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Inleiding

Aanleiding

In juli ‘20 is het definitieve voorkeursalternatief voor de gebiedsontwikkeling 
Grebbedijk door alle procespartners en door het bevoegd gezag vastgesteld. 
Daarmee is de verkenningsfase van het project afgerond. Voor de verkenning is 
met zes partijen (gemeente Wageningen, provincies Gelderland en Utrecht, 
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe) een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin is afgesproken dat in een 
gezamenlijk gebiedsproces wordt gezocht naar de mogelijke en gewenste 
ontwikkeling in het gebied rondom de Grebbedijk. 

Het project is vanaf het begin ingericht in de geest van de Omgevingswet. Vanaf 
de start heeft maatschappelijke participatie plaats gevonden en de omgeving is 
nauw betrokken bij het trechteringsproces richting een voorkeursalternatief. De 
leerervaring die is opgedaan met dit gebiedsproces is vastgelegd in dit 
evaluatiedocument. 

Voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk draagt bij aan 
versterking van het bijzondere rivieren- en uiterwaardenlandschap tussen de 
Grebbeberg en de Wageningse berg. De doelstellingen met betrekking tot 
waterveiligheid en natuurontwikkeling worden behaald en daarnaast worden 
meerdere gebiedsambities gerealiseerd. Hiermee worden de dijk en de 
uiterwaarden nog meer verbonden en elkaar versterkend dan ze nu al zijn. 

De Grebbedijk blijft een relatief compacte dijk die de Gelderse Vallei beschermt 
tegen overstromingen vanuit de Nederrijn. Het getrapte dijkprofiel over de 
gehele lengte geeft de dijk continuïteit en ruimte voor het versterken van de 
recreatieve routes. Deze routes vormen een belangrijke verbinding tussen de 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Dit zorgt er voor dat de dijk niet alleen veilig, 
maar ook beleefbaar wordt. De uiterwaarden tussen Rhenen en Wageningen zijn 
onderdeel van een groter uiterwaarden-landschap met hoge natuurwaarden. 

Met het voorkeursalternatief wordt een volgende 
stap gezet tot het realiseren van één 
aaneengesloten natuurgebied, met mogelijkheden 
voor recreatief medegebruik door onder andere 
wandelaars, hardlopers en natuurliefhebbers.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst bij de start van de verkenningsfase.



Zeefproces 

Dijk

Voor het tot stand komen van het voorkeursalternatief van de dijk is een 
zeefproces doorlopen waarbij steeds meer geconvergeerd is naar hét VKA, zoals 
hieronder weergegeven. In het afwegingskader zijn naast de effectbeoordeling 
volgens de MER systematiek ook aspecten als draagvlak en financiën 
meegenomen. Op basis daarvan is na elk zeefmoment gekeken welke oplossing 
of combinatie van oplossingen het meest geschikt zijn voor de Grebbedijk. 

Gebiedsambities

Voor de gebiedsambities is het zeefproces anders verlopen, omdat voor elke 
ambitie eerst de vraag moest worden beantwoord of de ambitie wel of niet 
ingevuld ging worden. Voor de dijkverbetering was dat geen vraag, omdat de dijk 
hoe dan ook verbeterd moet worden. Een besluit over de verschillende ambities 
bleek lastig te zijn en is pas later in het proces ook echt genomen. Daarvoor zijn 
verschillende scenario’s ontwikkeld, waarbij vooral gekeken is naar juridische en 
financiële haalbaarheid, planning en draagvlak. 

