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Samenvatting
Onderzoeksproject NWO Delta Oost van de Radboud Universiteit en de Taakgroep
Uiterwaardenbeheer van overheden en beheerders in Gelderland stellen verbeteringen voor in
de organisatie en de aansturing van het beheer van de uiterwaarden langs Rijn en Waal. Het
samenspel van overheden, eigenaren en belanghebbenden (‘governance’), de financiering en
de gegevensvoorziening kan efficiënter en effectiever. Dat vraagt zowel om verbeteringen in de
samenwerking van eigenaren en beheerders in het uiterwaardengebied als verbetering van de
integratie van beleid en uitvoering door verschillende overheidsorganisaties die verantwoordelijk
zijn voor met rivier-, uiterwaarden-, landschaps- en natuurbeheer. Daarvoor adviseert de
Taakgroep om een praktijkproef te starten voor integrale aansturing en financiering van het
uiterwaardenbeheer en daartoe een kernteam van medewerkers van Rijkswaterstaat Oost
Nederland, Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland in te stellen die gedurende 4 tot 5
jaar de nieuwe werkwijze uitwerkt en toetst.
Het uiterwaardenbeheer stuit op dit moment op diverse knelpunten:
• Beheerders en eigenaren moeten voldoen aan sterk verschillende eisen die overheden aan
uiterwaardenbeheer stellen. Samenwerking zou het eenvoudiger kunnen maken en de
efficiëntie verhogen. De gezamenlijke beheervisie die daarvoor nodig is, wordt veelal gemist.
• Meerdere overheden stellen eisen vanuit diverse beleidssectoren en op verschillende schaal.
Zij formuleren deze verschillend (concreet per locatie, object of soort, als streefwaarde of als
resultaat op algemeen niveau). Dit maakt beheer een lastige, kostbare opgave.
• Het dynamische karakter van het riviersysteem (morfologie, hydrologie, ecologie en gebruik)
past moeizaam bij de regelgeving en de besluitvorming voor inrichting. Aandacht voor
ontwikkelingsgericht en cyclisch beheer, vergt andere organisatie en doelformulering.
Bij het toekomstige uiterwaardenbeheer is rekening te houden met de volgende trends:
• Interactieve planvorming en de 4B-benadering (Bestuurders, Beambten, Burgers en
Bedrijven) in het WaalWeelde programma maakt dat beleid voor inrichting en beheer
van de uiterwaarden moet worden ontwikkeld in dialoog met eigenaren, gebruikers en
omwonenden.
• De ontwikkeling naar een netwerksamenleving betekent dat de overheden meer integraal
en in dialoog moeten werken. De waterveiligheidsbelangen, de natuurwaarden en de zeer
diverse gebruiksfuncties in het gebied beïnvloeden elkaar sterk.
• De netwerksamenleving vraagt van de medewerkers van overheden lastig te combineren
procesvaardigheden en inhoudelijke deskundigheid. Een verbindende schakel in het proces
tussen overheden, burgers en bedrijven is een geschikte oplossing.
• Streven naar kostenreductie, gebruik van natuurlijke bronnen en gebiedsexploitatie vragen
om beter benutten van ecosysteemdiensten (biomassa voor energie, voeding en medicijnen,
landschap voor toerisme en recreatie). Dit stelt eisen aan inrichting, organisatie en beheer.
• Agrarisch natuurbeheer wordt voortaan anders ingericht en gefinancierd met eisen
aan een gezamenlijke natuurvisie en samenwerking van eigenaren, agrariërs en
natuurbeheerorganisaties voor kennisdeling, schaalvoordeel en betere uitvoering.
• Het meenemen van de integrale beheeropgave bij de (her)inrichting, verkleint de beheerlast.
• Openbaar gebruikersvriendelijk toegankelijke geografische informatie over water-, natuur-,
landschapsbeheer en financiering, verschaft het bevoegd gezag, de eigenaren en beheerders
een noodzakelijk hulpmiddel voor integrale doelformulering, exploitatie en verantwoording.
• Eigenaren en beheerders kunnen in bestuurlijk verband samenwerken en als interne markt
per uiterwaard. Daarvoor zijn bestaande organisaties en contracten in het gebied beschikbaar
en bestuurlijke en economische modellen.
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•

Samenwerking van overheden zal gericht zijn op inhoudelijke afstemming en bundeling van
instrumenten en maatregelen, niet op het vormen van een nieuwe bestuurslaag. Per rivier of
riviertak stelt men normen, formuleert opdrachten per uiterwaard en monitort de resultaten.

Deze analyse leidt tot de volgende kansen en aanbevelingen voor beter uiterwaardenbeheer:
• Samenwerking van beheerders en eigenaren per uiterwaard, met één aanspreekpunt of
gebied-coördinator, maakt een betere allocatie van functies mogelijk, het beter en meer
flexibel voldoen aan natuur- en waterveiligheidseisen, en het benutten van schaalvoordelen.
• Ervaringen met samenwerkingsverbanden (onder andere pilot Rijnwaarden) leert dat het
bestuurlijke spoor begaanbaar is, gebruik makend van bestaande organisaties en contracten
tussen verenigingen voor agrarische natuurbeheer, Staatsbosbeheer en ontgronders.
• Samenwerking van overheden biedt kansen voor beleidsintegratie t/m gezamenlijke
handhaving. Formuleer doelen gebiedsgericht b.v. als afvoercapaciteit, aanwezigheid en
spreiding van natuurwaarden. Laat de keuze van maatregelen aan eigenaren en beheerders.
• Integraal uiterwaardenbeheer vraagt om anders aanbesteden: niet gescheiden naar activiteit,
maar gecombineerd; niet gericht op grote aantallen en kilometers, maar gebiedsgericht. Het
aanbestedingsrecht biedt daarvoor mogelijkheden, die nader onderzocht moeten worden.
• Het inrichten van een projectorganisatie van medewerkers van verschillende overheden biedt
de mogelijkheid voor gezamenlijke regelgeving en opdrachtverlening voor de uitvoering van
het uiterwaardenbeheer langs de gehele rivier, te beginnen bij de Waal met het Waalschap.
• Deze projectorganisatie stimuleert dat eigenaren en beheerders samenwerkingsverbanden te
sluiten voor beheer met als geografische eenheid de uiterwaarden: (uiter)waardschappen.
• Opdrachtverlening gebeurt in de vorm van gebiedsopdrachten en gebiedsoffertes. Met
participatie worden eigenaren en beheerders betrokken bij beleid en eisen en wordt ruimte
geboden voor innovatie en nieuwe functiecombinaties.
• De dynamiek van water, natuur en gebruik vragen flexibiliteit van overheden, eigenaren en
beheerders. Overheden formuleren regels kader stellend met rekenregels binnen een robuust
adaptief raamwerk. Eigenaren voldoen als samenwerkende uiterwaard aan de eisen.
• Het op een meer dynamische manier omgaan met het gebied biedt tevens de
mogelijkheid om meer gebruik te maken van ecosysteemdiensten, die voorheen minder
ontwikkelingskansen hadden.
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In het laatste hoofdstuk van dit rapport formuleert de Taakgroep Uiterwaardenbeheer haar
advies aan het Bestuurlijk Platform WaalWeelde. De drie hoofdadviezen zijn erop gericht dat
de overheden moeten sturen op algemene doelen en flexibiliteit gunnen bij de uitvoering
van maatregelen. Vervolgens op het inrichten van één overheidsteam van RWS, Provincie en
Waterschap die in een vijfjarige praktijkproef gaan werken als Waalschap voor aansturing,
doelformulering en financiering van het uiterwaardenbeheer, de overheden ontzorgt,
werkt aan een ‘robuust adaptief raamwerk’. Ten derde stimuleert dit team de vorming van
samenwerkingsverbanden van beheerders en eigenaren (waardschappen), die als consortium
gebiedsoffertes uitbrengen. De instelling van het Waalschap en de waardschappen is voorgesteld
als vijfjarige praktijkproef, waarin door ‘learning by doing’ ervaring wordt opgedaan.
Deze hoofdadviezen worden aangevuld met de aanbevelingen om het beheer en onderhoud
voortaan regionaal of lokaal en integraal op te dragen, daarbij natuur en veiligheid verder in
balans te brengen door integrale doelen te formuleren en de inspraak voor waterveiligheid- (de
‘vegetatielegger’) en natuurbeheerplannen (Natura 2000 Rijntakken) te bundelen. De toepassing
van de gebiedsopdrachten en –offertes kan worden gestimuleerd door ervoor te zorgen dat
besparing door integraal werken op grotere schaal ook ten goede komen aan het gebied en
beheereenheden ook beheer kunnen krijgen over de publieke gronden in hun uiterwaard.
Het uitbouwen van het geografische informatiesysteem als ‘thermometer’ voor het gebied is
een ondersteuning voor de uitwerking van beheermaatregelen, gezamenlijke exploitatie en
verantwoording. Tevens wordt aanbevolen om de proef met samenwerking tussen eigenaren en
Terrein Beherende Organisaties in de Rijnwaardense Uiterwaarden voort te zetten.
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1.1

URD Delta Oost

Het project Delta Oost is onderdeel van het NWO programma Urban Regions in the Delta.
Delta Oost (Rijntakken-Waal en de Stadsregio Arnhem Nijmegen) kent een groot aantal
vraagstukken: integraal watermanagement, uiterwaardenbeheer, de ontwikkeling van openbaar
vervoer, infrastructuur en gebiedsontwikkeling. De afgelopen jaren krijgt de integratie van
de verschillende opgaven in gebiedsontwikkeling al veel aandacht, maar de toegenomen
complexiteit en financieringsproblemen - versterkt door de huidige crisis - zorgen voor veel
belemmeringen. De besluitvorming wordt verder bemoeilijkt doordat informatie over de te
verwachten effecten van de investeringen (in termen van bijvoorbeeld milieuopbrengsten,
mobiliteitsstromen, natuurwaarden, recreatieve bestedingen en opbrengsten uit
vastgoedinvesteringen) onvoldoende ontsloten is.

1.2

Taakgroep Uiterwaardenbeheer WaalWeelde

De Stuurgroep WaalWeelde (tegenwoordig bekend als bestuurlijk platform WaalWeelde) heeft
in 2011 de Taakgroep Uiterwaardenbeheer WaalWeelde ingesteld om te verkennen hoe het
uiterwaardenbeheer doelmatiger en duurzamer kan worden. De stuurgroep constateerde dat
het beheer en onderhoud van de uiterwaarden na ingrepen voor waterveiligheid (Ruimte voor
de Rivier) en natuur (NURG, Natura 2000) niet overal goed geregeld is. Zowel bij de overheden
als in het veld gebeurt het beheer sterk versnipperd en er zijn vragen over de financierbaarheid
ervan. De Taakgroep wil hiervoor oplossingen en kansen aandragen. Het onderdeel van URD
Delta Oost, dat zich met het uiterwaardenbeheer bezig houdt heeft de leiding op zich genomen
van de Taakgroep. De ambitie van de Taakgroep is om na de ontwikkelperiode van 2011 – 2014
te komen tot een beheeroplossing voor de Waal die in de vijf jaar erna zal worden toegepast.
Deze ambitie werd uitgedrukt in de volgende doelstellingen:
1. De taakgroep vult de WaalWeelde visie aan met een voorstel voor doelmatig en duurzaam
beheer.
2. De taakgroep formuleert praktijkgerichte adviezen, die zo mogelijk in de praktijk zijn
getoetst.
3. De taakgroep zorgt voor de koppeling met lopende projecten en programma’s in de eigen
organisatie, zoals SSRS, Stroomlijn, Natura 2000, NURG, Ruimte voor de Rivier.
4. Uiteindelijk bespreekt de taakgroep de juridische, economische, organisatorische en
beleidsmatige consequenties van de nieuwe vorm van uiterwaardenbeheer en rapporteert/
adviseert hierover aan de Stuurgroep.
Gedurende het werk is besloten om de aandacht te concentreren op de juridische, economische,
organisatorische en beleidsmatige aspecten van de nieuwe vorm van uiterwaardenbeheer en
het toetsen ervan in een praktijkvoorbeeld (ambitie 2 en 4). Het werd niet opportuun geacht
om daarnaast nog een uitbreiding van de Visie WaalWeelde te schrijven. Het koppelen van de
consequenties van lopende projecten (ambitie 3) is bij het advies meegenomen.
Deelnemende organisaties aan de Taakgroep uiterwaardenbeheer zijn: Provincie Gelderland,
Rijkswaterstaat Oost Nederland, Dienst Landelijk Gebied, Ministerie van Economische Zaken,
Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, ANV Lingestreek (SPAN), NC Advies en Radboud
Universiteit Nijmegen. Agenda Leden zijn: Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende
Industrieën, Natuurlijk Platteland Nederland, Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Gelders
Particulier Grondbezit.
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1.3

Governance, finance, geo-information

In URD Delta Oost onderzoeken we of innovatieve vormen van samenwerking (governance)
en financiering (finance) en toegankelijke maken van geo-informatie kunnen bijdragen aan een
betere afstemming van economische en ruimtelijke vraagstukken. En daarmee aan duurzame
ontwikkeling en beheer van de regio.
1. Governance: hoe komen we tot meer effectieve, flexibele arrangementen voor publiekprivate samenwerking: een effectieve multi-level samenwerkingsstrategie?
2. Finance: hoe kunnen we de financiële haalbaarheid en verdiencapaciteit van de
beheerprojecten verbeteren? Door de implementatie van nieuwe verdienmodellen en door
aanpassing of inzet van nieuwe instrumenten?
3. Geo-information: hoe kunnen we geo-informatie van verschillende partijen ontsluiten in een
toegankelijk en gebruiksvriendelijke omgeving om kennis deling te bevorderen?

1.4

Het natte en droge domein

Het project is gericht op twee domeinen. Enerzijds het ‘natte’ domein waarin opgaven rond
water, veiligheid, natuur, energie en recreatie centraal staan. Anderzijds het ‘droge’ domein,
waarin het gaat om vraagstukken rond mobiliteit, openbaar vervoer en gebiedsontwikkeling.
Binnen het ‘natte domein’ ligt de nadruk op het verbeteren van het beheer van de uiterwaarden
langs de Rijn en Waal. Voor uitvoering van het project is aansluiting gevonden bij WaalWeelde,
een samenwerking die in 2006 ontstond tussen belangenorganisaties, bedrijven, beambten en
bestuurders (de 4 B’s), met als doel de veiligheidsmaatregelen tegen hoogwater te combineren
met opgaven op het gebied van natuur (ecologische hoofdstructuur, Natura 2000 en Nadere
Uitwerking Rivierengebied). Ook speelden er belangen op het gebied van bedrijven, wonen,
recreatie en toerisme, cultuurhistorie en landschap. Sinds 2008 voert Provincie Gelderland de
regie over dit samenwerkingsverband. De opdracht van het Bestuurlijk Platform WaalWeelde aan
de Taakgroep Uiterwaardenbeheer verbindt dit programma met het natte domein van het project
URD Delta Oost en heeft gezorgd voor cofinanciering van dit deel.
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1.5

Opzet van dit rapport

In dit adviesrapport gaan we in doelmatig, duurzaam en integraal uiterwaardenbeheer.
Nadruk ligt op de governance, de uitoefening van bestuursmacht en beleid door overheid
in relatie met de actoren (burgers, bedrijven) in het gebied. De onderwerpen financiering en
informatievoorziening door middel van geo-informatie komen eveneens aan bod, waarbij we
verwijzen naar andere resultaten van het project URD Delta Oost. We beschrijven dit aan de
hand van de praktijk in het ‘natte domein’, meer in het bijzonder het beheer van uiterwaarden
in het gebied. We zien mogelijkheden tot verbetering van de samenwerking van eigenaren en
beheerders in het uiterwaardengebied en verbetering van de integratie van beleid en uitvoering
door verschillende overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor met rivier-, uiterwaarden-,
landschaps- en natuurbeheer. In aparte tekstkaders en afbeeldingen zijn beschrijvingen van
aspecten van het uiterwaardenbeheer, praktijkvoorbeelden en illustraties opgenomen. Deze
passen bij de onderwerpen die worden behandeld, maar staan relatief los van de lopende tekst
ernaast en zijn zelfstandig leesbaar.

1.6

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de problemen in het beheer van de uiterwaarden geschetst vanuit drie
verschillende perspectieven: de overheden, eigenaar of beheerder en het riviersysteem. Na
deze probleemverkenning zullen in hoofdstuk 3 de maatschappelijke ontwikkelingen, trends en
inzichten uit wetenschappelijke onderzoeken (o.a. over WaalWeelde) beschreven worden.
Hoofdstuk 4 maakt de koppeling van theorie naar praktijk en geeft de kansen en oplossingen
van de in hoofdstuk 2 beschreven problemen weer per perspectief van eigenaar/beheerder,
overheden en het riviersysteem. Daarbij zijn ook de discussies uit de taakgroep-vergaderingen
gebruikt. Aan het eind van ieder hoofdstuk is een paragraaf opgenomen waarin de conclusies
worden getrokken van de beschouwingen in dat hoofdstuk voor het uiterwaardenbeheer langs
de Waal. De snelle lezer leest de samenvatting, deze slotparagrafen en hoofdstuk 5. Daarin
worden de adviezen aan het bestuur voor een doelmatiger en duurzaam uiterwaardenbeheer
geformuleerd.
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Stroomlijn – vegetatiebeheer langs de grote rivieren PDR
Eén van de aanleidingen voor de start van het onderzoek naar uiterwaardenbeheer was de
aankondiging van het programma Stroomlijn door de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR)
van Rijkswaterstaat in 2011. Rijkswaterstaat meldt over dit programma1:
“Wat is er aan de hand?
Door steeds grotere weersextremen worden de hoogwaterstanden in de Nederlandse rivieren steeds
groter. Onze rivieren moeten al dit water wel veilig kunnen afvoeren naar de zee. Daarom werken we
in Nederland doorlopend aan het veiliger maken en houden van ons rivierengebied. Dit gebeurt door
diverse projecten zoals dijkverzwaringen of het graven van geulen in uiterwaarden, maar ook door
goed beheer en onderhoud van de uiterwaarden.
Dit geldt ook voor de natuur in de uiterwaarden. Op het moment dat uiterwaarden vol staan met
planten, kan dit leiden tot onveilige situaties. Veel vegetatie kan namelijk de doorstroming van het
water belemmeren. Het effect is net als een file op de snelweg – de snelheid van de rivier neemt af,
en door ‘opstuwing’ van het water stijgt de waterstand. Dit kan zorgen voor een onveilige situatie
langs de rivier en dat moeten we voorkomen.
Wat gaat Rijkswaterstaat daar aan doen?
Natuurlijk kunnen we niet zomaar alle planten en bomen verwijderen uit het rivierengebied. De
Nederlandse riviernatuur is uniek en van grote waarde voor bijvoorbeeld biodiversiteit en recreatie.
Daarom gaat Rijkswaterstaat met beheerders en eigenaren van de uiterwaarden, in overleg.
Samen met deze partners, bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Dienst Landelijk
Gebied wordt gekeken wat de beste oplossing is voor een veilige situatie, waarbij alle natuurbelangen
worden meegenomen. Dit gebeurt in het project Vegetatiebeheer Grote Rivieren, waarin gewerkt
wordt in een aanpak voor vegetatieonderhoud en beheer in het hele Nederlandse rivierengebied.
De opgave waarvoor Stroomlijn zich geplaatst ziet is omvangrijk. Uit de inventarisatie die
Rijkswaterstaat eind 2012 maakte blijkt dat op 46.000 hectare langs de grote rivieren in Nederland
vegetatiebeheer gewenst is. 9.000 hectare daarvan is in beheer bij Rijkswaterstaat of de projecten
Ruimte voor de Rivier, Maaswerken en NURG. Van de overige 37.000 hectare in beheer bij anderen,
ligt 13.000 hectare binnen de ‘stroombaan’ van de rivier, dat wil zeggen in het gebied waar zeer
regelmatig bij hoge waterstand water stroomt. Rijkswaterstaat moet de eigenaren en beheerders
van deze gebieden bewegen tot het gewenste vegetatiebeheer. Een voordeel is dat bijna 12.000
hectare uit grasland en akkers bestaat, die weinig weerstand geven. Maar op 1.443 ha is er op zeer
korte termijn ingrijpen gewenst om de daar aanwezige ruwe vegetatie (riet, ruigte, struweel, bos)
te verwijderen. In deze stroombaan geldt bij RWS het adagium ‘glad tenzij’ voor een goede afvoer
van water. Duidelijk is dat hierdoor spanning ontstaat met ecologische kwaliteit, bescherming van
natuur en landschap (waaronder Natura 2000 gebieden) en cultuurhistorische elementen. Na het
doorvoeren van deze inhaalslag, zal er intensief beheerd moeten worden.”

Rijntak
Bovenrijn

Lengte (km)

Oppervlakte

Gemiddelde breedte

uiterwaard (ha)

uiterwaard (m)

11

1.100

850

Waal

91

1

8.700

550

IJssel

119

10.500

500

89

6.600

400

312

28.200

+ 500

Nederrijn
Totaal

Figuur 1: kengetallen uiterwaarden (bron: Doelmatig beheer van veilige riviernatuur (2011) Bureau Stroming)

Figuur 1: kengetallen uiterwaarden (bron: Doelmatig beheer van veilige riviernatuur (2011) Bureau Stroming)

17

2.1

Beheer en inrichting

In het uiterwaardengebied van de rivieren is er geregeld veel discussie over inrichting. Het
bieden van meer ruimte aan de rivier om de afvoercapaciteit voor water te vergroten vraagt om
ruimtelijke beslissingen zoals het terugleggen van dijken, aanleggen van nevengeulen, verlaging
van de uiterwaarden, afbreken van obstakels als steenfabrieken etc. Deze beslissingen brengen
functieverandering met zich mee, kosten in enkele gevallen woningen en bedrijfslocaties en
leiden tot veranderingen in het landschap. Waar veranderingen optreden in de functies (wonen,
werken, recreëren, verkeer, water, natuur), vindt er besluitvorming plaats volgens de Wet op
de ruimtelijke ordening, met de bijbehorende procedures van inspraak en bezwaar. Na (her)
inrichting van het gebied, start de fase van beheer. Zeker in het rivierengebied is ‘beheer’ niet
beperkt tot ‘onderhoud uitvoeren’ of ‘in stand houden’. Beheer betekent ook laten groeien,
maaien, kappen, baggeren en uitdiepen, in sommige gevallen vergraven. In voorkomende
gevallen is er niet een scherpe lijn te trekken waar beheer ophoudt en (her)inrichten begint. In dit
onderzoek hanteren we als definities:
Beheer is alle activiteit die te maken heeft met het onderhouden, beheren, monitoren en
ontwikkelen van waterveiligheids- en natuurdoelen in de uiterwaarden, in relatie met de functies
die daar worden uitgeoefend, zoals recreëren, economische ontwikkeling en wonen. Bijvoorbeeld
het alloceren van beheerdoelen of toepassen van beheermaatregelen (maaien, kappen,
jaarrondbegrazing) in het uiterwaardengebied.
Onder de uiterwaarden verstaan we het buitendijkse gebied vanaf winterdijk tot winterdijk
exclusief de vaargeul.
We bekijken in URD Delta Oost het uiterwaardenbeheer in het rivierensysteem, de Rijntakken.
Langs deze rijntakken is een groot oppervlakte buitendijks gebied, de uiterwaarden.
In figuur 1 zijn de lengte en de oppervlakten aangegeven.2
De meeste aandacht gaat in dit onderzoek uit naar het gebied dat samenwerkt in het project
WaalWeelde, dat wil zeggen de Bovenrijn (Duitse grens tot de ‘kop’ van Pannerden) en van daar
af de Waal tot en met de gemeenten Lingewaal en Zaltbommel (zie figuur 2).

