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LESSEN LEREN U I T DE R E G I O

Ontwerpendplannen
indePKBRuimtevoor
deRivier
Deplanologischekernbeslissingdeel1RuimtevoordeRivierishalfaprilverschenen.In2002en2003
voerdendeprovinciessamenmetdeprojectbureaustijdensdevoorbereidingvanhetregionaleadvies
zogehetenontwerpsessiesuitmettientallenvertegenwoordigersvanbetrokkenpartijen,zoalswaterschappen,gemeentenenbelangengroepen.DereactiesvandedeelnemersaandezesessieswarenvolgenseeneveluatieonderzoekvanhetRijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling(RIZA)ergpositie/Ontwerpendplannenpast,aldushetrijksinstituut,uitstekend
binnenwatervraagstukken meteenruimtelijke component.Welzijnervoorwaardenaanverbonden
enzijnverbeteringenmogelijk.Welkeblijkt uitonderstaandrelaasuit'Lessenuitderegio'.
Deextreemhogewaterstanden van1993
en1995metoverstromingen langsdeMaas,
dedreigingvandijkdoorbraken langsdeRijn
endeevacuatievanmeerdan200.000bewoners,warenvoorhetRijkaanleidingomhet
water-enruimtelijke ordeningsbeleidaante
passen.Erzoumeerruimtevoorhetwater
moetenwordengereserveerdlangsderivierentenbehoevevandeveiligheidvanbewonersenbedrijven langsderivieren.Waar
mogelijkzouditmoetenplaatsvinden in
combinatiemetriviergebonden functies
zoalsnatuurbehoud en natuurontwikkeling,
cultuurhistorieenlandschappelijke waarden.
In2002werddebeslissinggenomen om
dePlanologische Kernbeslissing(PKB)voor
deherinrichtingvanhet Rijnstroomgebied
endebenedenrivieren inNederland testarten.DePKBRuimtevoordeRivierkreegtwee
inhoudelijke doelstellingen:veiligheiden
ruimtelijke kwaliteit.Daarnaast isookeen
procesmatigedoelstellingopgenomenvoor
eenzwaarwegend regionaaladviesoverhet
maatregelenpakket voor rivierverruiming.
Deprovincieskregendeopdrachtditregionaleprocesteregisserenmetsteunvande
projectbureaus van'RuimtevootdeRivier',
waarinookRijkswaterstaat participeert.

Ontwerpend plannen
Detotstandkomingvanhet regionale
advies(zieH 2 0nr.6,pag.4)isgestartmeteen
interactiefproces,eenvormvanontwerpend
plannen(ziekader).Hetiseenspecifiek instrumentvoorruimtelijke planvormingen
ontwerpeneneenhulpmiddelomdediscussieteondetsteunenbijontwikkelingvan
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alternatieven.Metdezeaanpakzettende
rijksoverheid endeprovincies gezamenlijk
eennieuwestapinderichtingvandedialoog
metderegioenbelanghebbendenvooreen
grootschaligeruimtelijkeplanvorming.Hetis
eenanderewegdandewegdieinhetverleden
isgekozenvoorbijvoorbeeld deBetuweroute.
HetontwerpendplannenindePKB
RuimtevoordeRivierheeft vormgekregen
doormiddelvaneenstartbijeenkomst, diverse
ontwerpsessieseninloopavonden.Tijdens het
procesisdezogehetenBlokkendoosgevuld
metmaatregelen.DitiseenCDdieongeveer
600maatregelblokken(technischeingrepen)
bevatinhetboven-en benedenrivierengebied.
Permaatregelzijn beoordelingsaspecten
(zoalsheteffect opdewaterstandendekosten)opgenomen.Demaatregelenzijnvervolgensgecombineerd totdeverschillendePKBalternatieven.Debetrokkenpartijen konden
zogemakkelijker prioriteitenstellenbijhet
samenstellenvancombinatiesvanmaatregelenvoorhetregionaleadvies.

Lessen uit de regio
Ontwerpend plannen leekeengoed instrument omtoteenregionaaladvieste
komen.Omdattetoetsen endelessenvoot
detoekomstvastteleggenheeft hetRIZAin
opdtachtvanDGWatervanhet Ministerie
vanVerkeerenWatetstaateenevaluatie
latenuitvoerenvanhetontwerpend plannen
bijdetotstandkoming vanhetregio-advies.
Alleendeinteractieve ontwetpbijeenkomsten in2002en 2003 zijngeëvalueerd. Het
overkoepelendeprocesontwerp voordePKB
vormdedusgeenonderdeelvanhet onder-