1. Projectdoelen realiseren

VKA waarin de drie projectdoelen zijn opgenomen: waterveiligheid, NURG, 
N2000/GNN (incl. EVZ klein)

2. Projectdoelen en KRW maatregelen

Scenario 1 + KRW Plasserwaard en ontstening oever Nederrijn

3. Projectdoelen, KRW en waterplas Driehoek

Scenario 2 + kleine waterplas Driehoek en KRW oever in de Driehoek (cf KA2), incl
ontwikkeling Pabstendam en Kop vd Haven

4. Projectdoelen, KRW, waterplas  en Strang+

Scenario 3 + strang (seizoensgebonden recreatief medegebruik) in de Plasserwaard, 
verplaatsing VADA naar de grote waterplas (cf. KA3) en EVZ groot op oude locatie 
VADA

5. Projectdoelen, KRW, waterplas, Strang+ en verplaatsing Bruil

Scenario 4 + verplaatsing van Bruil en Argo naar de grote waterplas

1 + 2 = Basis scenario: 
- Veel draagvlak
- Financiële dekking
- Juridisch haalbaar

Niet haalbaar: 
- Planning sluit niet aan op planning 

dijkverbetering

Niet haalbaar: 
- Draagvlak wisselend 
- Geen financiële dekking
- Juridische haalbaarheid is nog niet 

duidelijk

Verder uitzoeken: 
- Onderbouwing ADC toets



Afgevallen en opgenomen ambities
Wat waren doorslaggevende argumenten om ambities wel of niet mee te nemen?



Participatie

Vertrekpunt gebiedsproces

Met een uitnodigende houding halen we ideeën op uit het gebied en hebben we 
een actieve dialoog met de omgeving. Het motto voor het 
omgevingsmanagement bij de versterking van de Grebbedijk is dan ook 
‘Omgevingsbewust en uitnodigend’.

Bij dit omgevingsproces zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• versterken en samenbrengen van het partnerschap tussen verschillende 
partijen (overheden en niet-overheden) en voor bewoners en bedrijfsleven 
een open en uitnodigende overheid zijn;

• in stand houden van de omgevingskwaliteit van het plangebied (inpassing) of 
waar mogelijk verbeteren door het mede benutten van kennis en ideeën uit 
de omgeving; 

• bewustzijn creëren van de noodzaak voor dijkversterking Grebbedijk en voor 
waterveiligheid in het algemeen in de hele Gelderse Vallei, o.a. door 
educatie op het gebied van waterveiligheid. 

Participatie

• Een open en breed ingestoken proces voor zowel de inhoud als het proces 
zelf (omgevingsparticipatie).

• Betrouwbaarheid, transparantie en duidelijkheid naar de omgeving 
(bewoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) staat voorop. 

• Flexibele omgevingsparticipatie: het  stellen van randvoorwaarden waar 
nodig, waarbij het projectteam open staat om deze randvoorwaarden aan te 
passen naar voortschrijdend inzicht (voor zowel inhoud als proces). 

• Omgevingsparticipatie gericht op kansen en oplossingen, zowel voor inhoud 
dijkversterking als betrokkenheid omgevingsproces en minder op problemen 
en verwachtingen. 

Resultaat participatie

Alle inbreng van de omgeving is meegenomen bij de totstandkoming van het 
voorkeursalternatief Grebbedijk. Het zorgvuldige participatieproces heeft echter 
niet geleid tot een volledig en eenduidig draagvlak voor de gemaakte keuzen. 
Het participatieproces heeft er voor gezorgd dat de belangen vanuit de 
omgeving zorgvuldig zijn bestudeerd en afgewogen bij het opstellen van het 
voorkeursalternatief. 



Evaluatie gebiedsontwikkeling

Bouwstenen voor deze evaluatie

Op verschillende momenten is terug gekeken op het gebiedsproces van de 
Grebbedijk:

• Onderzoek WUR in opdracht van RWS: Versterking Grebbedijk als voorbeeld 
van participatie volgens de Omgevingswet (jul ’19)

• Gebiedsatelier procesteam (dec ’19)

• Evaluatiesessie met ingenieursbureau (nov ‘19)

• Evaluatiesessie met de groep van ambtelijk opdrachtgevers (jun ‘20)

• Bestuurlijke evaluatie in de vorm van 1 op 1 gesprekken (jun/jul ‘20)

• Evaluatiegesprek met het begeleidingsteam HWBP (jul ‘20)

Belangrijkste evaluatiepunten hebben betrekking op:

1. Onderlinge samenwerking (procespartners)

2. Betrokkenheid van de opdrachtgevers en bestuurders 

3. Verwachtingenmanagement

4. Gebiedsproces



1. Onderlinge samenwerking (als procespartners)
Wisselend beeld van de onderlinge samenwerking

Aan de ene kant is de onderlinge samenwerking benoemd als een belangrijke 
succesfactor van de verkenningsfase. Door het gebied centraal te stellen is een 
gezamenlijke drijfveer ontstaan. Het integrale voorkeursalternatief heeft alleen 
in gezamenlijkheid tot stand kunnen komen. Waarbij het samen vormgeven van 
een ambitie en daar verantwoordelijkheid voor nemen energie geeft.