Figuur 2: (A) de ligging van het WaalWeelde gebied in Nederland; (B) in licht grijs de WaalWeelde gemeenten en in donkergrijs de
uiterwaarden van de WaalWeelde gemeenten (bron: Fliervoet et al 2013)
1) Zie de website van rijksoverheid.nl:
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/veiligheid/bescherming_tegen_het_water/veiligheidsmaatregelen/stroomlijn/
2) Opmerkelijk is dat Rijkswaterstaat een andere lengte van de Waal noemt: Rijkswaterstaat rekent met de vaarweg van 84 kilometer
(kilometer 868 bij de splitsing ter hoogte van Pannerden tot kilometer 952 bij Loevestein bij Zaltbommel.

Halsaf
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Figuur 3: eigendommen in Rijnwaardense uiterwaarden

De wetgeving voor natuur in Nederland
Een projectleider van het Programma Stroomlijn verzuchtte eens ”om één boom te kappen heb
ik acht vergunningen of ontheffingen nodig”. De natuurbescherming in de uiterwaarden wordt
in Nederland geregeld in de volgende wetten en richtlijnen:
• Natuurbeschermingswet voor gebiedsbescherming*
• Flora- en Fauna wet voor bescherming van planten en dieren*
• Boswet voor bescherming van bossen*
• Natuurschoonwet voor instandhouding landgoederen
• Europese richtlijn Natura 2000 (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn)
• Waterwet en Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening
• Kaderrichtlijn Water (KRW) en monitoringsprogramma Kaderrichtlijn water
Naast deze specifiek op de natuur gerichte wetten en regelingen, kunnen bij het nemen van
beheermaatregelen in de uiterwaarden ook de volgende wetten van belang zijn:
• Wet beheer rijkswaterstaatswerken
• Wet inrichting landelijk gebied
• Wet Milieubeheer
• Regeling groenprojecten 2010
En uiteraard dienen de maatregelen in overeenstemming te zijn met het
• Gemeentelijk bestemmingsplan
*: voornemen is om deze drie wetten samen te voegen in de Wet Natuurbescherming medio 2014.
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2.2

Bezien vanuit de eigenaar of beheerder

Een groot aantal en zeer diverse eigenaren en beheerders zijn actief in het uiterwaardgebied
van WaalWeelde. Het gaat om individuele grondbezitters (woningen met erf, agrarische
gronden), gronden in bezit van het Rijk (Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf, voorheen
Domeinen Onroerende Zaken) dat grotendeels wordt verpacht, gronden in bezit van Provincie of
voormalige dienst Beheer Landbouwgronden, Staatsbosbeheer, gronden in bezit van gemeenten,
van ontwikkelaars, zand- en kleiwinners. Verder is er onderscheid tussen eigendom van de grond
en beheer ervan, zoals grond van het Rijk, gemeenten of particulieren die in beheer zijn bij
agrariërs, en bij organisaties voor landschaps- en natuurbeheer, zoals Staatsbosbeheer, Stichting
Free Nature, Stichting Gelders Landschap & Kastelen, etc.
Deze eigenaren en beheerders hebben te maken met de dagelijkse problemen en kansen in hun
gebied: het optreden van hoogwater en droogte, het groeien en afsterven van vegetatie, het
voorkomen van dieren, begrazing door dieren (zowel hun eigen vee als door b.v. ganzen die
spontaan neerstrijken), het aanslibben van zand en klei en het afslaan daarvan, ontstaan van
reliëf en soms duinen door wind en stroming en alle vormen van bodemgebruik voor agrarische
doelen, voor diverse vormen van recreatie, wonen, werken, zand- grind- en kleiwinning,
enzovoorts.
De uiterwaarden zijn dus verdeeld over een groot aantal eigenaren. Als voorbeeld is in figuur
3 een eigendomskaart van de Rijnwaardense Uiterwaarden afgebeeld met de Noordoostelijke
oever van de Bovenrijn (rechtsonder) en het Pannerdens Kanaal (van midden naar linksboven).
Elke kleur staat voor een andere eigenaar. In dit gebied zijn er 126 eigenaren.

2.2.1

Verschillende eisen van de overheid

Bij het uiterwaardenbeheer en de exploitatie door eigenaren en beheerders, worden zij
geconfronteerd met eisen vanuit verschillende beleidsvelden. De belangrijkste daarvan zijn:
• Eisen voor rivierbeheer en waterveiligheid door Rijkswaterstaat (waterkwantiteit en -kwaliteit
in de rivier, vaargeul, nevengeulen, kribben, zomerbed, winterbed)
• Eisen aan vegetatiebeheer door Rijkswaterstaat (beperken van de hydraulische weerstand
van gewassen en natuur in het buitendijks gebied)
• Dijkbescherming door Waterschappen (voet van de winterdijk, de dijk met bekleding,
kunstwerken tussen winter- en zomerdijk)
• Eisen aan natuurbehoud en ontwikkeling, eisen aan landschapsbeheer door de Provincie
(realisatie Ecologische Hoofdstructuur, Nadere Uitwerking Rivierengebied, naleving
Natuurbeschermingswet, uitvoering beheerplan Natura 2000 , behoud waardevolle
landschappen)
• Eisen aan weidevogels- en ganzenfoerageergebieden door het Rijk
Elke eigenaar en beheerder heeft te maken met een of meer van deze eisen en moet aantonen
dat het beheer van zijn of haar gebied voldoet aan de eisen. Enkele eisen gelden alleen als
de eigenaar een vergoeding aanvraagt en ontvangt, bijvoorbeeld een vergoeding vanuit het
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) van de Provincies. Als de eigenaar niet
voldoet aan de eisen, kan die subsidie worden teruggevorderd. Andere eisen, zoals die voor
waterveiligheid zijn verplicht in het kader van de Waterwet en worden – bij in gebreke stelling –
door Rijkswaterstaat uitgevoerd waarbij de eigenaar de activiteit op het terrein moet gedogen.
Daarnaast bevatten de eisen in de praktijk tegenstrijdigheden, waardoor het natuurveiligheidsdilemma zich met name bij het (efficiënt) beheer manifesteert. De
Natuurbeschermingswet schrijft bijvoorbeeld het behoud van een habitat voor bestaande uit
onder andere ooibos. Voor de doorstroming van de rivier zou dat bos beter gedeeltelijk gekapt
moeten worden. De Boswet en Natuurbeschermingswet kunnen daarbij eisen dat bomen worden
herplant, bij voorkeur in het gebied zelf…
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Beheerplan Rijnwaardense Uiterwaarden
Een voorbeeld van schaalvergroting is de pilot Rijnwaardense Uiterwaarden. Overheden en
eigenaren in het gebied willen gezamenlijk doelen bereiken, waaronder 500 hectare nieuwe
natuur en 11 cm waterstandsdaling. Tevens zal hier de inhaalslag in het vegetatiebeheer (project
Stroomlijn van RWS) worden gerealiseerd door een aantal ingrepen en daarna in beheer worden
genomen. Door samenwerking tussen de eigenaren ontstaat schaalvergroting en daarmee meer
flexibiliteit om natuur te ontwikkelen op plaatsen die passen bij de hydraulische eigenschappen
van het gebied. Er ontstaan ook mogelijkheden om de vegetatie enige jaren uit te laten groeien
zonder nadelige effecten voor de doorstroming. Ofwel zowel bij inrichting als het beheer
ontstaat zo meer flexibiliteit

Vertrouwen als basis voor beheer Munnikenland
De herinrichting in het gebied Munnikenland (tussen de Waal en de Afgedamde Maas nabij Slot
Loevestein) is een project in het kader van Ruimte voor de Rivieren. Door een dijkverlegging zal
een waterstanddaling gerealiseerd worden, in het kader van waterveiligheid. Daarnaast vallen
delen van het gebied onder Natura2000 en binnen de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur.
Ook is er met Slot Loevestein een cultuurhistorische en heeft het geheel een toeristische functie
in het gebied. Gemeente Zaltbommel heeft de wens dat lokale partijen worden betrokken bij het
beheer van het gebied. Na intensieve gesprekken over de verdeling van verantwoordelijkheden
zijn Staatsbosbeheer en agrarische natuurvereniging (ANV) de Capreton overeengekomen dat
de ANV een groot deel van het operationeel beheer op zich neemt van gebieden die in handen
zijn van Staatsbosbeheer. Deze samenwerking is niet vanzelf tot stand gekomen. Zo was er een
verschil in visie van de partijen op het gebied: de Capreton ziet Munnikenland als onderdeel
van het landschap van de Bommelerwaard
en Staatsbosbeheer als onderdeel van
een dynamisch rivierenlandschap. Deze
perspectieven botsen en leveren verschillende
visie op voor het beheer van het gebied.
Er was aanvankelijk geen vertrouwen
tussen de partijen, dat mede veroorzaakt
werd doordat Staatbosbeheer de grond
van het Rijk ‘doorgeleverd’ zou krijgen na
herinrichting, wat door de Capreton vanuit
Figuur 4: Kaart inrichtingsplan Munnikenland
het mededingingsrecht bestreden werd. Met
een neutrale bemiddelingspartij is er toch begonnen met een samenwerking, gericht op de
inhoud: het bereiken van doelen en een gemeenschappelijke visie krijgen op de realisatiestrategie
Inrichtingsplan Munnikenland
daarvan staan centraal.
Lokale betrokkenheid, zoals met lokale agrariërs, kan het draagvlak in de streek vergroten en
ook de belevingswaarde van het gebied vergroten. Een ervaren beheerder als Staatsbosbeheer
kan gebruik maken van deze rol en van de competenties van de leden van de agrarische
natuurvereniging. Andersom profiteert de Capreton van de ervaringen van Staatsbosbeheer.
Hierdoor is het vertrouwen langzaam aan het groeien. De samenwerking tussen deze twee
beheerders kan de basis vormen voor een bredere samenwerking waaraan ook andere
beheerders uit het gebied deelnemen.
Cultuurhistorie

Locatie kasteel Munnikenland

Pont aanmeren (havenlocatie)
‘t Rechthuis (terp)
Slot Loevestein
De Munnikhof

Uitwateringssluisje

Groepschuilplaats Sneepkil

Batterij Brakel / Poederoijen

Relicten waterbeheersing NHW

12

P

Toegankelijkheid

Toegangsweg Loevestein (auto)

2

noodtoegankelijkheid auto

4

P

8

parkeerplaats

fiets- en wandelpaden

6

struinpaden / 4m+ NAP-palen

13

uitzichtpunt / landmark

5

9

Routes, aanmeren pontje, kano’s.

3

Verwachte vegetatie / Hoogte in NAP
open water (tot 0 m, dieper dan 1 m)

7

10

ondiep water/nat grasland (0-1m)

1

rietruigte (1-2m)

Dynamische zandoever (Waal)
grazige vegetaties (2-4m)

zachthoutooibos (indicatief)

11

hardhoutooibos en loofbos (indicatief)

P

Overig

dijklichaam, hoogwatervluchtplaats
watergang
poelen

zoekgebied jeugdaccommodatie
bedrijventerrein

watertransportleiding
locatie profielen

kleinschalige recreatie, horeca

0

100

200

300

400

500

meter

21

2.2.2

Grenzen aan de samenwerking

Subsidieregelingen, vergunningen, overeenkomsten worden met individuele eigenaren gesloten3.
In praktijk wordt er bij de uitvoering van beheer ook samengewerkt, maar dat verloopt
door verschillen in belangen tussen eigenaren niet altijd eenvoudig. Langs de Waal bestaan
diverse Agrarische verenigingen voor natuur- en landschapsbeheer en andere collectieven die
werkzaamheden uitvoeren voor hun deelnemers, voor overheden (bij voorbeeld waterschappen)
en terrein beherende organisaties (TBO’s) zoals Staatsbosbeheer.
Gezamenlijk beheer in een samenhangend uiterwaardengebied heeft voordelen:
•

•
•

Er kan schaalvergroting worden bereikt en dat leidt tot lagere kosten, bijvoorbeeld door
werkzaamheden op meerdere eigendommen in één werk uit te voeren, werkploegen en
machines gezamenlijk in te zetten, een kudde jaar het rond te laten begrazen.
Gebruik maken van elkaars competenties en kennis, zodat er efficiënt wordt beheerd en
iedereen gebruik kan maken van de informatie die sectoraal wordt verstrekt.
Schaalvergroting kan ook leiden tot eenvoudiger realiseren van de doelstellingen, met
name als het bereiken van de doelen tegenstrijdigheden oproepen. Als die per kavel door
de eigenaar gerealiseerd moeten worden, kan dat leiden tot suboptimale oplossingen. Bij
samenwerking kunnen de eigenaren de doelen alloceren op de plaats waar dat het beste
uitkomt, bijvoorbeeld ooibos met hoge natuurwaarden op stroomluwe delen, grasland in
delen die bij hoge waterstand mee stromen. Ook kunnen zij in delen van het gebied de
frequentie van beheer terugbrengen, bijvoorbeeld één keer per 20-30 jaar kappen in plaats
van jaarlijks snoeien.

Deze voordelen van samenwerking zijn de meeste eigenaren wel duidelijk, maar in praktijk blijkt
het moeizaam om structureel, in alle planfasen (niet alleen bij planvorming, ook bij beheer), met
alle partijen en gedurende lange tijd samen te werken aan uiterwaardenbeheer. Hierdoor mist
men kansen voor het genereren van opbrengsten, meedingen bij aanbestedingen en uitvoeren
van werken, uitwisseling kennis en ervaring, of het slim combineren van eisen.

2.2.3

Gezamenlijke beheeropgave op het gebied wordt gemist

Om de samenwerking in het beheer van het uiterwaardengebied te bevorderen is een gedeelde
visie op de gewenste inrichting, ontwikkeling en beheer van belang. Er is wel een algemene Visie
WaalWeelde voor de herinrichting van het gebied, maar het ontbreekt aan een gezamenlijke
visie op beheer en exploitatie van de uiterwaarden. Zo’n beheervisie per uiterwaard zou de
inspanningen van de eigenaren en beheerders richten naar een ‘stip op de horizon’. In een
dergelijke visie zullen de natuurlijke processen, de waterveiligheid en andere functies zoals
recreatie een plaats krijgen.
De inrichting en het beheer van het gebied zal rekening moeten houden met de natuurlijke
fluctuaties in het waterpeil en met de sedimentatie en erosie die door de rivierdynamiek optreden
en waardoor gebieden met verschillende hydraulische eigenschappen ontstaan (stroombanen,
stroomluwe delen). Het beheer zal afgestemd worden op deze dynamiek.
Waterveiligheid zal in de visie aandacht moeten krijgen, door keuzes te maken voor
‘stroombanen’ waar tijdens hoogwater het rivierwater snel en gemakkelijk doorstroomt, terwijl
andere delen van de uiterwaarden bij hoogwater een deel van de afvoer tijdelijk bergen.
Toeristische en recreatieve ontwikkeling van een gebied dragen bij aan de lokale economie. De
visie zal in moeten gaan op de mogelijkheid om deze functies verder te ontwikkelen.
Productie in het gebied, zowel agrarische productie als andere ecosysteemdiensten (biomassa,
grondstoffen) hebben eveneens hun plaats en stellen eisen aan de inrichting en het beheer.
3) In 2014 zal de subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer eisen dat er collectieven worden gevormd van eigenaren/beheerders.
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Scheiden werkzaamheden werkt inefficiënt
Daphne Willems (Daphnia Ecologie/Bureau Stroming) stelde tijdens de werkconferentie
uiterwaardenbeheer in 2011):
“Volgens mij zijn er winsten te behalen in efficiëntie slagen, in de samenwerking. Nu wordt het talud
van de dijk twee keer gemaaid door het Waterschap, daarnaast staan de koeien te grazen en die
moeten dan uitgerasterd worden. Vervolgens komt Rijkswaterstaat langs om die kribben vrij te maken
van bomen. Daar zit een heleboel inefficiëntie in. Nu worden de bomen ook als hout verkocht, maar
als je dat kunt opschalen, kun je daar ook efficiëntie halen. Ik zie voordeel om al die losse onderdelen
beter aan te pakken.”

Herinrichting Hurwenen met oog voor gezamenlijk
beheer
In het gebied van Hurwenen (tussen Rossum
en Zaltbommel) is bij de herinrichting van het
gebied samengewerkt tussen verschillende partijen
(Provincie Gelderland, Gemeente Maasdriel,
Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer,
DLG en BBL). Er is gezamenlijk een pakket aan
maatregelen gemaakt, met behoud van ieders
verantwoordelijkheden. Belangrijk onderdeel is het
gebied ‘De Kil’, waar revitaliseren en het structureel
versterken van de ecologische kwaliteit centraal
staat. Het graven van een nevengeul zit niet in
deze samenwerking en valt onder het programma
Ruimte voor de Rivier. Voor het deelgebied van
de Kil zijn maatregelen opgesteld met daaraan
gekoppeld een vorm van beheer.
Draagvlak en betrokkenheid bij planvorming
zijn belangrijk gebleken. Daar is een
samenwerkingsovereenkomst getekend door de
betrokken overheden en daarnaast zijn anderen
betrokken bij de planvorming, zoals de ZLTO, ANV,
bewoners en belanghebbenden. Dit resulteerde in
een gedragen plan aan het einde van het proces,
zodat dat uiteindelijk efficiënter uitgevoerd kon
worden. Het plan is dus niet top-down neergelegd
in het gebied, maar in een netwerkstructuur is
gezocht naar een gedragen vormgeving van
het natuurgebied. Tijdens de planvorming voor
inrichting is ook nagedacht over het beheer. Hierbij
is echter onduidelijkheid blijven bestaan over de
vraag of de gronden die momenteel in eigendom
zijn van Bureau Beheer Landbouwgronden
(BBL), mogen worden ‘doorgeleverd’ aan de
eindbeheerder. Daardoor kunnen nog niet op
alle onderdelen van het plan afspraken worden
gemaakt.
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De beheervisie zal de belangen voor natuur, waterveiligheid, recreatie en productie moeten
combineren. Soms liggen de belangen in elkaars verlengde, maar vaak leiden zij tot spanning.
Het zal niet mogelijk zijn op iedere plaats alle functies maximaal tot hun recht te laten komen.
De visie moet er juist op gericht zijn om van plaats tot plaats zorgvuldig accenten voor bepaalde
functies en functiecombinaties te kiezen. Daarmee wordt versnippering en inefficiëntie
voorkomen.
Hoewel het belang voor een integrale beheervisie door betrokkenen wordt onderschreven,
stelt Fliervoet et. al. 2003 op basis van een uitgebreide interviewronde langs organisaties die
bij WaalWeelde zijn betrokken dat ”een geïntegreerde planbenadering niet is geïncorporeerd
in de beheerstrategieën en –programma’s” en dat integraal beheer op gespannen voet
staat met “statische regelingen zoals de handhavingsdoelen van Natura 2000 en de
waterveiligheidsnormen”. Terwijl de voorkeur van de meeste respondenten uitgaat naar
“meer flexibiliteit in het huidige beleid voor natuur en rivierbeheer (…) om het doel van
uiterwaardenbeheer kostenefficiënt te bereiken”.4

2.3

Bezien vanuit de overheden

De overheden hebben voor verschillende beleidsterreinen met de uiterwaarden van doen en alle
overheidslagen hebben daarbij een rol. Het beleid ten aanzien van hoogwaterbescherming en
van natuurbeleid is door de eeuwen heen sterk veranderd, waarbij de tegenstelling tot technisch
ingrijpen en natuurlijk functioneren meer dan eens botsten. Deze tegenstelling is nog altijd
herkenbaar in het rivierenbeleid. Bovendien zijn er door de verdeling van verantwoordelijkheden
over verschillende overheidslagen – en ook binnen één overheid, zoals Rijkswaterstaat die zowel
voor doorstroming als voor de waterkwaliteit en -ecologie zorg moet dragen – op onderdelen
van het beleid wrijvingen merkbaar die voor een goed beheer onwenselijk zijn.

2.3.1

Verschillende beleidsperspectieven door de eeuwen heen

Van Heezik beschrijft de historie van het rivierenbeleid als ‘strijd om de rivieren’5. Was vanaf de
Middeleeuwen het ingrijpen van de mens in de loop van de rivieren beperkt tot het aanleggen
van kaden en maatregelen voor landaanwas, rond 1850 ontstond “een beleidsprogramma om
de onregelmatige, ‘abnormale’ vorm en loop van de rivieren te transformeren in een regelmatige,
‘normale’ gedaante” dat het rivierenbeleid tot 1965 zou domineren. De natuur werd in dienst
gesteld van de economische behoeften van de mens, door stroomverbetering van de rivieren
en verbetering – deels door internationale druk – van de bevaarbaarheid van de rivieren ten
behoeve van economische ontwikkeling. Normaliseren werd hét toverwoord in het rivierenbeleid.
In de jaren ’60 van de vorige eeuw ontstond kritiek op deze aanpak “met haar eenzijdige
oriëntatie op de economische functies van de rivieren, (die) zoveel schade
aan het natuurlijk functioneren van de rivieren (had) aangericht.” Gedoeld werd op de
vervuiling, uitputting, fysieke aantastingen, het verlies aan biodiversiteit. In plaats daarvan
moesten ecologie, landschap en cultuurhistorische waarden voorop komen te staan. Van Heezik
laat zien hoe deze ‘beweging van waterkwaliteitsactivisten’ mee konden drijven op de golf van
de sterk groeiende natuur- en milieubeweging. Met de introductie van het ecosysteemconcept
in hetwaterbeleid onder de noemer ‘integraal waterbeheer’ werd in 1985 in de Waterstaatsnota
‘Omgaan met water’ deze nieuwe, meer ecocentrische visie op het water(kwaliteit)beleid
opgenomen in het overheidsbeleid. volgens Van Heezik kon Rijkswaterstaat hiermee de
concurrentie van aanpalende departementen op het terrein van waterkwaliteit afslaan en werd
“ook de oppositie veel wind uit de zeilen genomen”. Voor de waterschappen bleek het lange
4) Fliervoet J.M., Born R.J.G., van den, Smits A.J.M. & Knippenberg L. (2013) Combining safety and nature: A multi-stakeholder perspective on
integrated floodplain management, Journal of Environmental Management, Vol 128, p. 1033-1042.
5) Heezik A. van (2007) Strijd om de rivieren. 200 jaar rivierenbeleid in Nederland, Den Haag.
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Figuur 5: Natura 2000 gebied Gelders Poort, in blauw vogelrichtlijngebied (VR), in groen VR en habitatgebied (HR), in bruin combinatie van VR,
HR en beschermd natuurmonument (NB)
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Figuur 6: hoogte van vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer

Figuur 7: Vegetatielegger Rijkswaterstaat
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tijd lastig om “de traditionele belangen op het gebied van veiligheid en economie op te offeren
voor de ‘moderne’ belangen van landschap, natuur en cultuur”. Maar in het begin van de
jaren negentig lieten “baanbrekende natuurontwikkelingsplannen in binnen- en buitenland”
zien dat “herstel van de natuurlijke dynamiek van de rivier bij kon dragen aan een andere
aanpak van het hoogwaterbeschermingsbeleid.” De hoogwaterproblematiek bleek ook op een
meer natuurlijker wijze op te lossen. De hoogwaters van 1993 en 1995 maakten duidelijk dat
dijkversterking een trage voortgang kende en een mindere landschappelijke kwaliteit opleverde.
Daarbij werd duidelijk dat het steeds maar verhogen van dijken geen toekomst vaste oplossing
biedt. De weg kwam vrij “voor de opmars van de alternatieve hoogwaterbeschermingsstrategie
(…) onder het motto ruimte voor de rivier”. Daarmee werd sinds die tijd een natuurvriendelijke
aanpak van de overstromingsproblematiek door de beleidsmakers geadopteerd. Zonder slag
of stoot gebeurt deze paradigmawisseling niet. In de praktijk bestaat er veel weerstand tegen
het nieuwe rivierenbeleid als de consequenties zoals dijk terugleggingen, overlaten en groene
rivieren voor de omwonenden duidelijk worden. Toch constateert Van Heezik dat men “met
het voortschrijden van de stand van (ecologische) wetenschap en (eco)techniek, steeds meer
overtuigd zal raken van de noodzaak van het herstel van het natuurlijk functioneren van de
rivieren en de mogelijkheden om dit te realiseren.”6
Het potentiele conflict tussen hoogwaterbescherming en regulering van de rivier door technisch
ingrijpen en het ontwikkelen van natuurlijke bescherming komt ook in de huidige periode
aan de oppervlakte. Deze verschillende perspectieven kunnen samenwerking bemoeilijken
omdat culturen, werkwijze, prioriteiten, definities et cetera verschillen. De aanwijzing van
de stroomgebieden van de grote rivieren tot Natura 2000 gebied stelt bovendien als nieuwe
zelfstandige eis dat natuurdoelen in het rivierengebied moeten worden behouden en op diverse
plaatsen ook moeten worden ontwikkeld..