'Ontwerpendplannen'iseropgerichtom
voorruimtelijkevraagstukkeneenpassendeoplossingteplannenenteontwerpen.
Eenpassendeoplossingisgeen confectie
maarmaatwerk.Deruimtelijkecomplexiteitendeverschillendebelangenvormen
daarbijhetuitgangspunt.Dekenmerken
vanontwerpend plannen zijn:
• Debelanghebbenden inventariseren
mogelijkheden enzoekensamennaar
integraleoplossingen;
• Deorganisatorengebruikenontwerptekeningenomveelsoortigekenniste
combinereneninzicht tegeveninde
ruimtelijkegevolgenvankeuzes;
• Deorganisatorenenbelanghebbenden
stelleninteractiefprioriteiten,voorkeuren,strategieënofmaatregelenpakketten)vast.

zoek.Veelactiviteiten waren ten tijde van
hetonderzoeknoginvollegang.
Debeoordelingvondplaatsaandehand
van25diepte-interviews.Dezezijn gehouden
onderzoweldeorganisatoren, vertegenwoordigersvangemeenten,waterschappen,belangengroepen, landschapsarchitecten/tekenaars
enbestuurders.Devragenhadden betrekking
opdeervaringenmetontwerpend plannen
alswerkvorm,debetekenisvandezeinteractievesessiesvoordegeïnterviewdenende
mogelijke punten terverbetering.

Ontwerpsessies
Deontwerpsessies,diedekern vormen
vanditonderzoek,warenvolgensalle
respondenten nuttige,intensieve bijeenkomsten.Vtijwel allegeïnterviewden ervoerendesfeeralsopen,flexibelen verrassend
envondendebijeenkomsten goedvoorbereidendoordacht.Zelevetdensnel resultaat
op.Derelatietussenwerkvormendoelwas
goed.Vrijwelallegeïnterviewden hadden
hetideedatdeopbrengsten vandesessiesde
kosten overtroffen.
Depositieveervaringen metdeontwerpsessieshadden temaken metde praktijkgerichtheid,deinteractiviteit enhet appèlop
deverbeeldingskracht. Depraktijkgerichtheidwasmet namezichtbaatindeontwerpsessiesdieexplicietgericht warenophet
bedenkenvanlokaleenregionalemaatregelenvoordeherinrichtingvanhetriviergebied.Deinteractiviteit waseengrotegemenedelerbijallewerkvormen,maar met
namebijdewerksessieswaarin deelnemers
gevraagd werdeikaarsinbrengtebeoordelen,teonderbouwen, aantevullen ofcorrigeren.Hetappèlopdeverbeelding werd
gedaandoordatlandschapsarchitecten tijdensdewerkbijeenkomsten de ruimtelijke

effecten vanmaatregelen opkaarten tekenden.Deaanwezigheid vandeze tekenaars
vondmenondersteunend energwaardevol.
Naast hetenthousiasme overdewerkvormwarenerookpunten dieverbeterd
moetenworden:vooraldeselectievande
deelnemers endecommunicatie voorafmet
henkondenbeter.Erwas onduidelijkheid
overrollenenverwachtingen vandedeelnemersendeplaatsvandeontwerpsessies in
detotstandkomingvanhetregio-advies.Een
aantaldeelnemers enprocesverantwoordelijken inhetbovenrivierengebiedvindt het
achterafjammer datbelangengroepen niet
vanhetbeginafaandeelgenomen hebben.
Hetpositievebeeldoverdeontwerpsessieskanmoeilijk losgezienwordenvan
startbijeenkomsten endeinloopavonden.De
startbijeenkomst werdalspositiefervaren,
omdat daar informatie vooreenbredere
groepwerdgegeven,erzinvolle terugkoppelingkwam opvoorstellendiegedaan werden
enerruimtewasomemotiesteuitenenoud
zeeraandeordetestellen.
Ondanksdenietoptimale locatiekeuze
(geenopenbaar vervoer,grotereisafstand) en
beperkteaankondigingzijn deinloopavondendoormeermensen bezochtdanverwachtdoordeorganisatoren.Dedeelnemers
aan deontwerpsessies brachten hun achterban,collega'sofbestuurders meenaardeze
inloopavonden.

Effectiviteit
Deopenvraag'Debelangrijke bijdrage
vandeontwerpsessies is... leverde antwoordenopdieinhun essentieindetabel zijn
weergegevenen gerubriceerd.
Aanallegeïnterviewden, met uitzonderingvandebestuutders,isgevraagdomde