Maar aan de andere kant was het samenwerken ook hard werken en een 
continue investering. Het is belangrijk om elkaars belangen nog beter te kennen, 
daar begrip voor te hebben en daar rekening mee te houden. 

Het kost tijd om elkaar te leren kennen

Elkaar écht leren kennen kost tijd en is een belangrijke factor in een succesvolle 
samenwerking. Continuïteit in het project- en procesteam is daarom niet alleen 
vanwege kennisborging belangrijk, maar ook om als samenwerkingspartners 
naar elkaar toe te groeien. Van alle partners wordt tijd en aandacht gevraagd om 
volwaardig deel te kunnen nemen in het gehele proces. 

Een goede gezamenlijke start en tussentijdse evaluatie momenten bieden 
gelegenheid om naar elkaar uit te spreken hoe tegen het project wordt 
aangekeken, wat iedereen bezig houdt en waar eventuele weerstand zit. 

Rollen en belangen

De zes procespartners hebben verschillende rollen en belangen binnen het 
project. De faciliterende rol ingevuld door het waterschap werd gewaardeerd, 
maar er werd ook te veel geleund op het kernteam van het waterschap. Dit mag 
niet tot vrijblijvendheid bij de andere partners leiden. Hierbij blijft het zoeken 
naar de juiste balans tussen geven en nemen. Om dat te bereiken blijft een 
samenwerkingsgerichte werkhouding en onderlinge afstemming, bijvoorbeeld 
over beschikbare middelen en capaciteit, nodig.

Daarnaast is het belangrijk om continue oog te hebben voor elkaars belangen. 
Alle belangen moeten serieus meegewogen worden, waarbij het uiteraard wel 
mogelijk is dat niet aan alle belangen invulling gegeven kan worden. 

Samenwerking met ingenieursbureau en landschapsarchitect

Het samen op De Taats als projectlocatie werken heeft een positief effect gehad 
op de onderlinge samenwerking tussen het projectteam (namens de 
procespartners), het ingenieursbureau en de landschapsarchitect. De 
onafhankelijke rol van de landschapsarchitect heeft er voor gezorgd dat het 
aspect ruimtelijke kwaliteit expliciet heeft meegewogen in de totstandkoming 
van het voorkeursalternatief. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De procespartners hadden ieder voor zich wensen, ambities en opgaven bij de 
start van het gebiedsproces. Die hebben – na een zorgvuldige afweging - niet 
allemaal een plek gekregen in het voorkeursalternatief. Toch hebben alle partijen 
verantwoordelijkheid genomen voor de samenwerking en zich achter het 
voorkeursalternatief geschaard. Het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel is 
ook in het vervolg van het project cruciaal.

Bewust instappen

Het heeft meerwaarde als partijen heel bewust in een gezamenlijk proces 
stappen. Waarbij eigen ambities en wensen ingebracht kunnen worden, maar 
het uitgangspunt is dat er gezamenlijk gestreefd wordt naar een optimaal plan 
voor het gebied. Dan is het soms nodig om over eigen kaders heen te stappen.



2. Betrokkenheid opdrachtgevers en bestuurders

Bestuurlijke contacten

Aan de onderlinge (bestuurlijke) relaties moet continu gewerkt worden. Zowel 
tijdens de bestuurlijke overleggen als tussentijds in bijvoorbeeld één op één 
gesprekken. Wanneer dilemma’s of vraagstukken zich voordoen kan informeel 
onderling contact veel duidelijk maken en een oplossing dichterbij brengen. Het 
is belangrijk dat bestuurders en opdrachtgevers elkaar kennen en makkelijk 
weten te vinden. Dit kan ook op een informele manier gefaciliteerd worden, 
bijvoorbeeld door het organiseren van een veldbezoek.