2.3.2

Verschillende gezagen

In de uiterwaarden zijn alle vier de overheidslagen actief. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor
het opstellen en actualiseren van het bestemmingsplan, waarmee functies aan percelen worden
toegekend, zoals ‘natuur’, ‘water’, ‘agrarisch gebruik’, ‘wonen’, of ‘industrie’. De provincie heeft
een belangrijke rol in het beheer van het landschap en de natuur door het vaststellen van de
beheerplannen voor Natura 2000 gebieden.
De provincie heeft de verplichting tot monitoring van de natuurwaarden in het gebied. Ook voor
andere gebieden dan Natura 2000, stelt de provincie natuur- en landschapsbeheerplannen op en
in een andere rol verstrekt de provincie vergoedingen voor landschapsbeheer en natuurbeheer
(SNL) aan eigenaren. Deze vergoedingen verschillen naar gelang het type landschap en
natuurdoeltype dat de eigenaren beheren.
Naast de Gemeente en de Provincie zijn Rijkswaterstaat en het Waterschap actief in de
uiterwaarden. De minister van IenM is als rijks beheerder op grond van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken en de Wet verontreiniging oppervlaktewater bevoegde gezag met
betrekking tot de Waal. Binnen dit ministerie zijn er diverse spanningen, bij voorbeeld tussen
organisatiedelen onderling (DG Ruimte en Water, Programmadirectie Ruimte voor de Rivier,
Directie Oost-Nederland) tussen onderdelen van het beleid (beleidslijn Ruimte voor de Rivier,
Stroomlijn, veiligheid) en tussen rollen die men vervult (beleid versus vergunningverlening
en handhaving). Het waterschap is de beheerder van de primaire waterkering en bijhorende
beschermingszone. Voor beschermingszone op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn zijn
gedeputeerde staten het bevoegde gezag voor een eventueel benodigde Nbw-vergunning.
Voor de veiligheid is het ministerie van EZ verantwoordelijk en trekt in de vergunningverlening
gezamenlijk op met de Provincie. Daarnaast is Gedeputeerde Staten bevoegd gezag voor het
verlenen van onder meer vergunningen op grond van de Wm, de Ontgrondingenwet en de
6) Idem p.117
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Figuur 8: Eigendom, gezag en belang in de uiterwaarden (Bron: Programmadirectie Ruimte voor de Rivier)

Mengklassen volgens Stroomlijn RWS
De programmadirectie Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat acht zich niet deskundig op
het gebied van natuurwaarden. Het gaat hen echter wel om de weerstand die vegetatie in de
uiterwaarden oplevert voor de afvoer van water bij hoge afvoeren. De vegetatie is daarom
ingedeeld in vier klassen volgens de ‘ruwheid’ ervan. Rijkswaterstaat onderscheidt van glad naar
ruw: gras en akker, riet en ruigte, bos, struweel. Voor meer flexibiliteit heeft Rijkswaterstaat in
overleg met de terreinbeheerders voor grote natuurgebieden ‘mengklassen’ ontwikkeld, met
voorschriften als ‘natuurlijk en verruigd grasland met maximaal 10% houtige opslag’; ‘begraasd
mozaïek - struweellandschap 70/30’; ‘begraasd mozaïek - struweellandschap 50/50’; en ‘water
en verhard oppervlak’. Hierbij vermeldt Rijkswaterstaat in welke verhouding de zuivere klassen
moeten voorkomen. Deze mengklassen bieden de eigenaren meer flexibiliteit, omdat zij kunnen
bepalen waar de vegetatie groeit die aan de verschillende klassen voldoet, zolang de verhouding
voldoet aan de eisen. Deze mogelijkheid bestaat alleen voor grote terreinbeheerders.
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Grondwaterwet. Ook de organen van de gemeenten kunnen verschillende bevoegdheden in
het projectgebied hebben, zoals de bestemmingsplan- en projectbesluitbevoegdheid op grond
van de Wro, het bevoegde gezag voor het verlenen van Wm-vergunningen en vergunningen
en ontheffingen op grond van verschillende gemeentelijke verordeningen, zoals onder meer
kapvergunningen, ligplaatsvergunningen etc.
Rijkswaterstaat legt in een ‘legger’ vast welk type vegetatie in de uiterwaarden groeit, ingedeeld
in verschillende klassen van ‘ruwheid’. De klasse ‘gras en akker’ heeft een lagere weerstand dan
‘riet en ruigte’ of ‘bos en struweel’.
Hoe ingewikkeld de eigendoms- en de gezagsverhoudingen in het rivierengebied zijn,
wordt duidelijk in onderstaande afbeelding van Rijkswaterstaat. Eigendom en gebruik de
verantwoordelijkheid voor het beheer lopen nog parallel, zoals blijkt uit de tekstregels in het
eerste rode kader onder de doorsnede van de rivier in figuur 8, al wisselen zij elkaar een aantal
maal af en kan het gebruik zich uitstrekken over meerdere eigendommen. De bevoegdheden van
de verschillende overheden (het tweede rode kader) overlappen elkaar geheel of gedeeltelijk,
en zijn afhankelijk van het beleidsterrein (water, ecologie, bodem, waterkering, vaargeul etc.).
De belangen die in het gebied gemoeid zijn (zoals scheepvaart, visserij, landbouw, natuur,
delfstoffenwinning, wonen, recreatie) hebben weer een geheel andere verdeling (zie het derde
rode kader). De belangen in de uiterwaarden en de taken van bevoegd gezagen overstijgen de
eigendomsgrenzen.

2.3.3

Verschillende schaalniveaus en grenzen

Zaken rond het beheer van de rivier en de uiterwaarden zijn op verschillend schaalniveau
geregeld, maar hangen onderling nauw samen. Het laagste schaalniveau is dat van
het perceel, een aaneengesloten gebied van een individuele eigenaar. Bestemmingen
(bijvoorbeeld riviernatuur) worden in de regel door fysieke omstandigheden bepaald en
lopen over eigendomsgrenzen geen of verschillen binnen één perceel. Vergunningen en
beheervergoedingen worden per eigenaar gegeven . Ook de regels die Rijkswaterstaat opstelt
over de maximale weerstand van de vegetatie op de afvoercapaciteit, wordt per eigenaar
bepaald, als samenstel van ruwheidsklassen met onderscheid naar stroombaan en stroom
voerend deel. Binnen één uiterwaard levert dit een versnipperd beeld op.
Meerdere percelen die een samenhangend gebied vormen langs een oever van de rivier vormen
een uiterwaard, zowel in de rivierkundige en landschappelijke samenhang, als doorgaans ook in
de naamgeving. Perceeleigenaren in een uiterwaard kunnen samenwerken bij voorbeeld bij het
vegetatiebeheer. Inzet van machines, organiseren van het onderhoud en beheer en begrazing
profiteren van het werk op hoger schaalniveau. Voor de recreant is de uiterwaard een te beleven
eenheid, waar de perceelgrenzen eerder als hinderlijk worden ervaren. In de regel behoort een
uiterwaard tot één gemeente.
Meerdere uiterwaarden aan weerszijde van de rivier behoren tot een riviertraject, die bestaat uit
een aantal kilometers in lengterichting met in de dwarsdoorsnede het zomerbed, de uiterwaard
en de winterdijk. Binnen de uiterwaard komen diverse functies voor zoals nevengeulen,
agrarisch gebied en bebouwing, kades, waterhuiskundige kunstwerken, plassen, natuurgebieden
enzovoort. . Op dit schaalniveau zijn hydraulische doelen (maatgevende hoogwaterstand,
afvoercapaciteit) en habitats voor soorten (bijvoorbeeld het voorkomen van bepaalde soorten of
de aanwezigheid van voorwaarden voor ontwikkeling van die soorten) geformuleerd. Op veel
plaatsen is de vaargeul een grens tussen gemeenten.
Nog hoger is het schaalniveau van de riviertak (IJssel, Bovenrijn, Nederrijn, Waal), waar beleid
over de waterverdeling (onder andere voor zoetwatervoorziening voor natuur en landbouw),
capaciteit voor de scheepvaart, verschillen in afvoercapaciteit voor hoog water en ijsgang
worden afgewogen.
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Figuur 9: Onderverdeling rivier in trajecten en waarden

Flexibiliteit moet op alle niveaus geregeld worden.

Figuur 10: De ‘knikkerbaan’ van politiek naar handhaving
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Het beheerplan voor Natura 2000 wordt vastgesteld voor het gebied Rijntakken (zie figuur
5), bestaande uit de ‘takken’ Rijn, Waal, Lek, IJssel en Gelderse Poort. Het daarop volgend
schaalniveau is dat van de delta. In Nederland komen Maas en Rijn uit Zwitserland, Frankrijk,
Duitsland en België samen. Beslissingen over de rivieren en zijrivieren in deze landen hebben
invloed op het Rivierengebied in Nederland, het IJsselmeer, de riviermondingen en de kust. Het
Nationale Deltaprogramma kent naast inhoudelijke thema’s als zoetwater en veiligheid ook
geografische verdelingen naar Rivieren, IJsselmeergebied, Rijnmond-Drechtsteden, Zuidwestelijke
Delta, Kust en Waddengebied, waarvan in elk geval de eerste 4 nauw met elkaar samenhangen.
Op het hoogste schaalniveau kennen we het stroomgebied van een rivier, die voornamelijk in
internationaal verband bekeken wordt (waterafvoer, scheepvaart, waterkwaliteit en ecologie)
en nationaal voor de relatie van de grote rivieren met de regionale watersystemen, oftewel
de deelstroomgebieden. Kenmerkend is dat het stroomgebied over meerdere formele grenzen
(nationaal, provinciaal, gemeentelijk) heen lopen. De waterschappen in Nederland zijn in de regel
per deelstroomgebied of combinatie van deelstroomgebieden georganiseerd. Per beleidsterrein
worden doelen en maatregelen geformuleerd op een voor dat beleid meest geëigende
schaalniveau, wat voor de gebruikers van het gebied soms een verwarrend beeld geeft.
De overheden leggen doorgaans op een van de schaalniveaus het accent bij hun
beleidsontwikkeling en -uitvoering. Eigenaren kijken vanzelfsprekend eerst vanuit het laagste
schaalniveau van hun eigendom en belangen naar dit beleid. Zo kan er in een uiterwaard
discussie ontstaan over de noodzaak van rivierverruiming omdat men van mening is dat er op
het internationale schaalniveau alternatieven bestaan. Andersom kan het Rijk vanuit (inter)
nationale overwegingen pleiten voor het creëren van een hoogwatergeul over het perceel
van een eigenaar. Diverse initiatieven en ontwikkelingen kunnen de wisselwerking tussen de
schaalniveaus veranderen, zoals het aanleggen van een nevengeul, dijkverlegging, verandering
van de waterverdeling in het hoofdwatersysteem, bestuurlijke herindeling.

2.3.4

Wrijving tussen doelen (natuur, veiligheid, ruimtegebruik)

Vanuit verschillende beleidsvelden worden doelen geformuleerd voor het uiterwaardengebied
die vaak met elkaar op gespannen voet staan. Voordehand liggend voorbeeld is de tegenstelling
tussen de eisen voor natuurbehoud en –ontwikkeling volgens de Nb-wet en aanwijzingsbesluiten
Natura 2000 van provincie en ministerie van EZ enerzijds en de eisen voor het beperken
van weerstand in het stroomgebied van de rivier volgens de Waterwet en besluiten van de
programmadirectie Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat en het ministerie van IenM
anderzijds.
Fliervoet et.al. constateert op basis van interviews met water- en natuurbeheerders dat hun
afzonderlijke beheerstrategieën – sinds de invoering van meer zelfsturende natuurlijke processen
langs de rivier en het introduceren van nieuwe waterveiligheidsdoelen (klimaatverandering)
– conflicteren en daarmee het natuur-veiligheidsdilemma laten zien, die niet meer met de
benadering van integrale planning wordt opgelost. De eisen die verschillende overheden aan het
beheer stellen worden sectoraal geformuleerd en worden door beheerders ook te veel sectoraal
tegemoet getreden. Daardoor “wordt het erg moeilijk om doelstellingen van ecologisch herstel
te handhaven samen met de (aangepaste) doelen tegen overstroming”7. De meeste betrokkenen
pleiten voor meer flexibiliteit in het rivier- en het natuurbeleid. Echter het schaalprobleem en
wisselende ervaringen met de samenwerking tussen partijen bij het vaststellen van nieuw beleid
maken het moeilijk te realiseren.
Er worden geregeld dilemma’s tussen doelen genoemd, waarbij een groot probleem blijkt dat
de doelen statisch zijn geformuleerd (behoud natuurwaarden, behoud doelsoorten, handhaven
Maatgevende Hoogwaterstanden) in een riviersysteem dat dynamisch is.
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Groei van de natuur vermindert veiligheid
Rijkswaterstaat loopt ertegenaan dat zij een boom willen verwijderen in een uiterwaard om de
doorstroming te bevorderen; de Natuurbeschermingswet eist echter compensatie door herplanting van
de boom, bij voorkeur in hetzelfde gebied en bij voorkeur voorafgaand aan de kap. Dit symboliseert
de natuur-veiligheid tegenstelling.
De Programmadirectie Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat voert de inhaalslag Stroomlijn uit om
het vegetatiebeheer in de uiterwaarden te intensiveren en de weerstand terug te brengen naar het
niveau van 1996. Dat leidt tot een gedetailleerd plan met intensief beheerde stroombanen langs de
hoofdstroom van de rivier.
Beheerplannen Natura 2000 stellen eisen aan de natuurwaarden in de meeste van deze gebieden en
deze zijn vaak gebaat bij extensief beheer en langere perioden van successie van soorten.
Andere functies in het uiterwaardengebied (anders dan water en natuur), zoals wonen, werken
en recreëren gaan gepaard met intensief gebruik van het gebied en soms ook met de bouw van
voorzieningen. De natuur is echter gebaat bij rust; het waterveiligheidsbeheer verzet zich veelal tegen
de bouw van obstakels.
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2.3.5

Verschillende fasen

De inrichting van de uiterwaarden is enerzijds het gevolg van uitvoering van plannen, maar
het doelbereik (bijvoorbeeld de waterstandsdaling, natuurontwikkeling) is anderzijds het
gevolg van beheer en van autonome ontwikkeling van vegetatie, sediment, stroming en
begrazing. Doorgaans gaat veel aandacht en publieke discussie uit naar de planvorming
(keuze maatregelen, locaties, ontwerp) en de besluitvorming. Daarop richt zich de bestuurlijke
aandacht en de belangstelling van omwonenden in meedenken en gebruik maken van
inspraakmogelijkheden. De beheerfase die na uitvoering van de besluiten aanbreekt, krijgt
minder aandacht. Die is altijd langdurig, vaak repetitief (maaien, snoeien), soms eentonig en
saai. Toch kan er veel geld bespaard worden door bij de inrichting al rekening te houden met het
toekomstig beheer, bijvoorbeeld door bij de aanleg voor extra ‘beheerruimte’ te zorgen, dit kan
tot 40% schelen in de beheerkosten.8
Bij de besluiten en vergunningverlening vraagt Rijkswaterstaat als zij voor een ingreep bevoegd
gezag is weliswaar om een beheerplan en eist “uitzicht op financiering” van het beheer, maar
daartoe blijft de aandacht vaak beperkt. Bovendien lijkt men tijdens de planvorming en het
besluit te leven met de gedachte dat het beheer leidt tot instandhouding van de situatie zoals die
wordt ingericht. Terwijl de natuur groeit, de rivier dynamisch is, het beheer in de tijd verandert en
zich aanpast aan gebruikswensen. Het zou kostenbesparend werken als het beheer na inrichting
veel nadrukkelijker meeloopt in de besluitvorming.

2.4

Bezien vanuit het systeem

Onder riviersysteem verstaan wij in dit rapport de combinatie van de waterafvoer, het
meevoeren, afzetten en erosie van zand en klei en het ontwikkelen van natuur in het
stroomgebied van dijk tot dijk. Natuur in de uiterwaarden en de rivier zelf is een onderdeel van
het systeem en zijn in essentie dynamisch. In de natuur doen zich permanent ontwikkelingen
voor van groei en verjonging.
In een volledig natuurlijk systeem is natuurontwikkeling mede afhankelijk van de rivier en
beïnvloedt op haar beurt de loop van de rivier. Eeuwen van agrarisch gebruik, landschaps-,
natuur- en rivierbeheer (denk aan de aanleg van dijken en kribben) hebben de natuurlijke en
hydraulische systemen in belangrijke mate gereguleerd, waardoor het dynamische karakter
grotendeels verdwenen is, of door geregeld beheer wordt tegengewerkt. Door deze ervaring
zijn mensen zich minder bewust van het dynamische karakter. Fliervoet benoemt dit aspect als
een theoretische blokkade in het omgaan met dynamische systemen. Onderzoek laat zien dat
het algemene beeld dat mensen hebben van beheer, uitgaat van “handhaven van stabiliteit,
harmonie en balans, in plaats van een dynamisch, non-lineair en complex beeld (dat vol
verrassingen zit).”9 Onder andere daarom is het “lastig om beheerdoelen te ontwikkelen voor
systemen die inherent dynamisch zijn.”10
Hieronder gaan we nader in op de dynamiek van het riviersysteem en van het natuurlijk systeem,
evenals de ontwikkelingen in recente decennia om deze meer zichtbaar te maken en te benutten
in het beheer.

7) Fliervoet J.M. (2013)
8) Fliervoet J.M. (2013)
9) Fliervoet J.M. (2013) p. 18.
10) Yaffee, 1996 as cited in J. Fliervoet (2013)
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Figuur 11: Loop van de Waal door eeuwen heen

