leren

Risicobewustzijn en acceptatie

Samenwerkingsvormen & borging

Sociale weerbaarheid

Governance van adaptief programmeren, en adaptief Governance van meerlaagsveiligheid
institutioneel stelsel

Ruimtelijke adaptatie
Omgaan met koppelkansen en marktkansen
Source: Dordrecht

Programma Lijnen en activiteiten
Het Expertise Netwerk gaat zich specifiek bezig
houden met drie programmalijnen, waarin het

Voor de periode van 2008-2014 hielden de partners
in Dordrecht (Learning and Action Alliance) twee
programmalijnen aan; Water in de Stad en Stad in het
Water (Tabel 2).

verschillende bestaande en nieuwe activiteiten en
initiatieven gaat plaatsen. Deze programmalijnen zijn:
adaptief programmeren; risico- en crisisbeheersing en

Meekoppelen / nudging
Monetariseren van zachte baten
Technologische innovatie
•

Bouwen met de natuur

•

Cultureel erfgoed helpt!

•

Multifunctioneel gebruik

Governance en financiering van meekoppelen

ruimtelijke adaptatie.

Figuur 2: Programmalijnen Expertise Netwerk

Water in de Stad

Stad in het Water

Wateroverlast

Meerlaagsveiligheid

Knikpunten in meekoppelkansen

Deltadijken / normdifferentiatie

Afkoppelen van regenwater

Compartimenteringkeringen

Meestromen in de openbare ruimte

Waterrobuust bouwen

Procesontwerp voor (integraal) stedelijk waterbeheer

Crisisbeheersing (evacuatie en vitale infrastructuur)

Tabel 2: Programmalijnen Learning and Action Alliance 2008-2014

Het Expertise Netwerk kan een vliegende start

toegevoegd, voor een continuteit en groei van het

maken wanneer het zich koppelt aan bestaande

Netwerk. Tabel 3 presenteert een overzicht met

initiatieven. De verschillende geïnteresseerde partijen

mogelijke activiteiten per programmalijn.

hebben ook belang bij het feit dat het Expertise
Netwerk deze initiatieven oppakt. Deze initiatieven
zijn enerzijds quick-wins, d.w.z. ze versoepelen de
start van het Expertise Netwerk zelf. Anderzijds
kunnen ook de lange termijn initiatieven worden

Adaptief programmeren
•

Strategische adaptatieagenda buitendijks

•

Lokale adaptatiestrategie en waterplan (intentieverklaring)

Risico- en crisisbeheersing
•

Het Expertise Center Water & Evacuatie: opstellen roadmap.

•

Veiligheidsplan

•

MIRT onderzoek Meerlaagsveiligheid Eiland van Dordrecht, inclusief samenwerking met MIRT onderzoeken
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Marken en IjsselvechtDelta (o.a. ook Deltafonds?)
•

EU FP7 PREDICT, onderzoeksproject met deelname VRZHZ over informatie-preparatie

•

Ontwikkeling van flood-app, samen met Rotterdam, een privaat bedrijf, en mogelijk financiering uit het
Valorisatieprogramma Delta of Kansen in de Markt.

•

EU Interreg MISRAR, project van VRZHZ over rampenbestrijding met casus Dordrecht.

•

EU Interreg CORES, project idee van RWS over waterbewustzijn.

Organisatie en financiering

reflecteert ook op de visie en (ontwikkel)strategie

De organisatie van het Expertise Netwerk moet

beleidsopgaven, etc, waar het netwerk op in kan

vooral uitgerust zijn om activiteiten te initiëren
en verbinden die aansluiten bij kennisvragen,

Ruimtelijke adaptatie.

beleidsontwikkeling en praktijkopgaven van alle

•

Het innovatieprogramma met bedrijven Drechtsteden

. Een kernteam, ambassadeursclub en boegbeeld

•

Stimuleringsprogramma van Infrastructuur en Milieu.

•

NWO voorstel TU Delft over ruimtelijke ontwikkeling met water.

•

EU Interreg CAMINO (incl extension) over innovatieprogramma, expertise netwerk. Reeds lopend met
Dordrecht als coordinator.

•

EU Interreg MUST, project idee van RWS over waterfront development. Casus Stadswerven en Kop van
het Land.

•

Zeedijk Building with Nature, mogelijk via Kansen in de Markt

•

EU FP7 PEARL project van UIHE over adatief sociaal-technische risico management voor kustgebieden.