Keuzes maken

Gedurende de verkenning bleek het lastig te zijn om besluiten te nemen over de 
gebiedsambities, lastiger dan voor de dijkverbetering. Dat kwam omdat de dijk 
sowieso verbeterd moet en er vooral gezocht werd naar de beste oplossing. 
Daarbij hielp ook dat er veel vertrouwen was in de inhoudelijke expertise op dat 
vlak bij het ingenieursbureau en het waterschap. 

Voor de gebiedsambities ging het niet om een keuze voor de beste oplossing, 
maar om de keuze voor het wel of niet meenemen in het voorkeursalternatief. 
Het was lastig om daar een gezamenlijk beeld bij te krijgen en tot gedragen 
onderbouwing voor de keuze te komen. Daarbij kostte het moeite om ambities 
in gezamenlijkheid definitief los te laten.

Agenda bestuurlijke overleggen

Bestuurders moeten regelmatig keuzes maken om wel of niet deel te nemen aan 
bestuurlijke overleggen. De inhoud van de agenda is daar mede bepalend in en 
dan met name of er duidelijke beslispunten voor liggen. Overleggen waar 
besluiten gevraagd worden krijgen de hoogste prioriteit. Maar bestuurlijke 
betrokkenheid is gedurende het gehele proces gewenst en niet alleen op het 
eind bij het definitieve besluit. Het is belangrijk om bestuurders ook tussentijds 
te informeren en mee te nemen in keuzes die worden gemaakt. Het is belangrijk 
om hier bij het samenstellen van de agenda rekening mee te houden en dat in 
de voorbereiding mee te nemen. Eventueel kan er ook voor gekozen worden om 
de bestuurders op een andere manier te informeren, bijvoorbeeld door middel 
van een nieuwsbrief. 

Timing overleggen

Bestuurlijke overleggen zijn belangrijke momenten in de voortgang van een 
project. Tijdens zo’n overleg worden fases afgesloten en richting gevraagd voor 
het vervolg. De overleggen worden ruim van te voren in gepland om zo veel 
mogelijk met de agenda’s van alle betrokkenen rekening te kunnen houden. Dit 
zorgt voor een hele harde deadline en maakt het proces minder flexibel. 

Duidelijkheid en scherpte in voorbereiding

Het maken van keuzes en nemen van besluiten is aan de bestuurders, maar de 
wijze van voorbereiding is daarin heel belangrijk. Vanuit het projectteam en 
procesteam wordt een lijn gekozen en voorgelegd aan de opdrachtgevers, ook 
als daar nog geen overeenstemming over is. Het is wel belangrijk om eventuele 
bezwaren of tegengeluiden ook mee te geven. Een scherpe inhoudelijke 
discussie in het opdrachtgeversoverleg kan helpen om de bestuurders goed voor 
te bereiden op het te nemen besluit. 



3. Verwachtingenmanagement
Ophalen én loslaten

Vanaf het begin van de verkenning is veel tijd en energie gestoken in het 
opstarten van het gebiedsproces. Tijdens bijeenkomsten en gesprekken is aan 
procespartners en stakeholders gevraagd om actief mee te denken en wensen 
naar voren te brengen. Ook gedurende het gebiedsproces is lang vastgehouden 
aan een uitnodigende en open houding met betrekking tot nieuwe ideeën. 

Maar richting het einde van de verkenning kwam het moment van keuzes 
maken. Die keuzes zijn gemaakt, onderbouwd met argumenten, vastgelegd in 
rapporten en uitgelegd aan de omgeving. In de afronding hebben we ervaren dat 
ook het loslaten van wensen en ambities tijd en energie vraagt. Een gedegen 
onderbouwing is belangrijk, maar is alleen niet voldoende om het proces goed af 
te ronden. De keuze en onderbouwing moet ook geduldig en met aandacht 
gedeeld worden, zodat ook de omgeving daar geleidelijk in meegenomen wordt. 