Langsdammen
Rijkswaterstaat is gestart met de voorbereidingen om langsdammen aan de te leggen in een
deel van de Waal. Op de website schrijft Rijkswaterstaat: “Een langsdam is een parallel aan de
stroomrichting lopende dam die de vaargeul scheidt van de naastliggende oevergeul en, net als
kribben, de vaargeul op zijn plaats houdt. Doordat langsdammen parallel aan de stroomrichting
van de rivier lopen, zal het water gemakkelijker zijn weg kunnen vinden dan bij kribben. Doel
van de langsdam is om in één keer de veiligheid en de omstandigheden voor scheepvaart en
natuur langs de rivier te verbeteren. (...) De meeste kribben (worden weggehaald en vervangen
door langsdammen. (…) Op deze manier wordt de beoogde waterstandsdaling (zes tot twaalf
centimeter) behaald. Een tweede doelstelling van deze maatregel is een verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Bij langsdammen wordt gelet op samenhang tussen
het landschap en het technisch ontwerp. Rijkswaterstaat gaat de langsdammen vormgeven
vanuit tenminste drie gezichtspunten: gezien langs de rivier (ook vanaf het water), vanuit de
uiterwaard en vanaf de dijk. Een landschapsarchitect en cultuurhistoricus waren betrokken bij het
ontwerp van de langsdammen.”
Het resultaat van waterstandsdaling
met langsdammen wordt overigens
alleen behaald als zij allen worden
uitgevoerd. Rijkswaterstaat gaat
langsdammen op proef aanleggen
in de Waal in twee ‘buitenbochten’
van de Waal tussen Wamel en
Ophemert. De planning is dat de
uitvoering gebeurt in 2014 en
Figuur 12: principe langsdam
2015.
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2.4.1 Rivieren met dynamiek
Van oorsprong zijn de rivieren in Nederland dynamisch. Tot ongeveer het jaar 1000 verlegden de
Maas en de Rijn hun loop door Nederland zonder noemenswaardig menselijk ingrijpen. Peters,
Kater en Geerling11 beschrijven deze situatie als volgt: “De hoofdstromen waren
relatief ondiep met veel zandplaten en in de buitenbochten vond erosie plaats. In sommige
trajecten ontstonden naast de hoofdloop natuurlijke nevengeulen. Het landschap bestond
vooral uit gevarieerde ooibossen maar dicht bij de rivier waren zand- en grindafzettingen
zichtbaar die voortdurend van plaats veranderden. Verder van de hoofdloop ging de brede
overstromingsvlakte over in soms kilometers brede, laag dynamische riviermoerassen met riet en
kwelinvloeden vanuit de stuwwallen en de pleistocene dekzandgronden.”12
In een projectie van verschillende kaartbeelden van de Waal nabij Millingen (rechtsonder in
figuur 11) laat Overmars zien hoe de rivier zich door deze processen heeft verlegd.13
Deze dynamiek is met de aanleg van dijken sterk ingeperkt: ”Langs onze huidige rivieren zijn
processen van afbraak grotendeels uitgebannen door het vastleggen van de hoofdgeul, de
aanleg van zomerdijken, kribben en oeververdedigingen en het in cultuur nemen van de gronden
langs de rivier. De aanleg van winterdijken heeft de oorspronkelijke overstromingsvlaktes
daarnaast afgesneden van de rivier zelf.”14
Desondanks is een deel van die dynamiek nog aanwezig, zij het in een andere schaal
en hoedanigheid. Door de aanwezigheid en verhoging van de van dijken is de
waterstanddynamiek groot geworden, groter dan die van nature was. Met de herinrichting van
het uiterwaardengebied streeft men ernaar om de natuur meer aan te laten sluiten bij de nu
aanwezige dynamiek, om zoveel mogelijk elementen van een natuurlijk systeem een plek te
geven.
Met het nieuwe rivierbeleid waarin hoogwaterbescherming samengaat met meer natuur
langs de rivier komt ook de dynamiek van de vegetatie weer terug in het rivierbeheer. Het
invoeren van Cyclisch beheer in de uiterwaarden, ”een vorm van beheer die inspeelt op het
dynamische karakter van het rivierengebied”, waarvoor Peters c.s. een handboek hebben
geschreven, vergroot deze dynamiek zelfs op een gecontroleerde manier. “Cyclisch beheer is
bedoeld om in natuurgebieden te blijven voldoen aan de veiligheidsnormen en tegelijkertijd
een gevarieerde ontwikkeling van natuur mogelijk te maken”.15 Cyclisch beheer vraagt om een
radicale aanpassing van het rivier- en uiterwaardenbeheer waarbij de opbouw en afbraak van
bij voorbeeld ooibossen, die in een ver verleden door ijsgang en verleggen van de hoofdgeul tot
stand kwamen, nu op een redelijke schaal wordt uitgevoerd door beheermaatregelen.
Ook in het sterk gereguleerde riviersysteem in Nederland is er dus nog steeds sprake van
dynamiek, al dan niet gestimuleerd door cyclisch beheer. Dit maakt een visie op beheer nodig
dat rekening houdt met de min of meer natuurlijke ontwikkeling van het stroomgebied, met
erosie en afzetting, met nevengeulen die invloed kunnen hebben op de hoofdgeul etc. In het
project ‘Smart Rivers’, een project van Bureau Drift en Daalder Van den Herik, heeft voor de
verschillende riviertakken beschreven hoe men bij de inrichting van het gebied kan aansluiten
bij de oorspronkelijke werking van het riviersysteem. Hoe meer men ingaat tegen dit ‘DNA van
de rivier’, hoe minder kwaliteit er overblijft en hoe meer beheerinspanningen verricht moeten
worden.16
Niet alleen de hydrologie en morfologie van de rivier brengt dynamiek met zich mee, ook de
vegetatie is vanzelfsprekend dynamisch. “Langs natuurlijke rivieren is de natuur voortdurend
in verandering: op de ene locatie vindt successie plaats richting oude stroomdalgraslanden
of hardhoutooibos en op de andere plaats worden de begroeiing en de morfologie door
11) Peters B. Kater E. & Geerling G. (2006) Cyclisch beheer in uiterwaarden, natuur en veiligheid in de praktijk, Nijmegen
12) Idem p.13
13) Overmars (1993) Historisch-morfologische atlas van de Rijntakken in de Gelderse Poort; Millingerwaard, Kekerdomse Waard en Erlecomse
Waard. Bureau Stroming. Studie in opdracht van de Grontmij b.v.
14) Peters B. et. al. (2006) p. 9
15) Idem p. 9
16) Zie Agtersloot R.C. & Peters B. (2013) Hydraulische beoordeling uiterwaardinrichting volgens Smart Rivers.
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De Waal

Sma

Zandrivier van stromend water en bewegend zand
Ligging: Traject tussen Nijmegen en Woudrichem.
Type rivierdal: Grote, slingerende zandrivier met van zandplaten,
stromende geulen en hoogwatergeulen over zand.
Eigenheid en kenmerkende geologie
De Waal kenmerkt zich van oorsprong door brede, ondiepe
rivierlopen, tussen bewegende zandplaten en actieve oeverwallen.
Stromende nevengeulen zijn altijd een belangrijk onderdeel van
het Waalsysteem geweest voor de grote kanalisatiewerken van de
19e eeuw. Tegenwoordig is de rivier gefixeerd in een door kribben
afgebakende hoofdloop, maar de relatief grote breedte-diepteverhouding en de beschikbaarheid van voldoende zand in brede
rivierstranden, maakt het nog altijd bij uitstek de riviertak voor
grootschalige zanddynamiek op oeverwallen en in nevengeulen.
De oeverwallen zijn nog steeds morfologisch actief.
Het oude landschap van geulen en zandplaten is vaak nog goed
zichtbaar in de uiterwaarden, maar doorgaans bedekt met een
laag recente klei, die zich door eeuwenlange kanalisatie van het
zomerbed versneld heeft kunnen opbouwen.
Inrichtingconcepten
• De Waal is in Nederland bij uitstek de riviertak voor de aanleg
van stromende nevengeulen, met een hoge mate van
morfologische (zand)dynamiek.
• De afwisseling van oude geulen, oeverwallen/voormalige
zandplaten komt weer bloot te liggen door het reliefvolgend
afgraven van het kleidek. Reliefvolgend ontkleien is altijd een
goed uitgangspunt voor inrichtingplannen langs de Waal.
Hierbij kan klei over de volle breedte van de uiterwaard worden
verwijderd/gewonnen (dus niet alleen een geul), omdat zo ook
de droge component van het zandlandschap hersteld wordt
(oude stroomruggen, zandige overstromingsvlakte).
• Op basis van systeemkenmerken en ligging van het zandpakket
is de streefdiepte van nevengeulen langs de Waal 2 tot 3 meter
bij gemiddelde afvoer (ca. 0,5-1 meter bij zomerlaagwater).
• Dergelijke maatregelen zijn altijd tijdelijk, omdat over de
eeuwen heen nieuwe overkleiing zal plaatsvinden.

Kenmerkende inrichtingsstructuren:
• Stromende nevengeulen. Nevengeulen in het Waalsysteem
waren doorgaans ca. 20 tot 140 meter breed, maar door een
gelimiteerd maximumdebiet vanuit het rivierbeheer (doorgaans
3% van de afvoer), leidt een te brede aanleg tot het verdwijnen
van stromende omstandigheden. Een reëlere streefbreedte is
daarom 20 tot 70 meter (ruimschoots onderschikt aan de
breedte van de rivier).
• Eenzijdig aangetakte hoogwatergeulen. Hoewel stromende
nevengeulen extra aandacht langs de Waal en vaak de voorkeur
verdienen, zijn eenzijdig aangetakte geulen ook kenmerkend
(soms als terugvalalternatief, bijv. wanneer stromende geulen
moeilijk liggen i.v.m. met aanzandingsdiscussie in de vaarweg).
Benut in deze geulen zoveel mogelijk rivierkwel, o.a. door ze
voldoende lengte mee te geven.
• Actieve oeverwallen. Het benutten van aanzandingsprocessen
in geulen en op oeverwallen dient meegenomen te worden in het
ontwerp van nevengeulen. Hiervoor dient in plannen hydraulisch
overruimte gereserveerd te worden.
Niet-kenmerkend inrichtingsstructuren:
• Geen terrasstructuren aanwezig en niet kansrijk voor geulen
met (lange) kwel vanuit hoge gronden.
• Goed ontwikkelde moerasgeulen (met waterplanten) zijn op
de meeste plaatsen langs de Waal weinig kansrijk, vanwege de
hoge mate van dynamiek (uitzondering sterk bekade situaties
zoals de meander van Hurwenen). Kansrijkdom neemt wat toe
richting het Benedenrivierengebied, omdat de waterstandsverschillen hier kleiner worden).
Referentiegebieden/projecten
• De grote nevengeul van Gameren
• De nevengeulen van
Beneden-Leeuwen en Opijnen.

Figuur 13: Poster Waal van Smart Rivers: Hoogwaterveiligheid binnen het DNA van de rivier

© Jeroen Helmer

© Inspriratie-atlas Waalweelde, data Prov. Gelderland
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erosieprocessen weggespoeld, zodat weer nieuwe pioniersstadia ontstaan.”17 Het is duidelijk dat
met de regulering van de rivieren de morfologische en erosieprocessen zijn beperkt en daarmee
ook de natuurlijke dynamiek is veranderd. Er is nu een uitdaging om binnen de randvoorwaarden
van het gereguleerde systeem en rekening houdend met de andere functies deze processen
toch zo veel mogelijk te laten plaatsvinden of met periodiek ingrijpen na te bootsen. Zelfs
bij natuurontwikkeling die recent langs de rivieren plaatsvindt zijn er beperkingen: “De
regulering van de hoofdstroom blijft altijd beperkingen opleveren voor verjongingsprocessen,
omdat de rivierloop vastligt, erosie op veel plaatsen ongewenst is en de sedimentaanvoer
beperkt blijft. Successie onder invloed van rivierafzettingen, natuurlijke begrazing en spontane
vegetatieontwikkeling is nog wel mogelijk, maar verjonging niet of nauwelijks meer.”18 Het
gevolg is: “Door de onbalans tussen successie en verjonging ontwikkelen natuurgebieden zich
in de richting van bos en neemt de stromingsweerstand alleen maar toe”. Bij de natuurlijke
rivieren leidden de dynamische processen gezamenlijk over meerdere uiterwaarden en een lang
riviertraject tot een evenwicht tussen natuur en doorstroming. Peters c.s. presenteren cyclisch
beheer als oplossing voor het herstel van de natuur-veiligheidsbalans. “Door de afwisseling van
successie en verjonging ontstaat een dynamisch evenwicht waarbij de afvoercapaciteit stabiel
blijft. Om dit te bereiken moeten delen van het traject regelmatig, ofwel cyclisch, verjongd
worden.”19 Voor deze vorm van dynamiek is het noodzakelijk om het bereiken van veiligheidsen natuurdoelen op een hoger schaalniveau te beschouwen (een heel riviertraject) dan het
beheer van één uiterwaard en te werken met rigoureuze ingrepen van verjonging in plaats van
het intensief geregeld beheren van de bestaande vegetatie met snoeien en maaien. Doorsteken
van oeverwallen en aanleg van nevengeulen zijn voorbeelden van maatregelen die leiden tot
cyclische verjonging, het terugbrengen van ecotopen in een pioniersstadium.
Of het nu spontaan of door menselijk ingrijpen ontstaat, het moderne riviersysteem heeft te
maken met deze dynamische natuur.

2.4.2

Dynamiek vergt beheer, onderhoud of inhaalslagen

Het stimuleren van natuurontwikkeling langs de grote rivieren – ook de gereguleerde rivieren
en oeverlandschappen van nu - en het herstellen en behouden van de balans tussen natuur en
waterveiligheid vraagt voortdurende aandacht voor beheer. Sinds de aanleg van rivierdijken
en het gebruik van de uiterwaarden als voornamelijk agrarisch gebied met begrazing door
melkvee was dit beheer geregeld. Het uiterwaardengebied werd door de boeren grotendeels
vrijgehouden van obstakels. Speciale beheeringrepen voor hoogwaterveiligheid waren zelden
noodzakelijk. Door projecten en programma’s als Ruimte voor de Rivier, Maaswerken, NURG
(nadere uitwerking rivierengebied) en andere zijn rivierverruimingsmaatregelen ten behoeve van
waterveiligheidsdoelen genomen in samenhang met natuurdoelen. Er werden win-win situaties
gecreëerd in samenwerking tussen water- en natuurbeheerders. Deze integrale aanpak is nog
maar beperkt terug te vinden in het beheer van de uiterwaarden. Toen het traditionele agrarische
beheer verdween, moest er iets anders voor in de plaats komen. De ontwikkeling van natuur
leidde tot een mozaïek van successie en verjonging van de vegetatie langs de rivier. Deze nieuwe
dynamische riviernatuur vraagt dan ook om passende integrale beheermaatregelen, zodat er
een dynamisch evenwicht ontstaat tussen de groeiende natuur en behoud van de noodzakelijke
afvoercapaciteit van de rivier. Het beheer van de rivier en haar uiterwaarden zal daarom variëren
in ruimte, tijd en ontwikkelingsstadia van de vegetatie. Diverse vormen van beheer, zoals jaar
rond begrazing door runderen, zijn tot ontwikkeling gekomen. Om deze meer mogelijk te maken
zou dat moeten doorwerken naar een ruimer geformuleerde kaderstelling.

17) Peters B. et. al. (2006) p. 9
18) Idem p. 27
19) Idem p. 31
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Zonder regelmatige verjonging van de natuur, ontwikkelt de natuur langs de rivieren zich
tot bos. Dit is op veel plaatsen langs de Nederlandse rivieren gebeurd. Daarvoor is de grote
inhaalslag nodig, die door Rijkswaterstaat in 2011 heeft aangekondigd met de naam ‘Stroomlijn’.
Tot 2016 verzorgt het programma Stroomlijn tevens het beheer, daarna moeten de eigenaren
het zelf beheren (tegen vergoeding van kosten) volgens de normen die Rijkswaterstaat in een
zogenaamde ‘legger’ vastlegt. Als dit beheer niet (voldoende) gebeurt, kan Rijkswaterstaat
ingrijpen en het beheer (laten) doen op het gebied van de particuliere eigenaar die volgens
de Waterwet ‘gedoogplicht’ heeft, dat wil zeggen dat hij de medewerkers van of namens
Rijkswaterstaat moet toelaten en hun werk moet laten doen Is de naleving onvoldoende, dan is
op termijn een nieuwe inhaalslag onvermijdelijk.

2.5

Doorwerking voor uiterwaardenbeheer Waal

Uit deze probleemanalyse volgen aan aantal opgaven voor het uiterwaardenbeheer langs de
Waal.
Eigenaren en overheden kijken ieder op een eigen manier naar het riviersysteem en naar de
beheeropgaven in het gebied. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de verschillen
in schaalniveaus van het gebied waarover zij zeggenschap hebben en het verschil in aard
van de bevoegdheden (sectorale bevoegdheden versus de noodzaak van een meer integrale
benadering). Op het laagste schaalniveau, dat van de percelen van eigenaren, komen de
meeste opgaven bij elkaar en dienst de eigenaar/beheerder te zorgen voor een inrichting die
voldoet aan de eisen die vanuit de verschillende sectoren (waterveiligheid, natuur, landschap,
economie, ruimtelijke ordening) gesteld worden. Vergoedingen voor specifieke vormen van
natuur-, landschaps- en vegetatiebeheer en de toepassing van wet- en regelgeving komen ook
op dit niveau in het gebied samen. Op hogere schaalniveaus (uiterwaard, riviertraject, riviertak,
delta, stroomgebied) wordt door verschillende overheidslagen, verdeeld naar sectoren en vaak
los van elkaar beleid, wet- en regelgeving ontwikkeld en worden maatregelen genomen die
allen raken aan het beheer en die lastig te verenigen eisen met zich brengen. Het dilemma
tussen waterveiligheid en natuurontwikkeling is daarbij het meest in het oog springend, wat bij
voorbeeld in het programma Stroomlijn tot uiting komt.
Concluderend stellen wij:
• Samenwerking van beheerders en eigenaren op het vlak van beheer en in een grotere
eenheid, kan het iets eenvoudiger maken om te voldoen aan de verschillende eisen en zal
bovendien tot meer efficiëntie leiden. Daarvoor is een gezamenlijke beheervisie nodig, die nu
veelal wordt gemist. De uiterwaard lijkt de meest geschikte schaal voor de samenwerking.
• Voor overheden ligt er een voortdurende opgave om af te stemmen tussen de eisen vanuit
beleidssectoren, tussen de voorwaarden en de gevolgen van maatregelen op verschillende
schaalniveaus en tussen de verschillende bevoegde gezagen af te stemmen. Duidelijk is dat
ingrepen op een schaalniveau in het riviersysteem gevolgen hebben voor en voorwaarden
stellen aan het schaalniveau erboven en eronder. De wijze van formulering van de
wensen en eisen verschilt (van locatie-, object- en soort gebonden aanwijzingen b.v. voor
natuurbescherming tot streefwaarden of resultaten op een meer algemeen niveau b.v. voor
waterstandsverlaging). Dit alles maakt het beheer in praktijk een lastige en kostbare opgave.
• Een vergeten eigenschap van uiterwaarden is het dynamische karakter: morfologie,
hydrologie ecologie, gebruik en beheer zijn voortdurend in ontwikkeling, ondanks de
gevolgen van de vergaande normalisering van de Nederlandse rivieren in het verleden. Het is
nodig om bij de besluitvorming rond inrichting van het gebied reeds aandacht te geven aan
de mogelijkheden en de kosten van beheer. Tevens maakt het dynamische karakter van het
riviersysteem het nodig om beheer niet op te vatten als het in stand houden van de situatie
die na inrichting is ontstaan, maar als een ontwikkeling of een cyclisch proces. Dat stelt zowel
eisen aan het organiseren, plannen en uitvoeren van het beheer door eigenaren/beheerders
(bij voorbeeld cyclisch beheer) als aan het formuleren van beleidsdoelen door overheden.

3 Maatschappelijke ontwikkelingen en
mogelijkheden WaalWeelde
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In de moderne samenleving is de burger mondiger en zorgt voor meer invloed op de eigen
omgeving. De overheden zijn meer dan voorheen op zoek naar draagvlak voor beleid. Dat
leidt tot intensieve participatie in de plan- en besluitvorming en tot ontwikkeling naar een
netwerksamenleving, die de traditionele rollen van overheidsdiensten, burgers en bedrijven doen
veranderen. Dat treedt ook op in het uiterwaardenbeheer. De nieuwe rollen zorgen ook voor
nieuwe vraagstukken.
Verder leveren nieuwe onderzoeken, zoals het gebruik van biomassa als brandstof (groene
stroom), anderen inzichten en mogelijkheden voor de toekomst van het WaalWeelde gebied.
Kunnen ecosysteemdiensten bijvoorbeeld zorgen voor nieuwe inverdienmogelijkheden om
het uiterwaardenbeheer uitvoerbaar en betaalbaar te maken? En kan het beheer meer door
eigenaren en bedrijven in de streek worden gedaan, waardoor de regionale economie wordt
gestimuleerd?
Hieronder komen als ontwikkelingen aan de orde:
• Interactieve planvorming: burgers en bedrijven zijn nauw betrokken zijn bij inrichting en
beheer van het rivierengebied.
• Van hiërarchie naar netwerk: sturing door de overheid kan niet meer zonder de inzet van
netwerken van belanghebbenden en eigenaren.
• Frictie tussen proces en inhoud: medewerkers van de overheid moeten hierdoor in een
nieuwe rol van procesbegeleider optreden en dat wringt met de vertrouwde deskundigenrol.
• Meer aandacht voor ecosysteemdiensten biedt kansen voor nieuwe verdienmodellen
• Betere integratie van de doelen maakt ‘beheer van de toekomst’ mogelijk door werk-metwerk maken
• Verbeteringen in agrarisch natuurbeheer zijn mogelijk door schaalvergroting in samenwerking
• Aandacht voor beheer tijdens besluitvorming over inrichting is nodig, want beheer is niet
alleen de instandhouding van het gebied na inrichting
• Een openbaar informatie voor natuur, water en economie van het uiterwaardenbeheer is in
ontwikkelen en is een noodzaak voor integraal beheer
• Eigenaren en beheerders kunnen samenwerken zowel in een bestuurlijk collectief als op een
markt
• Overheden kunnen samenwerking in een programmabureau of een Waalschap
• Onderdeel van overheidssamenwerking is het bundelen van de financiering van het
uiterwaardenbeheer
Aan het einde van het hoofdstuk worden deze ontwikkelingen vertaald naar de praktijk van het
beheer van de uiterwaarden langs de Waal en het programma WaalWeelde.
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3.1

Opkomst interactieve planvorming

Nederland heeft sinds het einde van vorige eeuw een traditie opgebouwd van participatie van
burgers en bedrijven bij de planvorming. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
concludeerde in 1994 over de besluitvorming over grote projecten: “de gewoonte zo’n project
te beschouwen als een technische realisatie, die eerst in besloten kring tot in details wordt
voorbereid en pas daarna wordt blootgesteld aan een – dan veelal zeer defensief gevoerde politiek-maatschappelijke discussie, wekt onnodig weerstanden en is oorzaak van vertraging.”20
De WRR stelt indertijd een fasering voor in de besluitvorming rond grote projecten in een
aanvangs- en beginselbesluit waarin de centrale overheid besluit dat het project er komt en
in overleg met lagere overheden de randvoorwaarden vaststelt. Vervolgens nemen de lagere
overheden een uitvoeringsbesluit, waarbij veel ruimte bestaat voor overleg met deskundigen
en belanghebbenden.21 Dit rapport uit 1994 markeert de overgang naar participatieve of
interactieve besluitvorming die in de tijd reeds begonnen was en bij onder meer grootschalige
inrichtingsbesluiten voor Schiphol en de Maasvlakte, bij aanleg en uitbreiding van wegen
(Rijkswaterstaat stelde in die tijd ‘Infralab’ en later ‘Infraplan’ in) en spoorlijnen, bouw en
verbouw van woonwijken, inrichting van natuurgebieden en maatregelen langs de grote rivieren.
Er spreekt ook de houding uit dat de centrale overheid het toekomstig plan op hoofdlijnen
vastlegt en dat decentraal over de concrete uitvoering participatief besloten kan worden. Veelal
worden als voordelen van participatie genoemd: het dichten van de gepercipieerde kloof tussen
burger en bestuur, het vergroten van de democratische legitimiteit, het vergroten van het
draagvlak voor beleid of beslissingen, jet bijeen brengen van beleidssectoren, die in de loop der
tijd hevig verkokerd zijn geraakt, en het vergroten van het probleemoplossend vermogen en zo
het verhogen van de kwaliteit van beleid (verrijking).22
Achttien jaar later komt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid terug op
het fenomeen van burgerparticipatie in ‘Vertrouwen in burgers’. Nu maakt de WRR “een
onderscheid tussen drie velden van burgerbetrokkenheid: beleidsparticipatie, maatschappelijke
participatie en maatschappelijke initiatieven. Bij de eerste twee ligt het voortouw bij
beleidsmakers en ‘mogen’ burgers meedoen, bijvoorbeeld door inspraak of vrijwilligerswerk.
Op het derde veld ligt het initiatief bij burgers zelf.”23 De WRR constateert “maatschappelijke
verdichting en versnelling” die leiden tot “een samenleving die ‘vernetwerkt’ en complexer
wordt”. Directe, associatieve of “doe-democratie” biedt mogelijkheden om maatschappelijke
initiatieven op te nemen. Daarvoor moet “beleidsmakers een gepaste ruimte laten voor burgers:
weten wanneer ze nodig zijn en wegblijven als dat niet het geval is.” Ondanks deze grotere
ruimte aan actieve deelname van de burgers aan planvorming en uitvoering blijft voor de
beleidsmakers de rol gereserveerd om de kaders aan te geven waarbinnen burgerparticipatie
en –initiatief zich kan bewegen: “Beleidsmakers zullen daarvoor passende en ondubbelzinnige
kaders moeten stellen en bewaken”, waarbij zij ruimte moeten bieden aan “medewerking van
de ‘informele hoofdrolspelers’, van oudsher de voorlieden van maatschappelijke instellingen
en ngo’s en in toenemende mate ook die van de koplopers in het bedrijfsleven en de bonte
verzameling andersbewegingen.”24 Het is duidelijk dat het gebruik en het beheer van de
uiterwaarden met de hierboven geschetste overlap in verantwoordelijkheden van overheden
voor het beheer, het diverse gebruik en de veelheid aan belangen waaronder veiligheid en
natuur, in hoge mate ‘vernetwerkt’ zijn.

20) Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1994) Besluiten over grote projecten, p. 7
21) Idem p. 128
22) Zie onder meer Tops P.W. Boogers M. Hendriks F. & Weterings R. (1999), Omtrent Interactieve Besluitvorming, een inventariserend
onderzoek naar nieuwe vormen van politieke participatie in de ‘alledaagse democratie’, voorstudie t.b.v. de Staatscommissie Dualisme en
lokale democratie, januari 1999. Zie ook Edelenbos J. (2000), Proces in Vorm. Procesbegeleiding van interactieve beleidsvorming van lokale
ruimtelijke projecten, Dissertatie, Lemma, Utrecht.
23) Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2012), Vertrouwen in de burger, Amsterdam, p. 12
24) Idem p 15. Onder Andersbewegingen, verstaat de WRR: Maatschappelijke bewegingen waarin mensen zich verenigen in een gezamenlijk
streven: iets moet ‘anders’.
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Figuur 14: van hiërarchie naar organisatie 3.0

Overheid stimuleert gebiedscollectieven
De Staatssecretaris van Economische Zaken, mw. S.A.M. Dijksma, onder meer belast met landbouw,
natuur en biodiversiteit, schrijft in de kamerbrief Vooruit met Natuurbeleid (8 maart 2013): “Ten
slotte wil ik het zelf organiserend vermogen in de maatschappij – van burgers, ondernemers en
andere maatschappelijke actoren – zoveel mogelijk ruimte bieden. Dat impliceert dat de mensen
die het direct aangaat veel meer invloed moeten kunnen hebben op beslissingen over natuur.”
De Staatssecretaris noemt de andere sturingsfilosofie expliciet: “De insteek van dit kabinet is dat
je beleid samen maakt; samen met burgers, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke
organisaties.” Tevens staat daarbij integratie van doelen voorop: ”Daarmee geef ik uitvoering
aan de onderdelen van het regeerakkoord die betrekking hebben op het stellen van kaders
en formuleren van ambities, en op het werken aan synergie tussen natuurdoelen en andere
maatschappelijke belangen zoals waterbeheer, recreatie, ondernemerschap, gezondheid, energie
en klimaat.” Bijzondere plaats is in het nieuwe beleid ingeruimd voor het agrarisch natuurbeheer:
“Collectieven in een streek krijgen daarbij een centrale rol. Zij worden verantwoordelijk voor het
opstellen van een gebiedsofferte. Deze werkwijze sluit aan bij de energie die er in een streek is
en creëert ruimte voor partijen in het gebied om effectiever te werken aan samenhang tussen
biodiversiteits- en andere doelen. Bovendien worden de uitvoeringskosten lager doordat de
collectieve aanvraag de verschillende individuele aanvragen vervangt.”
Een eerste uitvoering van deze collectivisering van de subsidieverlening voor agrarisch natuurbeheer
en voor de vergroening volgens het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid is gegeven
door het Portaal Natuur en Landschap, ingericht door het Interprovinciaal Overleg (IPO).
De Provincies stimuleren de vorming van door hen erkende collectieven met een “certificaat
samenwerkingsverband natuurbeheer”, die ook formeel samenwerken. De provincies gaan
ervan uit dat er een ‘gebied coördinator’ is die namens een collectief een gebiedsaanvraag voor
financiering doet. Het collectief moet sturen op de samenhang in maatregelen en locaties, op de
aansluiting van de maatregelen bij de doelen, op de continuïteit in de jaren en op het leveren van
de afgesproken prestaties. Volgens een factsheet van het IPO is het streven dat deze natuurbeheercollectieven met andere gebiedsorganisaties doorgroeien naar een integrale gebiedsorganisatie die
meerdere gebiedsdoelen realiseert (het groeimodel).27
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3.2

Van hiërarchie naar netwerk

Trend-analiste Josephine Green beschrijft de ontwikkeling naar een netwerksamenleving in meer
algemene termen als de overgang van piramides naar pannenkoeken: “Van een ‘top-down
structuur’, met leiders aan de top, gaan we nu naar een ronde, platte structuur. In het nieuwe
tijdperk wordt strategie en beleid niet enkel geformuleerd in de top, maar ook door gewone
mensen. Niet alleen bedrijven, maar de maatschappij in zijn geheel wordt op die manier platter
georganiseerd”.25 Deze trend is ook door organisatie- en informatiedeskundigen gesignaleerd en
die hebben daar onder ander de term Organisatie 3.0 aan verbonden.26 Volgens de filosofie van
de netwerksamenleving verdwijnt de hiërarchie in de sturing van organisaties en samenleving en
maakt die plaats voor samenwerking en initiatief door gelijkwaardige deelnemers. De filosofie is
deels ontleend aan de opkomst van interactieve media. In de afbeelding is aangegeven hoe topdown eenrichtingsverkeer eerst plaatsmaakt voor tweerichtingsverkeer (interactie) en vervolgens
voor een netwerkstructuur.
Maatschappelijke instituties, procedures en wetgeving lopen in tijd achter de ontwikkelingen
aan. In de tussentijd is er een noodzaak om binnen de bestaande regels die zijn ontleend aan
hiërarchische structuren toch ruimte te bieden aan de moderne opvattingen. De ideeën die
bijvoorbeeld in consensus in een netwerk van betrokkenen zijn ontstaat over inrichting en beheer
van het openbaar gebied, hebben nog geen formele status en de beleidsmakers en politici
moeten die vertalen naar formele besluiten en de vormen van de Wet ruimtelijke ordening zoals
bestemmingsplannen. Dat levert in de praktijk van de participatieve besluitvorming regelmatig
vertragingen en spanningen op. Daarnaast kan er frictie ontstaan tussen de formele rollen die
een organisatie te vervullen heeft (als bevoegd gezag, parlement of raad, inhoudelijk specialist)
en de informele bijdragen die de organisatie levert aan het publieke debat en de participatieve
besluitvorming, die vragen om processturing, overzicht over het gehele speelveld en afweging
tussen verschillende belangen.
De wens bij bestuurders om meer verantwoordelijkheid bij eigenaren en gebruikers te leggen
– die doorgaans niet alleen ideologisch is ingegeven, maar ook vanwege teruglopende
financiering – maakt dat de overheid een groter beroep doet op de zelforganisatie. In het
uiterwaardengebied komt dit tot uiting in het natuur- en landschapsbeheer door eigenaren en
gebruikers van de gronden. Ook vegetatiebeheer voor waterveiligheid komt hiervoor in beeld,
zoals bij het beheer door eigenaren na de inhaalslag van het RWS-programma Stroomlijn. Het
ligt voor de hand dat eigenaren en gebruikers zichzelf niet alleen als uitvoerders zien, maar ook
hun ervaring en praktijkkennis willen inbrengen en invloed op de maatregelen eisen om deze te
kunnen integreren in het bestaande gebruik van het gebied. Tevens zien we een tendens naar de
vorming van collectieven voor het beheer, bijvoorbeeld in de vorm van agrarische verenigingen
voor natuur- en landschapsbeheer. Sinds 2013 wordt deze collectivisering door de overheden
gestimuleerd, doordat is aangekondigd dat subsidie voor agrarisch natuurbeheer met ingang van
2014 alleen aan gebiedscollectieven met een gezamenlijk beheerplan zal worden verstrekt.

25) Josephine Green in QPQ 3, 2010
26) Ronald van den Hof, Society 3.0, 2011. Solis B. (2011) The end of business as usual: Rewire the way you work to succeed in the consumer
revolution. Hoboken, New Jersey. Afbeelding is van Marco Derksen, www.upstream.nl
27) Factsheet Agrarisch Natuurbeheer, IPO 2013, zie http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/061713-IPO-ANB-Factsheet-A41.pdf
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3.3

Frictie tussen procesrol in inhoud

Rijkswaterstaat heeft de spanning tussen participatieve en hiërarchische sturingsfilosofie duidelijk
gevoeld bij de besluitvorming in het kader van Ruimte voor de Rivier die in 1996 van start ging
en de latere voorbereiding van projecten. Doel was om een betere bescherming tegen hoog
water te bereiken door de ruimte aan de oevers van de rivieren te gebruiken voor een grotere
doorstroming met dijkverlegging, uiterwaardenverlaging, nevengeulen etc.
Rijkswaterstaat stond bij de planvorming voor rivier-verruimende maatregelen onder invloed
van twee strijdige filosofieën: enerzijds de managementfilosofie van de eigen organisatie die
strakke projectmanagement voorstaat en het realiseren van de strikte eisen die politiek en
de eigen organisatie stellen aan waterveiligheid; anderzijds de democratische en interactieve
sturingsfilosofie van het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van den Brink28 toont
aan de hand van diverse cases, hoe Rijkswaterstaat zich in ruimtelijke planningsprojecten waar
zij zelf de leiding had van een open en interactieve kant liet zien, terwijl zij zich in projecten
waarover andere overheidspartijen de leiding hadden, zich meer technocratisch concentreerde
op het realiseren van de strikte voorwaarden voor waterveiligheid. Rijkswaterstaat zit ingeklemd
tussen de status van technisch expert en de status van publieke netwerkorganisatie die tegemoet
komst aan de sociale en politieke bewegingen en de democratisering van de samenleving.29 Bij
de rivier-verruimende projecten is de spanning tussen technisch expert en democratisch leider
in de praktijk duidelijk voelbaar en moeilijk te overbruggen. Meestal kiest Rijkswaterstaat naar
de buitenwereld voor één van beide: de rol van technocratisch projectmanager of die van de
technische expert. Intern blijft de spanning aanwezig tussen de rol van bevoegd gezag in het
waterbeheer en de rol van maker van integrale plannen. Voor de toekomst schetst Van den Brink
twee “nogal extreme opties: hetzij de traditionele, technocratische organisatorische identiteit
laten herleven, of de ingenieurscultuur en handelswijze radicaal democratiseren.”30
Dit onderzoek geeft het dilemma binnen één van de organisaties aan die zijn betrokken bij
planvorming voor natuur- en rivierbeheer en die tevens bevoegd gezag zijn (in het geval van
Rijkswaterstaat bovendien gericht op de waterveiligheid, scheepvaart en waterkwaliteit en niet
op natuur. Het is illustratief voor de andere organisaties (provincies, gemeenten, waterschappen,
soms ook private initiatiefnemers bij gebiedsontwikkeling) die te maken hebben met een
inhoudelijke, gezaghebbende of eigenaarsrol (natuurdoelen bereiken en natuurwetgeving
handhaven, dijkbeheer uitvoeren, natuurbeheer uitvoeren, bestemming vaststellen en
handhaven, gebiedsexploitatie rond krijgen, enzovoorts) en de procesrollen in de samenwerking
met andere organisaties en in het betrekken van burgers en bedrijven bij planontwikkeling en –
uitvoering, het omgevings- en publieksmanagement.

28)
29)
30)

Brink M. van den (2009), Rijkswaterstaat on the horns of a dilemma, Delft, p. 161
Idem p. 240
Idem p. 264

46

Integraal uiterwaardenbeheer: naar een Waalschap

Figuur 15: Ecosysteemdiensten (bron: PBL)

BETEKENIS VAN ECOSYSTEEMDIENST
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Figuur 16: waarderingsmatrix ecosysteemdiensten (gebaseerd op Hagens & Smits 201235)
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3.4

Meer aandacht voor ecosysteemdiensten

Een andere ontwikkeling dan burgerparticipatie en netwerksturing is de aandacht die is ontstaan
voor ecosysteemdiensten. De aandacht voor ecosysteemdiensten is groot in onderzoek en
groeit in praktijk. Ecosysteemdiensten zijn interessant en wellicht noodzakelijk als mogelijke
financieringsbron voor landschapsbeheer in Nederland.31 Ook op internationaal niveau stellen
onderzoekers dat het voor regio’s cruciaal is om zich te richten op ‘plek-gebonden’ bronnen in
plaats van centrale overheidsinkomsten32.
Ecosysteemdiensten zijn baten die door een ecosysteem aan mensen worden geleverd
(Millennium Ecosystem Assessment). Vanuit een ecosysteemdienstperspectief kunnen we de
directe en indirecte opbrengsten vanuit het fysieke systeem benoemen. Standaard noemen
onderzoekers vier categorieën ecosysteemdiensten (volgens Millennium Ecosystem Assessment,
zie figuur 15):
1. Productiediensten
2. Regulerende diensten
3. Culturele diensten
4. Ondersteunende diensten
Het ‘verzilveren’ van ecosysteemdiensten kan voor beheerders van het WaalWeelde-gebied
interessant zijn als extra financieringsbron voor het beheer . Er zijn mogelijk directe inkomsten te
genereren uit de verkoop van bepaalde gewassen en vlees voor consumptie, het aanbieden van
diensten voor sport en recreatie of het verschaffen van ruimte voor horeca en verblijf. Daarnaast
kunnen er indirecte inkomsten worden gegeneerd uit een ‘mooi gebied’; dat levert mogelijk
meer bezoekers op, die gebruik maken van horeca en recreatievoorzieningen. Voor kwantitatieve
methoden van identificeren, classificeren en cartografie van relevante uiterwaardenecosysteemdiensten: zie Ageorges 201233 en paragraaf 3.4.
Rest-biomassa uit landschapsbeheer is een productiedienst die door betrokkenen bij
uiterwaardenbeheer specifiek is genoemd als kans (conferentie uiterwaardenbeheer juni 2011).
Het afvoeren van maaisel en houtresten afkomstig uit beheer is, in dat geval, geen kostenpost
maar een inkomstenbron. Rest-biomassa kan benut worden voor, bijvoorbeeld, groene energie.
De veronderstelling is dat beheerders biomassa op dit moment ‘onderbenutten’. Deze notie was
aanleiding om in het URD Delta Oost project speciaal in te gaan op de waarde van biomassa als
ecosysteemdienst
De mogelijkheid om rest-biomassa beter te benutten is uiteraard afhankelijk van het potentieel
aan biomassa: de hoeveelheid of waarde van de ecosysteemdienst. Daarnaast wordt de
mogelijkheid bepaalt door de ambities en middelen van betrokken partijen34, zie figuur 16.

31) Melman, T.C.P., Van der Heide, C.M., Braat, L.C., Udo de Haes, H.A., 2010. Ecosysteemdiensten: nieuw anker voor omgevingsbeleid?
[Ecosystem services a new anchorpoint for environmental policy?], Landschap, 27(4), p.209-217.
32) Pinto-Correia, T., Gustavsson, R., Pirnat, J., 2006. Bridging the Gap between Centrally Defined Policies and Local Decisions - Towards more
Sensitive and Creative Rural Landscape Management, Landscape Ecology 21, p.333-346.
33) Ageorges E., 2012. How to identify, classify and map ecosystem goods and services along the middle Waal in order to support the
WaalWeelde Dashboard, decision-support tool permitting an improved management of the floodplain in a more sustainable and
comprehensive way? Stageverslag, Radboud universiteit Nijmegen, 43 pagina’s.
34) Hagens J, Smits T. (2012). The meaning of biomass in landscape management and energy planning: Underutilised or overestimated? Artikel
gepresenteerd op de AESOP 26t h Annual Congres.
35) idem
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Productiediensten
Voedsel (o.a. gewassen en
vlees)
Vezels (o.a. wilgen)

Biobrandstof (o.a. biomassa)
Zoet water (o.a. drinkwater)
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plantenveredeling)
Biochemische stoffen,
medicijnen
Klei

Regulerende diensten
Luchtkwaliteit regulatie
(o.a. uitwisseling stoffen)

Culturele diensten
Educatieve waarde

Klimaatregulatie
- Lokaal (o.a. landgebruik)
- Globaal (o.a. broeikasgassen)
Waterregulatie
(o.a. landgebruik)
Erosieregulatie
(o.a. vegetatietype)
Waterzuivering
(o.a. decompositie org. stoffen)
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Esthetisch waarde
(o.a. mooie omgeving)
Intrinsieke waarde
(= bestaanswaarde)
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(o.a. fietsen en vissen)

Ziekteregulatie
(o.a. aanwezigheid vectoren)
Plaagbestrijding
Bestuiving
Hoogwaterregulatie
(o.a. waterveiligheid)

Figuur 17: Ecosysteemdiensten voor het uiterwaardengebied, gebaseerd op Biever (2013)

Self Supporting Rivier Systeem Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat Oost Nederland zoekt in het project SSRS, dat loopt van 2012 tot 2021, naar
concrete mogelijkheden en slimme samenwerkingen voor een betaalbaar betrouwbaar en
duurzaam rivierbeheer.
Rijkswaterstaat constateert dat er voldoende ideeën bestaan voor innovaties en er partners zijn
voor de toepassing daarvan. Maar in de praktijk zijn er alleen eenmalige pilots. SSRS probeert de
concrete innovatie binnen de beheercontracten structureel te verankeren, zodat werkelijk sprake
is van continue vernieuwing van rivierbeheer en een andere manier van denken over beheer en
onderhoud van de rivier.
Voorbeelden van projecten zijn:
• In het prestatiecontract IJsseldelta-Twentekanalen is een leerruimte opgenomen om nieuwe
mogelijkheden voor vaargeulbeheer (baggeren) en groenbeheer (biomassa) te ontwikkelen.
• In november 2013 is door Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Veluwe
, Dienst Landelijk Gebied, Bosgroep, Natuurderij Keizersrande, Wageningen Universiteit,
Radboud Universiteit en Deltares een intentieverklaring getekend om kosten van het
groenonderhoud aan de oevers te beperken. Via gebiedsallianties met individuele
terreineigenaren en kennisinstituten, wordt het aanbod en gebruik van biomassa vergroot.
• Duurzame energie uit waterkracht: SSRS doet onderzoek naar de haalbaarheid van de
herstart van de waterkrachtcentrale in de stuw van Hagestein met visvriendelijke turbines.
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De hoeveelheid beschikbare biomassa uit landschapsbeheer wordt bepaald door oppervlakte,
groeisnelheid, type vegetatie, beheerdoelstellingen en –werkwijzen, inclusief toegankelijkheid
en begrazingsvormen36. In een studie naar de optimale opbrengst van rest-biomassa uit
WaalWeelde uiterwaardenbeheer is geschat dat ongeveer 32000 ton droge-materie per jaar
beschikbaar is37. De opbrengst hiervan is afhankelijk van het type materiaal (gras, hout, riet), het
beoogde (eind)product, de marktsituatie en andere logistieke en technische mogelijkheden. Bioenergie is een veelgenoemd product, maar deel van de biomassa kan ook gebruikt worden voor
meer hoogwaardige producten, in lijn met het ‘cascaderingsprincipe’.38 De verwachte opbrengst
van ongeveer 32000 ton droge-materie per jaar voor WaalWeelde is relatief klein en heeft, in
het geval van bio-energie als eindproduct, ook beperkte opbrengst. Dit potentieel kan vergroot
worden door het kiezen voor (en organiseren van) meer hoogwaardige producten, verbetering
van logistiek en verwerkingsprocessen, samenwerking in beheer voor ‘grotere’ (i.e. gebundelde)
hoeveelheden door een ‘schaalsprong’. Samenwerking in beheer kan tevens winst opleveren
voor het bereiken van waterveiligheid en leveren van ‘ruimtelijke kwaliteit’.39
Het potentieel aan rest-biomassa uit de uiterwaarden van WaalWeelde blijkt dus beperkt in
hoeveelheid (Caspers 2012), maar kan om andere reden toch interessant zijn: als betrokken
organisaties middelen hebben om de hoeveelheid te vergroten en/of het belang van biomassa
centraal zetten in bijvoorbeeld organisatie-doelstelling (zie figuur 16). Uit een studie naar de
drijfveren en mogelijkheden van betrokken organisatie bij WaalWeelde uiterwaardenbeheer
blijkt dat (een klein deel van) organisaties bereid zijn om rest-biomassa slimmer en duurzamer
te benutten, maar dat de heersende praktijk lastig is te veranderen (Hagens & Smits 2012).
De realiteit is complex, bijvoorbeeld: duurzaamheidsambities zijn slechts onderdeel van een
kleine groep binnen een overheidsorganisatie, ‘kleine’ beheerder kunnen niet op tegen grotere
(aanbestedingen)praktijken, initiatieven sneuvelen door rigide regels en overeenkomsten;
biomassa valt niet binnen het heersende ‘water en natuur’ discours van uiterwaardenbeleid40.
Om te komen tot een meer ‘betrokken systeem’ zijn flexibele organisatiestructuren nodig,
nieuwe coalities en aansprekende praktijkvoorbeelden van hoe-het-wel-kan.
De methode om de ‘betekenis van een ecosysteemdienst’ te beschrijven aan de hand van het
potentieel en de inzet van betrokken partijen kan ook voor andere ecosysteemdiensten in de
Waaluiterwaarden gebruikt worden. Daarbij moeten we tevens rekening houden dat er ook
‘trade offs’ bestaan tussen ecosysteemdiensten, waardoor ‘hotspots’ en ‘coldspots’ ontstaan.41
De teelt van biomassa, om het potentieel aan biomassa te vergroten naast rest-biomassa
uit beheer, kan bijvoorbeeld ten koste gaan van ecosysteemdiensten ‘waterregulering’ en
‘aantrekkelijk landschap’.

