
Kennis nemen van  

Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de evaluatie van het gebiedsproces 

Grebbedijk.  

 

Inleiding 

In juli 2020 is het voorkeursalternatief voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk 

vastgesteld door het algemeen bestuur. Ook de andere partners in het project (gemeente 

Wageningen en Rhenen, provincie Gelderland en Utrecht, Staatsbosbeheer en 

Rijkswaterstaat) hebben voor de zomer ingestemd met het voorkeursalternatief. 

Daarmee is de verkenningsfase van het project afgerond.  

 

Zowel vanuit de partners als vanuit het algemeen bestuur van het waterschap is 

aangegeven dat er behoefte is aan een evaluatie van het gebiedsproces. De evaluatie is 

gezamenlijk met de projectpartners opgepakt. Voor de partners is een ambtelijke 

evaluatiesessie georganiseerd en daarnaast zijn ook de deelnemers aan het bestuurlijk 

overleg geïnterviewd.  

In bijgevoegde gezamenlijke evaluatie zijn de belangrijkste leerpunten vastgelegd en die 

hebben betrekking op: 

- Onderlinge samenwerking 
- Betrokkenheid van de opdrachtgevers en bestuurders  
- Verwachtingenmanagement 
- Gebiedsproces 

Als basis voor deze evaluatie is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het 

gebiedsatelier Grebbedijk, onderzoek van de WUR in opdracht van Rijkswaterstaat en 

evaluatie gesprekken met de partners bij het gebiedsproces.  

 

Door het vastleggen en delen van de leerpunten uit de verkenningsfase kunnen andere 

projecten binnen het waterschap en bij de partners profiteren van de opgedane ervaring. 

Die ervaring heeft betrekking op het werken binnen een gebiedsproces, maar ook het 
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werken in de geest van de Omgevingswet. Met beide zaken doen zowel het waterschap 

als de betrokken partners op dit moment de eerste ervaringen op.  

 

Het waterschap is bezig met het opstellen van beleid rondom participatie. De opgedane 

ervaringen en leerpunten worden daar uiteraard in meegenomen. Daarnaast worden ze 

meegenomen in het plan van aanpak voor de planuitwerkingsfase van de 

gebiedsontwikkeling Grebbedijk. Op basis daarvan wordt een gebiedsproces opgezet dat 

passend is bij de planuitwerkingsfase. Het vastgestelde voorkeursalternatief vormt 

daarmee een belangrijk kader voor het vervolg. Binnen dit kader wordt tijdens het 

ontwerpproces samen met de omgeving toegewerkt naar een ontwerp voor de 

Grebbedijk en de uiterwaarden. 

 

Vervolg 

Door kennis te nemen van de evaluatie, wordt invulling gegeven aan vragen die door de 

commissie zijn gesteld bij het vaststellen van het voorkeursalternatief in juli 2020. 

Hiermee kan de commissie zich beter positioneren bij de oordeelsvorming voor de 

aanpak van toekomstige gebiedsprocessen. 

 

De evaluatie wordt gedeeld met de Commissie Water én met de deelnemers van het 

bestuurlijk overleg voor Grebbedijk. Vanuit beide gremia is namelijk aangegeven dat er 

behoefte is aan een evaluatie. Daarnaast wordt de evaluatie ingebracht bij het nog op te 

stellen participatiebeleid binnen het waterschap. 

 

 

Bijlagen 

1. Evaluatie gebiedsproces Grebbedijk 

 

 

 

 