Vastleggen keuzes en besluiten

Voor het verwachtingsmanagement van de toekomst is het belangrijk om 
gemaakte keuzes en besluiten goed vast te leggen en te delen. Op elk moment 
in het vervolgproces kunnen vragen gesteld worden over gemaakte keuzes. 
Zonder parate antwoorden ontstaat onnodige onduidelijkheid, twijfel en 
discussie. 

Ook verwachtingen onderling uit blijven spreken

Niet alleen naar de omgeving is het belangrijk om de verwachtingen goed te 
delen, maar ook als procespartners onderling is het belangrijk om daar stil bij te 
blijven staan. Het is belangrijk om aannames over onderlinge verwachtingen te 
blijven toetsen om teleurstellingen op het eind te voorkomen. Verwachtingen  
kunnen namelijk veranderen of ze kunnen in eerste instantie verkeerd begrepen 
zijn. 

Dilemma ‘open en uitnodigend’ vs ‘kaders stellen’

In de verschillende evaluatie momenten is teruggegeven dat er bij de start 
duidelijker kaders gesteld hadden moeten worden. Dit vanwege teleurstellende 
reacties op de afgevallen ambities. Het gevoel leeft dat er vanaf het begin veel 
ruimte is gegeven en dat alles mogelijk was. Dit sluit aan bij een ‘open en 
uitnodigende’ houding die we als project(team) nagestreefd hebben. Maar 
vanuit het team leeft het gevoel dat er wel degelijk kaders zijn meegegeven 
vanaf de start. Daarin zijn we wel voorzichtig geweest, omdat te strakke kaders 
ook kunnen leiden tot het te snel afschrijven van wensen en ambities. In dat 
geval zou het gebiedsproces geen serieuze kans hebben gekregen. 

Het zoeken naar de juiste balans tussen ‘open en uitnodigend’ en ‘kaders stellen’ 
is heel ingewikkeld en moeilijk voor af te bepalen. In het kader van de 
Omgevingswet is het wel wenselijk om daar verder ervaring mee op te doen. 

Ook in de aanbevelingen van het onderzoek door de WUR komt dit dilemma 
naar voren. Daar wordt het als volgt verwoord: “benoem heldere kaders en stel 
de reikwijdte duidelijk vast, maar kijk wel breed om mogelijkheden voor synergie 
(mee koppelen) en medefinanciering te vinden én om knelpunten in beeld te 
brengen en zo veel mogelijk weg te nemen.”



4. Gebiedsproces

Tegenstrijdige belangen niet bij elkaar gekomen

Er is veel tijd en energie gestoken in het verkennen van alle belangen van de 
stakeholders. In het gebiedsproces is, bijvoorbeeld tijdens ontwerpsessies, vaak 
getracht om de tegenstrijdige belangen vanuit natuur en recreatie te 
overbruggen. Er is onvoldoende beweging ontstaan om een brug te slaan en tot 
een gezamenlijk plan te komen. Dit leidt tot een wisselend draagvlak voor het 
uiteindelijke voorkeursalternatief. 

Alle wensen en ambities zijn opgehaald

Er is veel tijd en energie gestoken in het doorlopen gebiedsproces en dat heeft 
er toe geleid dat vrijwel alle wensen en ambities zijn opgehaald en 
meegenomen in het proces. Dit betekent niet dat ze ook allemaal zijn 
opgenomen in het voorkeursalternatief, maar wel in de afweging om tot een 
voorkeursalternatief te komen. Er zijn in de periode van besluitvorming geen 
nieuwe wensen en ambities naar voren gekomen die over het hoofd waren 
gezien.

Communicatie afstemmen

In het gebiedsproces is het belangrijk om gezamenlijk op te blijven trekken en 
dat ook uit te blijven dragen. Partners moeten zich er van bewust zijn wanneer 
ze iets uitdragen vanuit de eigen organisatie en wanneer ze dat vanuit de 
samenwerking doen. De boodschap en de vorm moet daar op afgestemd 
worden. Uiteraard met respect voor ieders belang en positie.