36) Zie: Spijker H., Elbersen, H.W., De Jong, J.J., Van den Berg, C.A., Niemeijer, C.M., 2007, Biomassa voor energie uit de Nederlandse Natuur.
Een inventarisatie van hoeveelheden, potenties en knelpunten, Alterra-rapport 1616, Wageningen University. Zie tevens: Kuiper, L., De Lint,
S., 2008. Binnenlands biomassapotentieel. biomassa uit natuur, bos, landschap, stedelijk groen en houtketen[national biomass potential,
from nature, forest, landscape, urban green and wood chain], publication of Ecofys Netherlands.
37) Caspers B., 2012. Should we waste our waste? A research study on the (energy) potentials of residual biomass from the Waal floodplains.
Stageverslag, Radboud universiteit Nijmegen, 44 pagina’s.
38) Zie bv Kuiper & de Lint (2008)
39) Hagens J. & Smits T. (2012)
40) Hagens J. & Smits T. (2012)
41) Ageorges E. (2012)
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Een andere studie bevestigt dat het benutten van ecosysteemdiensten afhankelijk is van
de inzet van betrokken (overheids)organisaties en van de interactie tussen (betrokkenen
bij) ecosysteemdiensten42. Afstemming tussen planningsprocessen en (h)erkenning van
ecosysteemdiensten zijn cruciaal. Uit interviews met betrokkenen bij het uiterwaardenbeheer
langs de Waal is gebleken “…dat veel ecosysteemdiensten momenteel al benut worden, maar
dat er nog veel kansen liggen om het gebruik uit te breiden. Daarvoor is van belang dat al tijdens
de inrichting van een gebied al wordt gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van beheer.
Voordat ecosysteemdiensten beter benut kunnen worden, is het noodzakelijk dat organisaties de
potentiële waarde van ecosysteemdiensten weten. Daardoor kan beter worden ingeschat welke
ecosysteemdiensten benut kunnen worden. Door de interacties tussen ecosysteemdiensten,
moet niet worden gefocust op individuele diensten, maar moet worden gefocust op een heel
netwerk aan functies. Ook is het belangrijk dat organisaties samenwerken om het potentieel van
ecosysteemdiensten in een versnipperd landschap te benutten.”43
Verder bestaat een relatie tussen de achteruitgang van een ecosysteemdienst en de marktwaarde
van deze ecosysteemdienst. Ecosysteemdiensten met een duidelijke marktwaarde, zoals
voedselproductie, nemen toe, terwijl ecosysteemdiensten die geen zichtbare marktwaarde
hebben, zoals biodiversiteit, achteruit gaan; dit wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat
landeigenaren geen economische prikkel krijgen om ecosysteemdiensten te leveren die niet direct
verkoopbaar zijn. Een aantal ecosysteemdiensten wordt momenteel daarom onvoldoende benut
(ibid). Samenwerking van eigenaren en beheerders in de uiterwaarden zou het benutten van
ecosysteemdiensten aan de aanbodszijde kunnen stimuleren.
Het toenmalige ministerie van EL&I (nu EZ) heeft samen met het Wereld Natuurfonds de
economische effecten van recreatie in het rivierengebied onderzocht op basis van bronnen
uit 2005 tot 2011. Onder andere de invloed van openstelling van het gebied Gelderse Poort
is onderzocht.44 In Gelderse Poort zijn 170 banen gerelateerd aan de Vrijetijdseconomie en
wordt en jaarlijks 6.3 miljoen Euro besteed. De openstelling van het gebied heeft het aantal
dagtochten met factor drie doen stijgen. Tussen 1996 en 2010 steeg het aantal water- en
buitenrecreatiebedrijven van 2 naar 16 en het aantal verblijfslocaties van 3 naar 19 met in 2010
bijna 50.000 overnachtingen. In Gelderse Poort is in 2010 10,6% van de werkgelegenheid
gerelateerd aan recreatie en toerisme tegen 6,1% landelijk gemiddeld. Daarbinnen is circa 40%
direct verbonden met de uiterwaarden. In andere onderzochte gebieden (Midden IJssel en
Brabantse bedijkte Maas) is dit aandeel kleiner: 15 en 18%, wat wordt verklaard door de ruimte
mate van openstelling en natuurontwikkeling die in Gelders Poort heeft plaatsgevonden.

3.5

Integratie van doelen maakt beheer van de toekomst mogelijk

Edelenbos45 stelt dat het waterbeheer meer en meer wordt vormgegeven “vanuit de gedachte
dat het watersysteem niet zozeer beheerst dient te worden, maar dat het waterbeheer moet
inspelen op de eisen die het watersysteem zelf stelt. Ook zien we dat waterbeheer en ruimtelijke
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ordening steeds meer met elkaar te maken krijgen. Water governance gaat om waterveiligheid,
maar tegelijkertijd ook om ruimtelijke kwaliteit. Water krijgt meer de ruimte en wordt sturend in
processen van gebiedsontwikkeling. Daarmee komt het waterbeleid ook meer in maatschappelijk
vaarwater.”46
Deze analyse geldt niet alleen voor inrichting van het rivierengebied, maar ook voor het beheer
ervan. Voorbeelden van slimmer beheer en exploitatie van een gebied in overeenstemming met
eisen voor de waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit zijn onder andere:
• Cyclisch beheer van ooibos kan ervoor zorgen dat ooibos wordt geoogst, als het uitgroeit
boven de voor de weerstand van de rivier toegestane dichtheid en omvang en als het zich
ontwikkelt op kritische plekken voor de doorstroming (flessenhalzen, nabij andere obstakels)
en als dat bovendien groter is dan in de uitbreidingsopgave van Natura 2000 is aangegeven.
Het aldus geoogste hout kan (als brandstof of als grondstof) worden verkocht aan de
papierindustrie of energiebedrijven.
• Reliëfvolgend ontkleien: een kleiwinner volgt bij het ontgraven de met klei gevulde geulen
in de uiterwaarden. Nadien wordt de uiterwaard als natuurgrond (voedselarm reliëfrijk
zand) opgeleverd. In de beheerperiode erna zullen de geulen opnieuw dichtslibben. De
natuurbeheerder en de rivierbeheerder zullen willen ingrijpen voordat de geul volledig vol
is. De dunne kleilaag die zich dan heeft gevormd is, kan opnieuw worden gewonnen, zij het
voor de klei-industrie nog niet economisch optimaal is.
• Delfstoffenwinning vooruit plannen. Door locaties voor zand-, grind- en kleiwinning zo te
kiezen dat zij voor de toekomstige gebruik van het gebied (waterafvoer, berging, natuur)
gebruikt kunnen worden, beheert men de toekomst in plaats van het verleden. Na een groot
aantal jaren van aanslibben kan mogelijk opnieuw delfstoffenwinning plaatsvinden.
• Slim ordenen en beheren van natuurdoelen. Natuurontwikkeling kan meer ruimte krijgen en
enige jaren uitgroeien zonder nadelige effecten voor de doorstroming door te kiezen voor
delen van een uiterwaard die slechts zelden onder water komen of waar de stroomsnelheid
van het water laag is (stroomluwe delen). In de frequenter en sneller stroomvoerende delen
is er plaats voor nevengeulen en uiterwaardenverlaging. In de beheersituatie is intensiever
onderhoud (maaien) nodig in de stroomvoerende delen en stroombanen, terwijl in de
stroomluwe delen het beheer extensiever kan gebeuren en kan natuur met een hoger
weerstand voor het water zich ontwikkelen.
Om deze zaken te kunnen uitvoeren is een kader nodig, waarbinnen beheerders en exploitanten
flexibel op hun afzet gerichte keuzes kunnen maken die passen bij het huidige beheer van een
gebied, maar ook bij de richtring waarin een gebied zich in de toekomst moet ontwikkelen om te
voldoen aan natuur- en veiligheidsdoelen (beheer van de toekomst).
Het is bij de medewerkers van de overheden duidelijk dat er in principe oplossingen te vinden
zijn voor de strijdige eisen door een betere afstemming, door een slimme locatiekeuze en door
het soepeler omgaan in ruimte en tijd met het behoud van de natuurwaarden. Maar de weg van
principe naar realiteit is niet eenvoudig. In het programma WaalWeelde wijzen de verschillende
overheden en particuliere betrokkenen erop dat “samenwerking gericht op het beheren van
multifunctionele uiterwaarden lastig is”.47

42) Biever P. (2013) Inventarisatie van het huidige en potentiële gebruik van ecosysteemdiensten voor het beheer van de uiterwaarden in het
Waalgebied – De visie van betrokken organisaties. Stageverslag, Radboud universiteit Nijmegen, 42 pagina’s.
43) Idem eigen cursief.
44) Laar, S. van de en Lycklama T. (2012) Openstelling Loont, Driebergen Bureau Ruimte & Vrije Tijd
45) Edelenbos J. (2010), Water als spanningsvolle verbinding, Over water governance en het belang van beweeglijk bestuur, Den Haag
46) Idem p. 9
47) Fliervoet J.M. (2013)
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3.6

Samenwerking maakt agrarisch natuurbeheer effectiever

G. Kurstjens en B. Peters hebben in hun studie naar “Effectiviteit agrarisch natuurbeheer in
uiterwaarden” in het kader van het project Rijn in Beeld uit 2012 een uitgebreide literatuurstudie
en inventariserend onderzoek gedaan naar het effect van agrarisch natuurbeheer voor fauna
(met name weidevogels) en flora. Daarbij zijn – naast vele gebieden langs de IJssel en enkele
langs Rijn en Lek – langs de Waal de volgende representatief geachte gebieden onderzocht:
• Stiftsche Uiterwaarden (weidevogelbeheer en botanisch beheer)
• Hiensche Uiterwaarden (weidevogelbeheer)
• Winssensche Waarden (botanisch beheer)
Trends in de flora zijn wegens het minder voorradig zijn van data lastiger te kwantificeren.
Desondanks concluderen Kurstjens en Peters dat de onderzochte uiterwaardgebieden met
botanische beheerpakketten een lage tot zeer lage soortenrijkdom voor indicatieve en bijzondere
soorten laten zien. En als rivierdalsoorten voorkomen, heeft dat vaak te maken met “allerlei
randaffecten (rond en op oude kades, naastgelegen natuurterreinen, bermen en onder rasters)
en rivierprocessen (zandafzetting, oeverwalvorming), (…) minder met het gevoerde beheer.”
En “de situatie in agrarische beheergebieden lijkt niet wezenlijk af te wijken van de floristische
waarde van reguliere landbouwgronden zonder beheerovereenkomsten.”48 Wel goed gaat het
florabeheer in zogenaamde relict- en rommelterreinen waar altijd al minder intensief geboerd
is, en bij particulier beheerde landgoederen waar agrariërs een rol spelen als pachter en de
terreineigenaar “een zekere regie” voert. Hier blijft de flora beter in stand, maar er is geen
duidelijke groei.
Kurstjens en Peters adviseren het formuleren van “duidelijke ecologische doelstellingen” (in
plaats van maaidata of bemestingsregimes afspreken) en “formuleren wat hiervoor nodig is
vanuit beheer”. Tevens kan “ecologische begeleiding (…) evaluatie van resultaten en controle
op afspraken” de effectiviteit bevorderen.49 Meer toegespitst op beheer in de uiterwaarden
adviseren Kurstjens en Peters “de beschikbare budgetten te besteden aan concepten die ‘waar
voor hun geld’ leveren” en niet te stoppen met verwerving van gronden of invoering van
particulier natuurbeheer waarbij “de waardedaling door de functieverandering van agrarisch naar
natuurgebied door de overheid vergoed wordt”50, omdat die vormen van beheer effectiever zijn.
Hoogwaterprojecten en delfstoffenwinningsprojecten kunnen daarbij benut worden.
Deze conclusie worden gesteund door de resultaten van een onderzoek door D. Kleijn van
Alterra in 2013 De effectiviteit van Agrarisch Natuurbeheer. In een voorstudie voor de Raad
voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) beveelt hij aan om investeringen in agrarisch
natuurbeheer te concentreren op soorten die zijn aangewezen op landbouwkundige
gebieden en “sterk in te zetten op effectief agrarisch natuurbeheer ter ondersteuning van
het reservaatbeheer”.51 Dat pleit voor samenwerking tussen agrarische beheerders en gebied
beherende organisaties als Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten.
De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur beveelt in haar rapport ‘Onbeperkt houdbaar’
(mei 2013) voor het agrarisch natuurbeheer onder meer aan:
• agrarisch natuurbeheer met prioriteit in te zetten in zones rond reservaatgebieden met
dezelfde natuurdoelen. (…)
• agrarisch natuurbeheer te concentreren in grote aaneengesloten gebieden waar de juiste
abiotische randvoorwaarden voor weide- of akkervogels nog aanwezig zijn of kunnen
worden hersteld;
48) Kurstjens G., Peters B. m.m.v. Diermen J. van (2012). Effectiviteit van agrarisch natuurbeheer in uiterwaarden, project Rijn in Beeld,
Kurstjens ecologisch adviesbureau, Bureau Drift, Beek-Ubbergen/Berg en Dal. P.19 en 20
49) Idem p. 23
50) Idem p.24
51) Idem p. 16

54

Integraal uiterwaardenbeheer: naar een Waalschap

•

agrarisch natuurbeheer met prioriteit in te zetten om de ‘doorlaatbaarheid’ van het agrarische
gebied tussen natuurgebieden te vergroten, zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor de
uitwisseling tussen deelpopulaties van kwetsbare soorten; (…)
• deelnamebereidheid van grondgebruikers voor agrarisch natuurbeheer te vergroten door
de minimale duur van de beheerscontracten aanzienlijk te verlengen voor zover dit de
deelnamebereidheid van grondgebruikers niet beperkt.52
Voor de uiterwaarden raken deze aanbevelingen aan de ontwikkeling van robuuste
beheereenheden, bevordering van de langdurige samenwerking tussen eigenaren en aansluiting
van de agrarisch beheerde gronden op natuurgebieden.

3.7

Beheer vraagt participatie van burgers en bedrijven

Participatie van betrokkenen bij het maken van plannen en bij beslissingen over een nieuwe
inrichting van het gebied zijn de laatste decennia zeer gebruikelijk, al geeft het spanning tussen
de praktijk van de netwerksamenleving en de traditionele wetten en regels, en al geeft het
binnen organisaties zoals Rijkswaterstaat interne spanningen tussen de rol van technisch expert
en democratisch procesbegeleider. In de planvorming voor ruimtelijke ontwikkelingen langs de
Waal is de participatieve planuitwerking vastgelegd in de visie WaalWeelde van 2009, waarin
het principe van de “4B’s” is opgenomen: ”bestuurders, beambten, bedrijven en burgers/
belangenorganisaties hebben een rol binnen het project”.53 Participatie is zelfs verheven tot
uitgangspunt voor de projecten om daarvoor draagvlak te verwerven: “Bij de totstandkoming
van de projecten worden alle belanghebbende partijen betrokken, ofwel de vier B’s: bestuurders
en beambten, bedrijven en bewoners/belangenorganisaties én de nationale overheden. Hierdoor
brengen we het bottom-up proces en het top-down proces samen.”54
De visie WaalWeelde vraagt uitdrukkelijke ook aandacht voor het beheer van het gebied nadat
de ingrepen hebben plaatsgevonden: “Bij de inrichting van een uiterwaard moet er daarom
vooraf al nagedacht worden over hoe het toekomstige beheer eruit gaat zien.”55 Begrazing en
cyclisch beheer worden als kansrijk aangemerkt. Daarnaast stelt de visie: “is het relevant wie
het beheer in de toekomst gaat uitvoeren. We streven naar grote, robuuste beheerseenheden.
Een terreinbeheerder heeft dan tevens een rol als gastheer, die zijn bezoekers laat genieten van
zijn gebied, enthousiasmeert, informeert en draagvlak creëert. Toekomstige beheerders moeten
daarom van meet af aan betrokken zijn bij de ontwikkeling van de inrichtingsplannen.”56
Deze aandacht voor het beheer en de beheerders is opvallend. Bij veel ruimtelijke
inrichtingsplannen krijgt het beheer veel minder aandacht en wordt het vooruitgeschoven naar de
fase na realisatie. De mindere aandacht voor beheer heeft mede te maken met het feit dat in de
gebruikelijke definitie van planprocessen (met name van stedenbouwkundige projecten) beheer
wordt gezien als: het in stand houden en onderhouden van de gerealiseerde projecten. De visie
WaalWeelde vraagt juist aandacht voor het beheer en voor de samenwerking tussen beheerders
in een ‘beheereenheid’.
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Chapman et. al. schreven in 200957 dat veranderingen in de ecologie en het omgaan met
onzekerheden die uitgaan van klimaatverandering, overbenutting en toenemende complexiteit
vragen om een andere manier van beheer. Voorheen werd de kwetsbaarheid van ecosystemen
tegen bekende bedreigingen tegemoet getreden met bekende maatregelen tot behoud en
rechttoe-rechtaan management van hulpbronnen. Tegenwoordig is er behoefte aan een
meer doordachte vorm van analyse van de krachten die schade kunnen veroorzaken en van
de delen van het gebied die het meest kwetsbaar zijn. Door monitoring van deze stressoren
en hun effecten kunnen gebruikers van de hulpbronnen veranderingen over langere periode
bijhouden en stressoren en effecten beperken. Het gaat dan niet zozeer meer om het reduceren
van de kans dat negatieve effecten optreden en het minimaliseren van de gevolgen, maar
om het vergroten van flexibiliteit om zich aan te passen aan een onzekere toekomst en het
gebruik maken van cyclische verandering om mogelijkheden te scheppen voor biodiversiteit,
welzijn en adaptief vermogen. De rol van het gezag verandert eveneens. Het is niet langer
gericht op besluitvorming voor duurzaam beheer van het gebied, maar op het faciliteren van
belanghebbenden in het scheppen en gebruikmaken van sociaalecologische veranderingen en
het vergroten van hun veerkracht. Deze manier van omgaan met veranderingen in ecosystemen
zoals het uiterwaardengebied vereist dat we onze opvattingen, waarden, instituties, acties en
besturingssystemen aanpassen aan de dynamiek van de biosfeer door middel van wat Chapman
‘active ecosystem stewardship’58 noemt. Voor dit ‘actief rentmeesterschap’ voor de uiterwaarden
is samenwerking tussen grondeigenaren en gebiedsbeheerders noodzakelijk.

52) Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2013), Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid, p. 70.
53) Visie WaalWeelde November 2009, Provincie Gelderland, p.11
54) Idem p.57
55) Idem p.37
56) Idem p.38
57) Chapin III et al (2009), Ecosystem stewardship: sustainability strategies for a rapidly changing planet, Cell Press, p. 242.
58) Idem p.248.
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Figuur 18: bronnen en output van Dashboard Uiterwaardenbeheer
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3.8

Openbare informatie voor uiterwaardenbeheer

In Nederland worden veel gegevens verzameld die interessant zijn voor het beheren van de
uiterwaarden. Deze gegevens met betrekking tot vegetatie-, veiligheid- en sedimentbeheer
worden door verschillende overheden verzameld en selectief aangeboden. Om discussies en
oplossingen te faciliteren hebben de onderzoekers van URD-Delta Oost onderzocht of een
gedeeld informatiesysteem mogelijk was. Hieruit is het dashboard uiterwaardenbeheer ontstaan,
een platform voor informatie-uitwisseling en discussies, om uiteindelijk tot de juiste keuzes en
beslissingen te kunnen komen.
Om de effecten van beheermaatregelen inzichtelijk te maken is er kennis en informatie
nodig op drie hoofdthema’s; natuur, waterbeheer en exploitatie. Het huidige dashboard
uiterwaardenbeheer bundelt de gegevens van deze drie thema’s, zie figuur 18. Bij het thema
natuur moet men denken aan kaarten en gegevens die de natuurwaarden van verschillende
gebieden aangeven, zoals een ecotopenkaart en gegevens over de locatie van de EHS en
Natura2000 gebieden. Het thema waterbeheer bestaat uit kaarten en gegevens voor het in stand
houden van de waterveiligheid. Zo kan een stromenbaankaart van de uiterwaarden laten zien
waar in de toekomst ruimte ligt om vegetatie te laten groeien, denk hierbij aan de stroomluwe
delen van de uiterwaarden. Gegevens over de kosten en baten van mogelijke beheermaatregelen
kunnen inzichtelijk gemaakt worden door subsidie- en biomassakaarten. Deze geven de
potentiele biomassa van verschillende natuurtypen weer, zie paragraaf 3.4
Het dashboard bevat twee soorten informatie (1) basiskaarten en (2) specifieke informatie
rondom het uiterwaardenbeheer59. De basiskaarten zijn kaarten die als open data beschikbaar
zijn via web mapping services (WMS), zoals topografische kaarten. Deze kaarten zijn onder
andere opgeslagen in het Nationaal Georegister (NGR) en ‘Publieke Dienstverlening Op de Kaart’
(PDOK). Deze basiskaarten worden opgesteld en beheerd door de verschillende overheden,
waarbij het dashboard zorgt voor de zichtbaarheid van de gegevens. Daarnaast is binnen het
URD programma nog een speciale geo-informatie infrastructuur SDI4URD60 ontwikkeld die het
mogelijk maakt om project specifieke kaarten op een gestandaardiseerde manier te ontsluiten.
In deze nieuwe database zitten kaarten die de resultaten van berekeningen van natuur- en
waterveiligheidsmodellen weergeven. Ook inrichtingskaarten van projecten in de uiterwaarden
kunnen zichtbaar gemaakt worden met het dashboard door de kaart toe te voegen aan de
SDI4URD database.
Ook is er onderzocht of waterveiligheidsmodellen (bijvoorbeeld WAQUA) en vegetatiesuccessiemodellen aan het dashboard gekoppeld kunnen worden via web processing services (WPS).
Dit maakt het mogelijk om ‘direct’ scenario’s voor waterveiligheid en natuur door te rekenen61.
Overheden, beheerders en eigenaren kunnen op basis van deze scenario’s keuzes maken voor
toekomstig uiterwaardenbeheer.
Toekomstige ontwikkelingen
Het Dashboard Uiterwaardenbeheer is nu neer gezet als een ‘proof of concept’. De
ontwikkeling is vraag-gestuurd uitgevoerd met participatie van de deelnemers van de Taakgroep
Uiterwaardenbeheer en de beheerders van de pilot in de Rijnwaardense Uiterwaarden. De
volgende stap is nu dat het dashboard gebruikt wordt door de betrokken stakeholders in het
reguliere werkproces. Het dashboard ondersteunt een nieuwe manier van samenwerken tussen
de betrokken overheden en ook tussen de overheid, de beheerders en eigenaren.
Het informatiesysteem zal uiteindelijk geschikt moeten zijn om periodiek en op meerdere
schaalniveaus ‘de thermometer in het systeem te steken’. Het systeem zal uiteindelijk de
samenwerkingsverbanden helpen bij het uitvoeren van onderhoud en beheer en de rapportage
en de verantwoording (‘groene accountancy’) aan de overheden met betrekking tot het
doelbereik ondersteunen.
59) Kooistra L., Boersma W., et al. (2014) Hekken weg! Gezamenlijk uiterwaardenbeheer met geo-informatie. Tijdschrift Geo-info.
60) SDI staat voor Spatial data infrastructure
61) Kooistra L., Boersma W., et al. (2014)
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3.9

Samenwerken in bestuurlijk collectief of als markt

In de overzichtsstudie in het kader van het Verdus project URD Delta Oost heeft Suzanne
Driessen de problemen beschreven die zich voordoen bij het beheer van groenblauwe gebieden,
waartoe we ook de uiterwaarden rekenen. “Ten eerste wordt er weinig aandacht aan besteed.
Vaak wordt een gebied alleen ontwikkeld, en daarna wordt ‘vergeten’ het gebied te beheren.
Het is lastig om iemand de verantwoordelijkheid te geven voor het beheer van deze gebieden.
Dit komt doordat beheer gezien wordt als een kostenpost, en niet als een investering die op
lange termijn zorgt voor waarde behoud. Bovendien kunnen niet alle partijen in een gebied
verplicht worden om bij te dragen aan de financiering van het beheer van dit gebied. Door
deze free riders voelen ook andere partijen er weinig voor om zelf wel bij te dragen.”62 In
stedelijk gebied wordt er in dit soort gevallen snel een beroep gedaan op de overheid die het
beheer op zich neemt en de kosten draagt namens de gemeenschap. In landelijk gebied wordt
het in belangrijke mate overgelaten aan de eigenaren om in het beheer te voorzien. De kosten
moeten dan ook zelf worden opgebracht, of door middel van subsidie voor bij voorbeeld
landschapsbeheer en natuurbeheer worden gedekt. Steeds vaker komt aan de orde om ook
de opbrengsten uit het gebied (het benutten van ecosysteemdiensten, zoals de verkoop van
biomassa) te gebruiken voor betaling van het beheer. Bij het onttrekken van waarden aan
ecosysteemdiensten in een gebied speelt daarbij het probleem dat eigenaren (en anderen
waarvan men de toegang niet kan ontzeggen) het incasseren van korte termijn voordelen moet
afwegen tegen beheeracties die collectief en op lange termijn voordeel opleveren.
Ostrom63 beschrijft in Governing the Commons bepaalde ecologische en sociale systemen
als gemeenschappelijke hulpbron of collectief goed (Common pool resources). Deze zijn te
omschrijven als natuurlijke systemen of door de mens gemaakte zaken waar het gebruik van
de een ten koste gaat van het gebruik door een ander en waar het vaak nodig, maar tegelijk
lastig en duur is om mensen van buiten de groep uit te sluiten. Voorbeelden zijn visserij, bossen,
begrazing, dieren in het wild, watervoorraden, irrigatiesystemen, landbouw.
Welbeschouwd vormen uiterwaarden, ondanks het feit dat de eigendommen doorgaans
duidelijk zijn afgebakend, ook een Common Pool, zeker als de aandacht niet primair is gericht
op het eigendom, maar op het beheer van het gebied. In uiterwaarden wordt er afwisselend
of gelijktijdig ruimte geboden aan het behouden of verbeteren van waterveiligheid, aan
natuurbehoud en –ontwikkeling, aan recreatie, aan agrarisch gebruik (begrazing, productie
van gras), aan het winnen van grondstoffen, aan productie van biomassa. Het ene gebruik kan
het andere (soms tijdelijk) uitsluiten, het gebruik en beheer door de ene eigenaar of beheerder
kan dat door een ander storen of verhinderen. Tegelijkertijd is het kostbaar of in de praktijk
onmogelijk om gebruikers (waaronder mogelijke free riders) uit te sluiten van het gebruik, omdat
het gebied uitgestrekt en eenvoudig toegankelijk is en meervoudig wordt benut.
Bij het beheer van gemeenschappelijke goederen kunnen free-riders optreden, die wel de
voordelen genieten, maar geen bijdrage leveren aan het beheer. Zij kunnen zelfs aanleiding zijn
voor eigenaren in en gebied om af te zien van investeringen in het gebied. Het quasi openbare
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karakter van de buitenruimte, de wens om deze gebieden voor meerdere functies (recreatie,
hoogwater, landbouw) te benutten en de voorkeuren voor een toegankelijk en onverdeeld
landschap, maken het minder goed mogelijk de gebieden tot privaat terrein te bestempelen. Ook
overdracht van het beheer aan de overheid is niet te verwachten, omdat die overheid zich juist
op deze gebieden terugtrekt en de verantwoordelijkheid voor het beheer (en het dragen van de
kosten daarvoor) graag aan de eigenaren en gebruikers overlaat.
De indeling van goederen volgens de rivaliteit in het gebruik ervan en de mogelijkheid voor om
gebruik door anderen uit te sluiten leidt tot het volgende schema64:

Exclusiviteit/rivaliteit in gebruik

Hoog

Laag
Publieke goederen

Gemeenschappelijke goederen

Lastig,

Waterveiligheid, natuur,

Bos, habitats, meren, grondwater,

prijzig

landschap, wegen, kribben,

oevers, nevengeul, landschap.