•

Kansen voor West & Zuidvleugel, economische en cluster ontwikkeling irt deltatechnologie.

partners, en hiervoor de financiering te organiseren

spelen. Het biedt ook netwerk-mogelijkheden
voor alle partners op hoog niveau. Op ambtelijk
niveau kan het kernteam projectplannen opstellen,
financieringsvoorstellen indienen, en ambassadeurs
ondersteunen of inschakelen. De trekker van het

worden voorgesteld.

kernteam heeft zitting in de ambassadeursclub.

Het kernteam definieert de programmalijnen en

In aanvulling op de ambassadeursclub kan een

coördineert de verschillende activiteiten. Zij zorgt
voor aansluiting en inbreng bij de projecten en interne
processen van Gemeente Dordrecht, Waterschap
Hollandse Delta, en Veiligheidsregio Zuid-HollandZuid. Het kernteam heeft regelmatig werkoverleg. Zij
betrekt de leden van de Learning & Action Alliance in
activiteiten. Een website dient als een digitaal platform
voor disseminatie.
De ambassadeursclub vertegenwoordigd de partners
en eindgebruikers van het Netwerk of hoog niveau.
De ambassadeursclub kan de activiteiten van het
Expertise Netwerk verbinden met andere regionale
en nationale initiatieven, en kansen voor financiering

Tabel 3: Brainstorm activiteiten en initiateven Expertise Netwerk, 1e jaar

van het netwerk: nieuwe trends, kennisvragen,

identificeren en benutten. De ambassadeursclub

persoon aangewezen worden als ‘boegbeeld’. Hij / zij
versterkt de branding van het netwerk en kan lobbyen
voor strategische en financiële ondersteuning. Het
profiel van het boegbeeld moet worden opgemaakt.
Iemand die een sterk netwerk en reputatie heeft en
ook lid is van de ambassadeursclub.
Voor de financiering van het Netwerk zal in eerste
instantie gebruik worden gemaakt van bestaande
middelen en het bundelen en inzetten van bestaande
initiatieven. Het expertise centrum vraagt dus geen
extra investering vooraf. Partijen zullen voornamelijk
een in-kind bijdrage leveren. Diverse partners
zoeken

gezamenlijk

financieringsmogelijkheden

via internationale samenwerkingsprojecten zoals
EU H2020, EU Interreg, of het nationale NWO

Proces en vervolgstappen
1.

Programma: Het kernteam zal de programmalijnen verder uitwerken.Voor het eerste jaar worden (bestaande)
initiatieven en activiteiten geïdentificeerd voor bundeling of samenwerking (quick wins). Denk bijvoorbeeld
aan het MIRT onderzoek Meerlaagsveiligheid, het Stimuleringsprogramma, of het Expertise Center Water &
Evacuatie. Nieuwe initiatieven worden reeds uitgezet met het Expertise Center en het Eiland van Dordrecht
als casus in nieuwe (internationale onderzoeks-) projecten, zoals Interreg en H2020. Het benutten van
samenwerking en branding met internationale netwerken als UNISDR, Rockefeller, ICLEI wordt verkend.

2.

Organisatie: Een ambassadeursclub wordt opgericht. Verkennende gesprekken met enkele bestuurders en
directieleden zijn al gevoerd. Een ‘boegbeeld’ wordt geworven onder de ambassadeurs. De Learning & Action
Alliance wordt verbreed en betrokken bij het Expertise Centrum. Tijdens een lanceringsevenement in het
najaar van 2014 wordt de gedeelde ambitie uitgesproken via een intentieverklaring nog zonder formele
toezeggingen. September 2014 komt de grote groep partners nogmaals bij elkaar tijdens een workshop. Dan
worden de programmalijnen besproken en het lanceringsevenement voorbereid.

3.

Communicatie: Een belangrijke mijlpaal is het lanceringsevenement. Mogelijke momenten voor het
lanceringsevent zijn 29 september, wanneer de campagne Ons Water van start gaat in de provincie Zuid
Holland en voor het Delta Programma Rijnmond Drechtsteden, of 9 oktober, tijdens het festival ruimtelijke
adaptatie. Een website en een informatieve brochure over het Expertise Netwerk worden opgesteld. Deze
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zullen beiden beschikbaar zijn voor het lanceringsevent en aangegrepen worden als communicatiekanalen voor
dit event, het Netwerk zelf en daarbuiten. De communicatie haakt zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven
zoals bijvoorbeeld Ons Water, Kennis voor Klimaat, Weizigt, CAMINO en anderen. Een belangrijk element

programma. Op de lange termijn kunnen additionele

Diverse bedrijven hebben aangegeven geïnteresseerd

functies aan het Netwerk gekoppeld worden met

te zijn in samenwerking met onderwijs en latere

eigen verdienmodellen (bezoekers, event en meetings

uitvoering.

centrum). De totale begroting van het Expertise
Netwerk wordt bepaald door de som van de diverse
activiteiten.