Open en transparant wordt gewaardeerd

Er is veel waardering in het gebied en bij de partners over de openheid en 
transparantie gedurende het gebiedsproces. Dat heeft bijgedragen aan het 
onderlinge vertrouwen. Ook in de aanbevelingen van het onderzoek door de 
WUR komen “vertrouwen en betrouwbaarheid” als randvoorwaarden naar voren 
bij de uitvoering van complexe projecten. 

Het leidt wel tot een dilemma, namelijk hoe ver gaat openheid en transparantie? 
De inwoners van Wageningen zijn zeer betrokken en geïnteresseerd. Op 
verschillende momenten zijn zeer inhoudelijke technische vragen gesteld. Vanuit 
het projectteam is er voor gekozen om dit soort vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden. Wel zijn hier aparte momenten voor georganiseerd, om anderen 
daar niet mee te belasten. 

Begrip en bekendheid project

Het intensieve gebiedsproces heeft veel momenten opgeleverd om uit te dragen 
waar het project over gaat. Daarmee is het werk van de partners en de 
verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld waterveiligheid, onder de aandacht 
gebracht bij de inwoners van Wageningen en omgeving. 

Benut dwingende tijdlijn

De dijkverbetering kent een harde planning en duidelijke mijlpalen, omdat de 
Grebbedijk is opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit levert 
een tijdlijn op waar momenten van besluiten en keuzes maken afgedwongen 
worden. Dit geeft aan de ene kant druk op het proces, maar neemt ook een 
eventueel gevoel van  vrijblijvendheid weg bij het gebiedsproces. De tijdlijn geeft 
daarmee het gebiedsproces richting, op voorwaarde dat er wel voldoende 
ruimte in zit om een serieus proces te doorlopen.



Beleving gebiedsproces

Jos van Hees (Rijkswaterstaat)

“Bestuurlijke betrokkenheid werkt beter als de bestuurders onderling verbonden 
zijn. Ook daar moet aandacht aan besteed worden, bijvoorbeeld door samen het 
veld in te gaan.” 

Peter de Haan (Gemeente Wageningen)

“We kijken terug op de verkenningsfase als een lange periode. Gedurende het 
proces is continu aan verwachtingsmanagement gedaan, maar de verwachtingen 
in de omgeving en bij de raad zijn altijd hoog gebleven.” 

Peter van ‘t Hoog (Provincie Gelderland)

“Vanaf de start is het gebiedsproces breed ingestoken en zijn veel partijen 
gevraagd ideeën aan te dragen, maar uiteindelijk zijn niet alle initiatieven 
onderdeel geworden van het VKA. Het is belangrijk om daar zorgvuldig mee om 
te gaan, omdat dit tot weerstand kan leiden.” 

Arjan Snel (Staatsbosbeheer)

“Wij zijn blij met de brede insteek van het gebiedsproces voor de Grebbedijk. 
Een mooie kans om in gezamenlijkheid opgaven en ambities te verwezenlijken.” 

Hanke Bruins Slot (Provincie Utrecht)

“Het project is een echte win-winsituatie. De Grebbedijk krijgt de benodigde 
versterking en het Hoornwerk wordt beter zichtbaar. De provincie draagt zo bij 
aan waterveiligheid en de leefbaarheid. Ook vind ik het belangrijk om de 
historische elementen in het landschap van onze provincie goed te bewaren en 
de natuur te versterken.”

Patrick Gaynor (Waterschap Vallei en Veluwe)

“Het faciliteren van een gebiedsproces is inspirerend en uitdagend tegelijkertijd. 
Ons doel was het gebied en hiermee de verschillende stakeholders zo optimaal 
mogelijk van dienst te zijn, zonder je eigen opdracht uit het oog te verliezen. De 
uitdaging is om je buiten je eigen beleidsterrein te begeven. Het is een zoektocht 
naar een optimale mix aan mogelijkheden waarbij er uiteraard verschillende 
belangen spelen. Tegelijkertijd zitten er grenzen aan de maak- en haalbaarheid. 
Ergens wordt er gaandeweg het traject een punt gezet waarbij je je realiseert dat 
er niet alleen winnaars zullen zijn.”