Hoe zijn anderen

vaarweg, openbare ruimte

uit te sluiten
Eenvoudig

Belaste goederen

Private goederen

Recreatieterrein, terras,

Landbouwgrond, machines,

haven, aanlegplaats

woning, bedrijf

Figuur 19: Publieke, gemeenschappelijke en private goederen (gebaseerd op Ostrom 1990)

Het verschaffen van subsidie voor natuur- en landschapsbeheer is een vorm van betaling voor
het leveren van de ecosysteemdiensten uit algemene middelen: iedereen, dus ook eventuele
free-riders dragen via belastinggeld bij aan het beheer. Directe vormen van betalen, b.v.
door entree te heffen of gebruikers te laten bijdragen aan een gebiedsfonds zijn moeilijker te
realiseren. Uit het overzicht van Driessen blijkt dat als het lukt om gebruikers en eigenaren
te laten bijdragen aan het beheer, bijvoorbeeld in de vorm van zelforganisatie, er in stedelijk
gebied vaker wordt overgegaan op een financiële bijdrage van gebruikers voor het beheer van
gemeenschappelijke goederen of ruimte, terwijl er in landelijke gebieden eerder een beroep
wordt gedaan op het verrichten van arbeid ten behoeve van het beheer en onderhoud.65
Als voorbeelden van bijdragen aan beheer in landelijke gebieden noemt Driessen: subsidies,
sponsorgelden, verkoop van bepaalde producten die gewonnen worden uit het landschap en het
actief meewerken van vrijwilligers aan landschapsonderhoud.
Naast de vraag naar bijdragen aan het beheer door alle beheerders (of dat nu in financiële
zin is, of in de vorm van arbeid), roept het bijzondere gemeenschappelijke karakter van de
uiterwaarden vragen op naar de sturing van het beheer door de gezamenlijke eigenaren van het
gebied. Dit sturingsvraagstuk wordt hieronder verder uitgewerkt. Daarbij maken wij onderscheid
in beheer door middel van een bestuurlijke en een economische samenwerking. Voor gezamenlijk
beheer van het gebied kunnen eigenaren een samenwerkingsverband vormen, waarin zij zichzelf
organiseren als een bestuurlijk orgaan, of zij kunnen een markt vormen, waarop zij diensten
die zij elkaar leveren, opbrengsten die zij generen en kosten die zij veroorzaken onderling
verrekenen. Naast een interne markt kan een samenwerkingsverband ook besluiten het beheer
in z’n geheel ‘op de markt te zetten’ en uit te besteden. Voor de samenwerking zijn verschillende

62) Driessen S. (2013), Lokale initiatieven voor value capturing uit ecosysteemdiensten, stageverslag Nijmegen, p.10
63) Ostrom E. (1990), Governing the Commons, The evolution of institutions for collective action, New York
64) Idem
65) Driessen S. (2013), Lokale initiatieven voor value capturing uit ecosysteemdiensten, stageverslag Nijmegen p.51
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Figuur 20: Algemene principes voor goede sturing van natuurlijke hulpbronnen (links rechts) en de eisen van goed bestuur waaraan zij bijdragen
(midden). De pijlen geven de meest waarschijnlijke verbindingen aan. Principes in de rechter kolom zijn vooral van belang bij globale en
regionale problemen. Naar Dietz et al (2003).

Collectieven voor natuurbeheer als aanzet
Men kan daarbij aansluiten bij de ontwikkeling van collectieven voor natuurbeheer en
landschapsbeheer, die de provincies sinds 2013 stimuleren door over te gaan op alleen nog
collectief subsidie verlenen voor agrarisch beheer en voor de vergroening volgens het Europese
GLB. Collectieven moeten volgens de richtlijnen van de provincies een kwaliteitshandboek
opstellen als de basis voor certificering van het samenwerkingsverband natuurbeheer. Het
systeem van certificering leidt tot een kwaliteitsborging van het handhaven van de eigen regels,
niet tot een bepaalde voorgeschreven organisatievorm. Wel gaan de provincies ervan uit dat er
een ‘gebied coördinator’ is (vergelijkbaar met een coördinator voor weide- en akkervogelbeheer)
die namens een collectief optreedt. Staatssecretaris Dijksma schrijft in de kamerbrief ‘Vooruit
met Natuurbeleid’ (8 maart 2013) dat de collectieven bijdragen aan “het werken aan synergie
tussen natuurdoelen en andere maatschappelijke belangen zoals waterbeheer, recreatie,
ondernemerschap, gezondheid, energie en klimaat.68
In het kader van URD Delta Oost is voor de Rijnwaardense Uiterwaarden gewerkt aan een
beheerplan en aan de samenwerking van eigenaren en een bundeling van de beheerders in het
gebied.
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organisatievormen en financieringsconstructies bekend. In de volgende paragrafen gaan wij
verder in op de onderwerpen bestuurlijk collectief, interne en externe markt, organisatie- en
financieringsvormen.

3.9.1

Samenwerking in een bestuurlijk collectief
66

Ostrom , die onderzoek heeft gedaan naar het besturen van dit soort ‘common good
resources’, noemt acht principes om als collectief van eigenaren en beheerders tot een optimale
duurzame productie te komen:
1. Duidelijkheid over de grenzen van hulpbronnen en gebruikers. Er moet duidelijkheid bestaan
over welke personen aan het collectief deelnemen en over de grenzen van de hulpbron die
beheerd wordt.
2. Regels passend bij ecologische omstandigheden. Regels over de benutting en de verdeling van
de hulpbron moeten goed zijn toegesneden op de lokale condities en op de regels over de
bijdragen die iedereen moet leveren.
3. Doordachte besluitvorming over regels door betrokkenen. De meeste deelnemers die met de
regels te maken hebben, dragen goed geïnformeerd bij aan het opstellen en veranderen van
de regels.
4. Monitoring. De controleurs, die toezicht houden op de hulpbron en op het benutten er van,
moeten verantwoording afleggen aan de deelnemers en/of moeten die deelnemers zelf zijn.
5. Oplopende sancties tegen overtreders. De kans moet aanzienlijk zijn dat deelnemers die regels
overtreden gesanctioneerd worden; de zwaarte van de sanctie moet toenemen met de ernst
en de context van de overtreding.
6. Goedkope mechanisme voor het beslechten van conflicten. De deelnemers en hun
vertegenwoordigers hebben een snelle en eenvoudige mogelijkheid voor het beslechten van
conflicten.
7. Er is een mix van instituties naar keuze deelnemers. Het recht van deelnemers om hun eigen
instanties te vormen wordt niet bedreigd door externe gezagsdragers of de overheid.
8. Geneste werkwijze met gezag en sturing op meerdere niveaus. Grotere systemen moeten een
geneste structuur hebben, zodat regels op lokale omstandigheden zijn toegesneden en met
het hogere niveau zijn afgestemd (b.v. uiterwaard, riviersegment, tak, stroomgebied).

Later werkt Ostrom deze principes nader uit, samen met Thomas Dietz en Paul C. Stern tot
onderstaand schema, waarbij de acht principes in verband worden gebracht met vijf eisen aan
goed (collectief) bestuur in de middelste kolom.67
Voor samenwerking de eigenaren en beheerders in het uiterwaardengebied zijn reeds meerdere
oplossingen in praktijk toegepast en kunnen innovatieve vormen van samenwerkingsverbanden
worden beproefd. Aanbevolen wordt om (conform Ostroms principe nr. 7) hiermee
praktijkgericht te experimenteren en de organisatievorm niet als standaard voor te schijven, maar
te laten afhangen van de wensen van de eigenaren, de tradities in het gebied en het stimuleren
van ondernemerschap (goedkoper oplossen, extra opbrengst).

66) Ostrom E. (1990) p.90
67) Dietz, Ostrom & Stern (2003), The Struggle to Govern the Commons, Science vol 302, p.1910
68) zie http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/assets/kamerbrief-33576-1-vooruit-met-natuurbeleid.pdf)
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3.9.2

Samenwerking als markt

Een geheel andere manier om de samenwerking in een gebied te organiseren is het creëren
van een interne markt van goederen en diensten, of integrale uitbesteding van het beheer. De
eigenaren in een gebied hoeven dan niet primair te zorgen voor goed bestuur, maar voor een
goed functionerende markt. Niet het politieke domein, maar het economische domein is daarbij
dominant. Deze oplossing vindt zijn basis in de theorie van o.a. Ronald Coase69, die stelt dat
particulieren altijd tot een oplossing kunnen komen voor het verevenen van kosten en externe
effecten van hun bedrijfsvoering als voldaan is aan de eis van vrije markt. Hoe de verdeling van
de rechten ook is, de partijen kunnen altijd een overeenkomst bereiken waarbij het resultaat voor
iedereen beter is. De onderliggende voorwaarden voor deze stelling zijn dat het systeem geen
hoge transactiekosten met zich meebrengt waardoor de voordelen zouden ‘verdampen’, dat
de kosten die veroorzaakt door externe effecten meetbaar zijn, dat er een goede omschrijving
van de eigendomsrechten bestaat en er een beperkt aantal betrokken partijen is. In het
uiterwaardengebied is niet volledig aan deze voorwaarden voldaan, met name het meetbaar zijn
externe effecten is niet eenvoudig te vervullen. Bij voorbeeld de te verwachten externe kosten
van een overstroming of van maatregelen om die te voorkomen zijn moeilijk in te schatten. Ook
de potentiele opbrengsten in het gebied uit toerisme of uit het produceren van biomassa voor
energieopwekking zijn lastig te voorspellen. Maar ondanks dat, kan een gezamenlijk exploitatie
van het gebied en het sluiten van overeenkomsten met de hoogste bieder (b.v. in de vorm
van pachtovereenkomsten, gebiedsconcessies) een manier zijn om kosten en baten in beeld te
brengen en over de eigenaren te verevenen. Duidelijk is dat zeker in deze modellen free riders
moeten worden uitgesloten.
De samenwerking als markt kan op twee manieren gestalte krijgen:
• Interne markt: de eigenaren leveren zelf diensten of huren die van buiten in en rekenen met
elkaar de nadelige externe effecten en de opbrengsten af;
• Externe markt: de eigenaren vormen een samenwerkingsverband en besteden alle te
leveren diensten uit op de markt. Bij deze variant is het van belang om te regelen hoe het
schaalvoordeel en de mogelijke extra inkomsten uit het gebied (b.v. biomassa die door
het schaalvoordeel te oogsten en te verkopen is) verdeeld worden tussen aannemer en
opdrachtgevers.
Een stimulans van deze marktwerking ontstaat als de overheid rechten voor exploitatie aan
eigenaren toedeelt in ruil voor een plicht tot natuur- en landschapsbeheer. De Raad voor de
Leefomgeving en Infrastructuur noemt voorbeelden hiervan, zoals recht om te jagen of te
vissen, of het recht om een eendenkooi te exploiteren, of het recht om duinen te gebruiken om
drinkwater te zuiveren in ruil waarvoor de drinkwaterbedrijven de duinen moeten beschermen en
beheren.70
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3.9.3

Organisatie- en financiering van samenwerking en gezamenlijke exploitatie

Er is in het kader van URD Delta Oost een overzichtsstudie uitgevoerd naar organisatie- en
financieringsvormen voor integrale gebiedsontwikkeling. De focus lag hierbij op de stedelijke
ontwikkelingen en knooppuntontwikkeling, maar er zijn mogelijkheden om deze concepten toe
te passen voor uiterwaardenbeheer, rechtstreeks of als inspiratie. De organisatie-, financieringsen contractvormen gaan vooral in op de relatie tussen overheid en eigenaren en exploitanten. Na
het overzicht daarvan, gaan we nog in op de organisatievormen die eigenaren onderling kunnen
aangaan.
Organisatievormen
Organisatievormen voor gebiedsontwikkeling die mogelijk toepasbaar zijn in uiterwaarden:
Gebiedsconcessie: publieke partijen sluiten een overeenkomst met een private partijen of
een consortium van (private) partijen voor het (her)ontwikkelen, bouwen en onderhouden
van een gebied. Hierbij hebben publieke partijen vooral aan de voorkant van het proces de
verantwoordelijkheid met het opstellen van de kaders waar een gebied aan moet voldoen.
Vervolgens krijgen private partijen de bevoegdheid om binnen de vastgestelde kaders tot
ontwikkeling, realisatie en beheer over te gaan voor een langere termijn. Wordt toegepast
bij infrastructuurprojecten. Toepasbaarheid in uiterwaardengebied bijvoorbeeld bij aanleg
hoogwatergeul, waterstaatkundige werken op gronden van overheid.71
Organische ontwikkelstrategie: ruimte geven aan de ‘Spontane Stad’. Ontwikkeling gekenmerkt
door een geleidelijk proces, waarbij de huidige sfeer, beleving en historie en de huidige
gebruikers van het gebied als vertrekpunt worden gebruikt. Wordt toegepast bij stedelijke
herontwikkeling en revitalisering. In uiterwaardengebied toepasbaar als daar commerciële
functies mogelijk of gewenst zijn die bijdragen aan kosten van het beheer, b.v. stedelijke of
recreatieve ontwikkeling rond nevengeul.72
Particulier beheer buitenruimte: particuliere organisatie wordt verantwoordelijk voor openbare
voorzieningen in plaats van de gemeente. Lidmaatschap en afdrachten aan de organisatie
in een bepaald gebied moet hierbij verplicht worden gesteld; ook de gemeente betaalt
bepaalde afdrachten. De vertegenwoordiging van partijen in het gebied kan op deze manier
zelf bepalen hoe de gelden worden ingezet en kiezen tussen zelfstandig uitvoeren van het
beheer of de uitbesteding aan een commerciële partij. Wordt toegepast bij collectief beheer
in nieuwbouwwijken en stedelijke inbreiding, soms in combinatie met collectieve levering van
groene stroom, warmte en koude opslag. In uiterwaardengebied toepasbaar aan randen steden
en dorpen, bij voorbeeld ‘rode’ varianten bij dijkverleggingen met woningbouw op/aan de
nieuwe dijk.73

69) Zie o.a. Coase R.H. (1960) The problem of social cost, Journal of Law & Economics vol III, October 1960
70) Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2013), Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid, p. 105
71) Krabben E. van der, Lenferink S., Martens K., Portier J. & Stoep H. van der (2013), Onderzoek innovaties bij integrale gebiedsontwikkeling
en knooppuntontwikkeling, NWO Verdus programma, p. 16.
72) Idem p. 20
73) Idem p. 22
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Financieringsvormen
Naast deze organisatievormen beschrijft de overzichtsstudie financierings- en contractvormen
voor gebiedsontwikkeling die mogelijk toepasbaar zijn in het uiterwaardengebied:
Fondsvorming: financieringsconstructie om bijdragen van verschillende (publieke en private)
partijen te bundelen in een fonds, waarmee investeringen in het gebied worden gedaan, zowel
voor de ontwikkeling als beheer van het gebied. Voorbeelden zijn revolving funds, sloopfonds,
groenfonds, crowd funding, garantiefonds (Nationale Hypotheek Garantie). Fondsvorming
gebeurt op basis van vrijwilligheid en wordt vaak als compensatie gezien. In uiterwaardengebied
toepasbaar als grondeigenaren gezamenlijk aanvullend beheer willen laten uitvoeren (zoals
kappen bomen na meerdere jaren, onderhoud waterlopen).74
Vereniging van Eigenaren op gebiedsniveau: eigenaren leveren een bijdrage aan beheer en
onderhoud. Exploitatie van het gebied gebeurt door de huidige eigenaren, zij weten het beste
wat de kwaliteit verhoogt en lokale problemen oplost. Wordt bij appartementsgebouwen
geregeld bij splitsingsacte en de koopovereenkomst voor het appartementsrecht als verplichte
bijdrage. Bijdrage kan ook in natura, b.v. door het verrichten van werkzaamheden. Overheden
kunnen (vrijwillig) financieel bijdrage als de VvE beheerwerkzaamheden uitvoert die gebruikelijk
voor rekening van de overheid komen. In uiterwaardengebied toepasbaar bij overdracht
van gronden in bezit van de overheid, of op vrijwillige basis met bestaande eigenaren (zie
fondsvorming).75
Bedrijfsinvesteringszone: ondernemers in een gebied kiezen (doorgaans met minimaal 50%
deelname en 2/3 meerderheid) dat alle ondernemers via een opslag op de Onroerend Zaak
Belasting bijdragen aan investeringen in de buitenruimte. Gemeente legt die opslag aan
iedereen op en verstrekt die aan vereniging of stichting van ondernemers. Wordt toegepast
bij bedrijfsterreinen en in winkelgebieden en is mogelijk gemaakt in een experimentwet die
heeft gewerkt tot eind 2011. In 2015 wordt een permanente wet verwacht. Toepasbaar in
uiterwaardengebied met versnipperd eigendom waar gezamenlijke beheerinspanning gewenst
is. Bij evaluatie van de wet in 2013 is voorgesteld de doelstelling meer algemeen te formuleren,
maar dat is door de minister van EZ niet gehonoreerd. Onderzocht moet worden of investeringen
in een uiterwaardengebied ook onder de bestaande doelstelling (‘activiteiten in het algemeen
belang in de openbare ruimte’) vallen.76
Tax incremental financing: toekomstige waardevermeerdering in een gebied als gevolg van (her)
ontwikkeling leidt tot stijging aan Onroerend Zaak Belasting. De verwachte hogere opbrengsten
wordt als lening verstrekt aan de investeerders. In de Verenigde Staten is deze vorm van
financieren populair. In Nederland nog niet toegepast, er loopt een experiment bij Waalfront
Nijmegen.77 Toepasbaar bij herinrichting in uiterwaardengebied als waarde van het onroerend
goed in de omgeving stijgt. Gebleken is bijvoorbeeld dat een huis sterk in waarde stijgt als een
gebied dichtbij wordt aangewezen als nationaal park.78
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Uitruilbare of verhandelbare ontwikkelingsrechten: als de overheid een beperking oplegt voor een
bepaalde locatie heeft de eigenaar doorgaans recht op financiële compensatie. Bij uitruilbare
ontwikkelrechten ontvangt de eigenaar ontwikkelrechten in een ander gebied echter, als een
vorm van niet-financiële compensatie. Wordt voornamelijk toegepast in agrarisch gebied
(Ruimte voor Ruimte regeling, sloop van varkensstallen compenseren met ontwikkelrechten
op de woningmarkt).79 In uiterwaardengebied toepasbaar bij inrichtingsmaatregelen en
bedrijfsverplaatsingen, minder bij beheer. Daarentegen is het toekennen van rechten in ruil
voor beheerverplichting wel goed toepasbaar. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
noemt hiervan Klassieke voorbeelden als het recht om te jagen of te vissen, of het recht om
een eendenkooi te exploiteren. Deze rechten kunnen ook verhandelbaar worden gemaakt,
de houder van het recht kan die overdragen aan een andere exploitant. “Modernere vormen
zijn octrooirecht, uitzendrechten, melkquota en CO2-rechten. De financiële waarde van
deze rechten bestaat uit de mogelijkheid opbrengsten te genereren bij de uitoefening ervan,
vaak over hele lange termijnen.” Deze worden gebruikt voor “financiering van het beheer
van het landschap.. Een bekend voorbeeld is de zuivering en winning van drinkwater in de
duinen, waar in ruil voor het recht om de duinen te gebruiken om drinkwater te zuiveren,
de drinkwaterbedrijven de duinen moeten beschermen en beheren.”80 Het agrarisch gebruik
van de uiterwaarden met melkvee in het verleden was eveneens een voorbeeld hiervan: de
begrazing leverde de waterbeheerder een gladde oever op. Een hedendaags voorbeeld is het
verwijderen van wilgentenen in de Hiensche Uiterwaard bij Dodewaard voor de agrarische
natuurbeheervereniging in opdracht van het Waterschap Rivierenland, die vervolgens worden
verkocht aan Ouwehands dierenpark als voer voor olifanten.
DBFM, DBFMO: (p. 87 contractvorming voor ontwerp (design), bouw, financiering onderhoud
(maintain) en toepassing (operate) geschiedt op basis van een te leveren dienst, in plaats van
een product. Publieke en private partijen gaan overeenkomst aan voor gehele levenscyclus en
combineren de traditioneel gescheiden fasen van ontwerp en aanleg aan de ene kant en beheer
en onderhoud aan de andere kant.81 Toepassing is vooral bij aanleg van infrastructuur (DBMF)
en utiliteitsbouw (DBMFO). In het uiterwaardengebied voor te stellen bij ingrepen en aanleg
kunstwerken met consortiumvorming van aannemer en eigenaren en/of beheerders in het
gebied.