informatie, inzicht

nieuwe
maatregelen/inhcai
besluitvorming
procesverloop

netwerken/relaties

vijfopbrengsten vanontwerpend plannen te
beoordelen.Degemiddeldescorevanelkvan
deonderwerpen washoog:tussende3,5en
4,3opeenschaalvan1 tot5.Het procesverloopscoordehethoogst,gevolgddoor informatieopnemen,besluitvormingen netwerken.Nieuwemaatregelen kreegdelaagste
score.Debelangenorganisaties waardeerden
vrijwelalleuitkomsten hetlaagstende
gemeenten enwaterschappengavende
hoogstepunten.Deorganisatoren nemen
eentussenpositie in.Watookopvalt,isdat
deorganisatoren denieuwe maatregelen
huogwaarderen alsopbrengst,boven
besluitvormingen netwerken.
Sommigevertegenwoordigersvanbelangengroepentwijfelen eraanofhun inbrengin
deontwerpbijeenkomstenstraksnoginde
uiteindelijke (politieke)besluitvorming te
herkennen is.Dezedeelnemerszijnookongerustoverdeinvullingvandedoelstellingover
ruimtelijke kwaliteit.Zijtwijfelen ofdeset
vanmaatregelenvoldoendesamenhang heeft
envoldoenderobuustzalwordenopgenomen
inhetuiteindelijke regionaleadvies.

Conclusies
• Zowelbijdegeïnterviewde deelnemers,
organisatoren alsookde bestuurders
overheerstenthousiasme over ontwerpendplannen endeparticipatieve aanpakvanhetprocesdoor Rijkswaterstaat
endeprovincies.Hetmeer interactief
werkenenhetbetrekken vanbelanghebbenden bij deplanvorming werd
hierbijafgezet tegendegesloten,centralistischeaanpakbijdeBetuwelijn ende
noodoverloopgebieden;
• Volgensdedeelnemerszijn deontwerpsessieseffectief geweestinrelatietot het
opnemen vaninformatie, debesluitvorming,hetnetwerkenenhet invullen
van(nieuwe)maatregelen.Debijdrage

mijn visieenmijnbelanglatenhoren;inzichtinhetprobleem,de
mogelijkemaatregelenendeeffecten hiervanvoordedeelnemersen
hunachterban;begripvoorandermansenmijn belang;horenwater
leeft, interactie(reacties,ideeëntoetsen);kennisbrengen.
integratieveiligheidenruimtelijke kwaliteit;beterplanproces;
aanvullingmaatregelen;nieuweideeën; praktijkgerichtheid;
voorbeeldprojecten gestart.
betrokkenheid;samenwerkeninplaatsvandwarsliggen;draagvlak;
draagkrachtvoormaatregelen.
prettigeaanpak;openkaartspelen;serieusgenomenworden;
erkenningenmettespectbenaderd;vertrouweninvoortgangvande
dialoog;openproces-aanpakwerkt.
verkleiningafstandbeleidenuitvoeIing;verrassendepro-actieve
houdingvanRijkswaterstaat;coalitievormingensteungenereren
voorideeën.

aanhetprocesverloopwaardeerden ze
alserghoog;
• Degeïnterviewdedeelnemers van
gemeenten enwaterschappen waren het
meestpositief Devertegenwootdigers
vanbelangengroepen warenookpositief
maarhadden meermoeitehun tijdsinvesteringinrelatietotdeopbrengst voor
hun belanggoedin teschatten.Ditis
afhankelijk vanwateruiteindelijk in
hetdefinitieve regionaleadviesstaat;
• Belangrijke punten dieverbeterd moetenworden,zijn deselectievandedeelnemersenhet helder communiceren
vandeplekinhetprocesenderolvande
deelnemers;
• Hetontwerpend plannen tenbehoeve
vanhetregio-adviesheeft inditgeval
zowelhetRijkenderegioalsookbeleid
enuitvoeringdichter bijelkaargeoracht.

Opgave voor de toekomst
Hetontwerpend plannen alswerkvorm
isheelgoedmogelijk voorprojecten diezich
richten ophetraakvlakvanwaterbeheer en
ruimtelijke ordening,zoalshetvervolgende
uitvoetingvandePKBRuimte vootdeRiviet
enprojecten voorrkomend uit deKaderrichtlijn WaterenWatetbeheer 21eeeuw.Maatwetkisdebelangrijkste voorwaardevooreen
goedproces,naastbeschikbaarheid van uitvoeringsgeldeneengemeenschappelijk
gevoelvanurgentie.
VoorhetvervolgvandePKBRuimtevoor
deRivierenvoordeuitvoeringzalhetdeuitdagingzijnomdedialoogopgangtehouden.Hoehoudjedemensenbetrokken, het
procesopenenhetenthousiasme vastineen
langdurigproces?Destartvandedialoog
metderegiotenbehoevevanhet regionale
adviesdoormiddelvanontwerpend plannen
waseengoedevorm.Welkevormjeookkiest
voorhetdoordacht enblijvend communicerenmetallebelanghebbenden,deingezette
dialoogtussenRijkenderegioscheptwèl
verplichtingen voordetoekomst.*f
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