De groetstrategie is om te beginnen met een sterke
basis. We geven het Experience Center eerst inhoud
(implementatie Programma Water en koppeling

De grootste bijdragen zijn (nog) publiek. Het is

bestaande initiatieven) en naamsbekendheid, als

tot op heden niet gelukt om een business model te

basis voor een duurzame groei, samen met alle

ontwikkelen dat zichzelf bedruipt en/of meer private

partners in de Learning & Action Alliance. Nieuwe

investering aantrekt. Dat heeft diverse oorzaken. De

functies, activiteiten en netwerken kunnen later aan-

ontwikkeling van kennis en beleid lijkt nog niet klaar

en afgekoppeld worden, inclusief de vermarkting

voor de markt. Uitvoeringsprojecten en dus grotere

daarvan.

investeringen, en kansen voor bedrijven om zich te
profileren laten nog op zich wachten. Innovatieve
samenwerkings-

en

aanbestedingsvormen

zijn

overwogen, maar staan nog in de kinderschoenen
voor waterbeheer & -veiligheid . Private sponsors
zijn niet gevonden en lijkt moeilijk te zijn in de regio.

in de promotie en communicatie is het vinden van een goede naam. Vooralsnog wordt de werktitel MERWE
(Meerjarig Expertisenetwerk Ruimte en Water op het Eiland Dordrecht), kortweg Expertise Netwerk, gebruikt.

Epiloog

op 17 november is er ook aandacht voor het centrum.

Deze epiloog is geschreven op 4 november 2014 i.t.t.
de hoofdtekst van deze verkenningstudie van augustus
2014. De epiloog adresseert suggesties van de Raad van
Bestuur van Kennis voor Klimaat en geeft inzicht in de
huidige stand van zaken.

Het proces heeft weer een hele nieuwe wending
en impuls gekregen vanwege de uitverkiezing van
Dordrecht als gastheer voor de nationale viering
van Koningsdag nieuwe stijl in 2015. Dit brengt het
experience center en expertise netwerk mogelijk
in een stroomversnelling. Er wordt momenteel over
gepraat door betrokken ambtenaren en wethouders

Doel en doelgroep van rapportage
Uiteraard is het werken aan een ‘expertise centrum’
of ‘expertise netwerk’ in oprichting, werken naar
een moving target. Het ‘eindrapport’ is dan ook een
momentopname. In overleg met de betrokken actoren
is het geschreven als een wervend document richting
het vervolg, i.p.v. een samenvatting van al het werk.
Deze rapportage is geschreven voor alle partners en
mogelijke partners in een expertise netwerk ruimte en
water in Nederland, op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

om Koningsdag te benutten voor deze trajecten.

Vervolgstappen en advies
Het expertise centrum en netwerk hebben draagvlak
en momentum. Ze moeten verder uitgewerkt en
operationeel gemaakt worden. De verbinding met
het Deltaprogramma en nationaal Waterplan moet
geborgd blijven. Evenementen als Koningsdag 2015
moeten benut worden.
18 november 2014 heeft het kernteam weer een
grote partner-bijeenkomst georganiseerd voor het

Huidige stad van zaken

expertise netwerk. Hier worden de programmalijnen en

Het proces is geconvergeerd van 1 naar 2 sporen:

bestaande kennis, beleid en –uitvoeringsprojecten te

1.

Expertise netwerk MERWE:

activiteiten verder ingevuld. Het advies is zo veel mogelijk

een netwerk van

overheden en kennisinstellingen om de kennis over
meerlaagsveiligheid en waterrobuuste inrichting te
ontwikkelen en te delen
2.

Expertise centrum: een fysieke plaats (c.q.
bezoekerscentrum, expositiecentrum, trainings-,

koppelen én nieuwe projecten gezamenlijk te starten.
Ook bespreken zij de verbinding met nationale
beleidstrajecten en evenementen en een advies aan,
en het verder betrekken van bestuurders. Wethouder
Sleeking van Dordrecht zal de oprichting van de
ambassadeursclub coördineren met ondersteuning van
het kernteam.

event- en meeting-centrum) voor bewoners,
bedrijven, overheden en kennisinstellingen voor
het gezamenlijk leren over, werken aan en beleven
van water.
Het Expertisecentrum en netwerk staan opgenomen in
het Advies van de Adviescommissie Water als initiatief
dat ondersteund zou moeten worden. Het staat in het
Deltaprogramma als maatregel om uit te voeren, en ook
zo in het nationaal Waterplan. Ter voorbereiding op het
debat over het Deltaprogramma in de tweede Kamer

Source: Dordrecht