73) Idem p. 22
74) Idem p. 26
75) Idem p. 29
76) Idem p. 30
77) Idem p. 32
78) Zie Bade, T. (2011), Het groot rechtenboek der vaderlandsche natuurbescherming: Over rechten, geld en vertrouwen als basis voor de
Nederlandse natuurbescherming, Arnhem (Kenniscentrum Triple E)
79) Krabben, E. van der, et. al (2013) p. 36
80) Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (2013) p.106
81) Krabben, E. van der, et.al (2013), p. 87
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Organisatie van ondernemers
Naast deze constructies die in de relatie tussen overheden en particulieren of bedrijven
gehanteerd worden om het beheer en de kosten daarvoor mee te nemen in contracten en
ontwikkelingen, zijn er samenwerkingsmogelijkheden die grondeigenaren kunnen aangaan
om onderling samen te werken of gezamenlijk een opdracht te verlenen aan een partij voor
ontwikkeling en beheer van hun eigendommen.
•

•

•

•

Ondernemerscoöperatie: Hierin werken alle leden zelfstandig samen. De hoogste
zeggenschap ligt bij de Algemene Ledenvergadering. De leden betalen mee aan de kosten
en winst wordt bijvoorbeeld verdeeld op basis van het werk dat een lid voor de coöperatie
heeft uitgevoerd. De leden maken hier zelf afspraken over. De coöperatie is als rechtspersoon
aansprakelijk. Als de coöperatie wordt ontbonden en er zijn schulden, dan zijn alle leden
(natuurlijke personen) voor een gelijk deel aansprakelijk. Met een ‘coöperatie met beperkte
aansprakelijkheid’ (BA) of een ‘coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid’ (UA) kunnen
deze aansprakelijkheden worden beperkt. De leden die deelnemen aan een bepaald project
zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering daarvan. In de oprichtingsacte kan worden
opgenomen dat leden alleen met betaling van een boete kunnen uittreden of bij uittreding
gehouden zijn om de eerder aangegane verplichtingen gestand te blijven doen.
Vereniging: bij gewone verenigingen, anders dan bij een Vereniging van Eigenaren (zie
boven) is het niet mogelijk om lidmaatschap verplicht te stellen. Het Burgerlijk Wetboek stelt
over rechtspersonen dat een lid van en vereniging het lidmaatschap kan opzeggen (boek 2
art. 5). Bij de oprichting wordt vaak een doorbetalingsverplichting opgenomen, waardoor
uitgetreden leden moeten blijven meebetalen aan uitgaven die de vereniging doet. Deze
verplichting wordt doorgaans door de rechter gehonoreerd als aannemelijk is dat de uitgaven
voor algemeen nut zijn.
Vennootschap onder firma: Kenmerk van een vof is dat ondernemers samen een bedrijf
beginnen, maar persoonlijk aansprakelijk blijven. In een vennootschapscontract worden
afspraken vastgelegd over bevoegdheden, inbreng en verdeling van de winst. Elke vennoot
is persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vof. Ook als een andere vennoot deze
heeft gemaakt. Een vof is geen rechtspersoon, de vennoten blijven gezamenlijk aansprakelijk.
Zwakke kant van de vof als organisatievorm is dat de vennoten op ieder moment kunnen
opzeggen, waarbij geregeld kan zijn dat aansprakelijkheid blijft bestaan voor de zaken die op
dat moment al zijn gedaan.
GEM: Een Gemeenschappelijke exploitatie maatschappij is alleen nuttig bij ontwikkeling
van een gebied, waarbij ook de beheerfase geregeld kan worden. Voor het beheer
alleen is een GEM geen oplossing. Bij ontwikkeling van het gebied – bij voorbeeld
ook natuurontwikkeling, groene rivier, waterhuishoudkundige werken – is het
denkbaar dat eigenaren hun grond inbrengen in een joint venture. Doorgaans wordt in
vastgoedontwikkeling hiervoor een CV of een NV constructie gekozen, maar de GEM kan
ook functioneren zonder dat er een rechtspersoon gesticht wordt. De ontwikkeling kan door
de GEM al dan niet in samenwerking met de overheid worden uitgevoerd. Na voltooiing
worden kosten en opbrengsten verdeeld naar rato van de (oppervlakte of waarde) van de
inbreng. In het buitengebied zal dit sterk lijken op een ruilverkaveling, echter direct onder de
aansturing van de eigenaren.
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Waardschap volgens Plan Ooievaar 1987
Het Waardschap is in Plan Ooievaar een privaatrechtelijk orgaan dat het beheer voert over het
riviervak en de buitendijkse gronden. Het stelt een waardplan
op, dat door de gemeenten wordt vertaald in bestemmingsplannen. Meerdere waardschappen
langs de rivier verenigen zich in een rivieroverleg waaraan de Provincie en het Rijk deelnemen.
Het rivieroverleg stelt de beheer doelstellingen voor de verschillende waardschappen vast.84
Plan Ooievaar zie belangrijke functies voor het Waardschap voor het integreren van
“rivierbeheer, dijkbeheer, natuur en milieu, ontgrondingen, recreatie en landbouw (…) zowel in
planologisch opzicht als in technische, economische en landschappelijke zin.”85 Met name waar
de rivier een grens tussen bestuurlijke eenheden vormt, waar er een sterke samenhang bestaat
tussen maatregelen aan beide oevers en voor het beperken van de hydraulische weerstand in
dynamische gebieden zou het Waardschap een rol moeten vervullen.
Het plan Ooievaar heeft vooral inhoudelijk veel invloed gekregen op de uitvoeringsplannen
van projecten langs de grote rivieren, onder andere de Duursche Waarden en de Blauwe Kamer
(Wageningen). In de visie WaalWeelde86 is eveneens veel te herkennen van dit gedachtengoed.
Op hoger schaalniveau is de planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier uit 2007
schatplichtig aan Plan Ooievaar. Het idee van het Waardschap als nieuwe bestuurseenheid heeft
echter minder navolging gekregen.

Figuur 21: Waardschap volgens plan Ooievaar
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3.10 Overheden: Waardschap of samenwerkingsprogramma
Op meerdere momenten in de recente geschiedenis is ervoor gepleit om het beheer van de
rivier en de uiterwaarden onder één gezag te brengen. Nijmeijer en Groothuijse stellen in hun
bestuursrechtelijke verkenning van de juridische (on)mogelijkheden van samenwerking in het
rivierbeheer dat voor de afstemming bij dynamisch rivierbeheer “het aanbeveling (zou) verdienen
om bevoegdheden zoveel mogelijk in de hand van één overheidslichaam te leggen.” 82 Ook
kan gedacht worden aan vormen van samenwerking, zoals intensieve afstemming, gezamenlijk
opdrachtgeverschap, inrichten van een programmabureau door meerdere overheden, instellen
van een gezamenlijke dienst.

3.10.1 Plan Ooievaar: Waardschap als publiek concept
Het ‘Plan Ooievaar, de inzending voor de EO Wijers prijsvraag van D. de Bruin, D. Hamhuis.
L. van Nieuwenhuizen, W. Overmars, D. Sijmons en F. Vera83 introduceert het ‘Waardschap’ in
1987 als bestuursorgaan voor een deel van het stroomgebied van een rivier.
Inhoudelijk stelt het plan functiescheiding voor tussen landbouw in de komgebieden van de
rivieren en natuur in plassen, bossen. begraasde terreinen en plaatselijk moerasgebieden. Een
nieuwe structuur gebaseerd op een hoog- en een laagwatersysteem en verdere vergroting
van de bedrijfskavel moet deze verdeling mogelijk maken. Het Waardschap is volgens de
opstellers nodig om de door hen aangegeven veranderingen, bestuurlijk beheersbaar te maken.
Uitgangspunt is, dat een samenhangend deel van het stroomgebied van een rivier van dijk tot
dijk in het Waardschap een bestuurlijke beheerseenheid gaat vormen met vertegenwoordigers
van gemeenten, waterschappen, provincies en de rivierbeheerder.
Het Waardschap in de oorspronkelijk opzet werd door gemeenten, provincies, waterschappen en
het rijk al snel af geserveerd als ongewenste nieuwe bestuurslaag, waaraan de zittende besturen
bevoegdheden zouden kwijtraken. In Plan Ooievaar was er aandacht voor de verknoping van
het waardplan van een waardschap met gemeenten die het bestemmingsplan vast blijven stellen
en van het rivieroverleg van meerder aaneengesloten waardschappen met de Provincie in haar
planologische rol (toen: vaststellen van het Streekplan) en de structuurschema’s van het Rijk die
samen de doelen voor het rivierbeheer stellen. Maar kennelijk werden het ‘Waardplan’ en het
‘Rivieroverleg’ als ongewenste planologische figuren gezien.
Goverde87 heeft de bestuurlijke aspecten van het idee voor een Waardschap nader onderzocht
en beschouwt het als een nieuwe bestuurslaag. Een Waardschap zal als permanente
organisatie moeten beschikken over adequate deskundigheid, voldoende middelen, een goede
organisatiestructuur en adequate schaal voor de taakuitoefening. Vanuit politiek perspectief
dient een Waardschap te beschikken over adequaat leiderschap, draagvlak, een besluitvormingsen verantwoordingsstructuur en een adequate gemeenschapsomvang voor responsieve,
representatieve en verantwoordelijke taakuitoefening.88 Van belang is daarbij dat het concept
Waardschap zowel een besluitvormend als een uitvoerend orgaan is. Goverde vergelijkt
het Waardschap met industrieschappen, recreatieschappen en waterschappen. Er kleven
ook bezwaren aan zo’n nieuwe structuur, onder ander in de afbakening ten opzichte van
82) Nijmeijer A.G.A & Groothuijse F.A.G., Het waardschap en het waterbeheer, Een bestuursrechtelijke verkenning van de juridische (on)
mogelijkheden, p 22
83) Bruin D. de, Hamhuis D, Nieuwenhuizen L. van, Overmars W., Sijmons D. & Vera F. (1987) Ooievaar: de toekomst van het rivierengebied. St.
Gelderse Milieufederatie, Arnhem
84) Idem p. 34
85) Idem p. 46)
86) Visie WaalWeelde (2009) Toekomstplan voor de Waal en haar oevers, Arnhem
87) Goverde H., Tholen B., Fontein R.J. & Vries M. de (2009) Bestuurlijke Waarden, een verkennend onderzoek naar de bestuurlijke aspecten
van een eventuele introductie van Waardschappen, Nijmegen
88) Idem p. 33

70

Integraal uiterwaardenbeheer: naar een Waalschap

Gemeenschappelijke regeling of Publiek-private samenwerking
Naast de hierboven geschetste manier van bundelen van de regelgeving en uitvoering in een
Wet gemeenschappelijke regeling, zijn er andere vormen van publiek-publieke samenwerking
mogelijk.
Overeenkomstig in deze samenwerkingsvormen is dat zij afspraken bevatten tussen publieke
partijen, over handelingen ter uitvoering van een publieke taak door een van beide partijen tegen
een bepaalde tegenprestatie van de andere partij.94 De gevolgen van de overeenkomst kunnen
zowel bestuursrechtelijke gevolgen hebben (publiekrechtelijke binding) en privaatrechtelijk.
Partij in de overeenkomst zijn daarom onder meer de minister, het College van B&W, het
College van GS en niet rechtspersoon (de Staat, de gemeente, de provincie). De publieke
partijen kunnen in de overeenkomst ook inhoud vastleggen die privaatrechtelijk van aard zijn
(inbrengen of overdragen van gronden bij voorbeeld). De overeenkomst wordt beheerst door
het bestuursrecht. Als publieke partijen elkaar willen binden en naleving van de overeenkomst
desnoods bij de rechter willen afdwingen, dan zijn zij aangewezen op het privaatrecht. Dan
verklaren zij uitdrukkelijk het burgerlijk recht van toepassing op de overeenkomst en worden niet
de bestuursorganen partij maar de publiekrechtelijke rechtspersoon: de Staat, de gemeente, de
provincie enz.95
De publieke partijen kunnen gezamenlijk een privaatrechtelijke rechtspersoon (Stichting, NV,
BV) oprichten, of via een gemeenschappelijke regeling een openbaar lichaam oprichten dat
rechtspersoonlijkheid heeft. Dan komt de dagelijkse uitvoering wat verder weg te staan van
besluitvorming door de democratische organen en wordt daardoor wat slagvaardiger. Alternatief
is het aangaan van een reeks overeenkomsten, zonder een rechtspersoon op te richten. Twee
overheidslichamen kunnen bij voorbeeld een dienstverleningsovereenkomst sluiten, waarin
de ene overheid de uitvoering van werkzaamheden opdraagt aan een ander. Zo draagt een
kleine gemeente werkzaamheden van diverse diensten op aan een grote buurgemeente. Meer
complex voorbeeld is het ministerie van IenM die met een Dienstverleningsovereenkomst aan
gemeenten waar onderdelen van defensie zijn gevestigd, opdraagt om te adviseren bij onder
andere bouw- en sloopaanvragen van kazernes. De minister van IenM is verantwoordelijk voor
het afgegeven van de vergunning aan defensie, de uitvoering van de advieswerkzaamheden is
met de overeenkomst opgedragen aan de gemeente, de uitvoering van de vergunningverlening
is voor heel Nederland opgedragen aan de milieudienst Rijnmond (DCMR)
Gebruikt men de Wet gemeenschappelijke regeling dan is de binding publiekrechtelijke van
aard. Sluit men een overeenkomst dan is de meest ondubbelzinnige wijze van binding dat het
burgerlijk recht uitdrukkelijk op de overeenkomst van toepassing wordt verklaard.96
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andere bestuurslagen en verantwoording. Goverde beveelt aan om niet te focussen op een
nieuwe volledig opgetuigde organisatievorm, maar te “zoeken naar geschikte instituties voor
verschillende gevallen”. 89
Door Nijmeijer en Groothuijse is onderzocht of het in brede kring gewenste integrale beheer
van het rivierengebied inderdaad moet leiden tot een eveneens in brede kring verfoeide nieuwe
bestuurslaag. “De vraag is of en zo ja in hoeverre het waardschapconcept juridisch zou kunnen
worden ingepast in de Nederlandse bestuursstructuur.”90 Daarbij is gekeken naar Europees
recht (Kaderrichtlijn water, Richtlijn overstromingsrisicobeheersing) en het nationale recht
(Grondwet, Waterschapswet, Wet beheer rijkswaterstaatswerken, Wet op de waterhuishouding,
Waterstaatswet)91. Nijmeijer en Groothuijse concluderen dat de huidige wetgeving voorziet in de
mogelijkheid om het beheer van watersystemen aan andere openbare lichamen toe te bedelen of
over te dragen of van andere openbare lichamen over te nemen, mits daarvoor een deugdelijke
motivering voor wordt gegeven. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen
gemeenten, waterschappen provincies en het Rijk nieuwe openbare lichamen in het leven
roepen, waaraan zij voor het dynamisch rivierbeheer van belang zijnde bevoegdheden kunnen
overdragen.92 Ook de Europese richtlijnen staan niet in de weg. Een nieuwe bestuurslaag
wordt echter geen reële optie genoemd. Er wordt meer verwacht van toepassing van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Toepassing daarvan maakt overdracht van bevoegdheden,
integratie van belangen en behartiging van gemeenschappelijke doelen mogelijk, zonder dat
er een nieuwe bestuurslaag ontstaat en zonder dat de deelnemende overheden hun wettelijke
taken verliezen. De overdracht van bevoegdheden aan het Waardschap betekent niet dat de
wettelijke toetsingskaders komen te vervallen. “De bevoegdheden zullen met inachtneming van
deze wettelijke kaders moeten worden uitgeoefend. Voor zover de desbetreffende wettelijke
kaders beleidsruimte bieden, kan deze wel worden aangewend ter behartiging van de belangen
waarvoor de gemeenschappelijke regeling is vastgesteld (in casu: dynamisch rivierbeheer).”93

3.10.2 Schap als autonomie in eigen kring
Een andere benadering van Waardschap vinden we met een verwijzing naar de “schappen”
die na WOII in Nederland zijn ontstaan als organisaties voor “autonomie in eigen kring”. Deze
organisatievorm heeft een lange historie en is erop gericht om concrete doelen te bereiken,
kosten en baten te verdelen, te zorgen dat iedereen meedoet. Voor dat laatste doel, iedereen
te binden (en “free-riders” te voorkomen) is inzet van de overheid nodig. Hiervoor biedt de
Wet op de bedrijfsorganisatie de mogelijkheid om product- en bedrijfschappen op te richten.
Daarnaast bestaan organisaties die hun bestaansrecht ontlenen aan een CAO’s, een wet (bij
voorbeeld een woningcorporatie) of formele afspraken met een of meer gemeenten. Deze vorm
van samenwerking is om zijn plaats bij samenwerking van betrokkenen (eigenaren en beheerders
in het rivierengebied) die zich verantwoordelijk voelen en die juridisch en financieel gesteund
worden door de overheden, omdat een verschuiving van taken naar betrokkenen voordelen
oplevert, zoals kostenvoordelen, minder organisatiekosten en het creëren en in stand houden van
draagvlak.

90) Nijmeijer A.G.A. & Groothuijse F.A.G., p 4.
91) De laatste drie zijn voor wat betreft de ‘natte’ delen in 2009 opgenomen in de Waterwet
92)Nijmeijer A.G.A. en Groothuijse F.A.G., p. 14
93) Idem p.24
94) Kluin R. (1995), Contracten met de overheid, B II, p. B II-7
95) Zie hiervoor onder andere Ministerie ven Financiën, Kenniscentrum PPS, Samenwerking tussen overheden ter voorbereiding op Publiek
Private Samenwerking, Den Haag 2005
96) Idem p.11
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De Kamerleden Van Veldhoven en Jacobi dienden op de motie in bij de behandeling van het
onderdeel Water van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze is op 1312-2011 aangenomen:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat binnen Ruimte voor de Rivier opgaven op het gebied van veiligheid prima
gecombineerd kunnen worden met ambities rondom waterkwaliteit, recreatie en landschap;
overwegende dat er binnen het MIRT geld aanwezig is in potten zoals NURG en KRW;
verzoekt de regering om zowel zichzelf als de regio ruimte te bieden voor slimme combinaties,
zodat budgetten uit bijvoorbeeld NURG en KRW en de gronden van verschillende overheden in de
uiterwaarden ingezet kunnen worden;
verzoekt de regering tevens, te zorgen voor een afstemming in het beheer van de uiterwaarden om
ervoor te zorgen dat de watervoerende functie van de uiterwaarden leidend blijft,
en gaat over tot de orde van de dag.
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3.11 Samenwerken in financiering
Financiering van het beheer van de uiterwaarden komt uit verschillende ‘potten’:
Voor natuur en landschapsbeheer bestaat een vergoeding volgens de Subsidieregeling Natuur en
Landschap (SNL) uitgevoerd door de Provincies. Ook beheer voor recreatie is in beperkte mate
subsidiabel. Zoals eerder aangegeven, zal voor het agrarisch natuurbeheer mat ingang van 2014
alleen nog aan collectieven subsidie worden verstrekt (zie paragraaf 3.2), waarbij de eigenaren
van de grond moeten aangeven welk deel van hun bezit zij onder collectief beheer plaatsen.
Rijkswaterstaat betaalt vanaf 2014 een vergoeding voor het vegetatiebeheer als dat voldoet
aan de eisen in de ‘legger’. Deze vergoeding wordt aan de eigenaar verstrekt. Rijkswaterstaat
en waterschappen betelen vergoedingen voor oeverbeheer, opruimen zwerfvuil, de onderhoud
van kades, watergangen en kunstwerken in het uiterwaardengebied. Deze waterbeheerders
besteden ook budgetten voor uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Nadere
Uitwerking Rivierengebied (NURG). De Waterschappen besteden het maaien van de grasmat op
de winterdijk uit in contracten. Rijkswaterstaat besteedt het beheer van de kribben en kribvakken
uit, evenals het sedimentbeheer in nevengeulen. Op basis van onderzoeken en inventarisaties
door Bureau Stroming, Project Stroomlijn, de Index Natuur Landschap en Recreatie is een
schatting gemaakt van de omvang van deze kosten en vergoedingen. Per jaar en per kilometer
rivier (oevers van Rijn, Waal, Lek en IJssel) kost het € 86.700.

Bij investeringen voor dijkverlegging, natuurontwikkeling, aanleg nevengeulen en aanpassing
van kades en kunstwerken is het programma WaalWeelde er in 2012 in geslaagd om ‘de potten
om te keren’, hierbij gesteund door de Tweede Kamer.
Provincie Gelderland en het Rijk hebben beide 30 miljoen euro gereserveerd voor uitvoering van
projecten. Deze financiering is een stimulans gebleken voor de verdere ontwikkeling en start van
projecten. Bij deze gezamenlijke financiering is echter nog geen sprake van gezamenlijk beheer
of financiering daarvan, noch van samenwerking in de handhaving tussen Rijkswaterstaat,
Provincie, Waterschap en Gemeenten. Ook daarmee kunnen besparing behaald worden en kan
een stimulans van uit gaan. Het zou interessant zijn om ook voor het uiterwaardenbeheer de
potten om te keren en integratie van de geldstromen op gebiedsniveau te bewerkstelligen.
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3.12 Naar de praktijk van WaalWeelde
De maatschappelijke ontwikkelingen die in dit hoofdstuk zijn beschreven en de ontwikkelingen
de laatste jaren in het rivierengebied hebben plaatsgevonden, beïnvloeden in sterke mate de
mogelijkheden voor verbeteringen in het uiterwaardenbeheer langs de Waal. We vatten de
consequenties hieronder puntsgewijs samen, waarbij we gebruik maken van de discussies die in
de Taakgroep Uiterwaardenbeheer zijn gevoerd.
• De opkomst van interactieve planvorming en de ervaring met de 4B-benadering
(Bestuurders, Beambten, Burgers en Bedrijven) in het WaalWeelde programma maken, dat
beleid voor de rivier en meer in het bijzonder voor het beheer van de uiterwaarden kunnen
en moeten worden ontwikkeld in dialoog met de eigenaren, gebruikers en omwonenden van
het gebied. De invloed van de grondeigenaar en de burger is niet meer weg te denken uit
het uiterwaardenbeheer.
• De ontwikkeling naar een netwerksamenleving betekent dat de overheden, die in het
uiterwaardengebied verantwoordelijkheden dragen, integraal en in dialoog met elkaar en
met de eigenaren en bewoners in het gebied moeten werken. Er is een steeds duidelijker
besef dat waterbelangen en de natuurbelangen elkaar raken en raken aan de zeer diverse
gebruiksfuncties in het gebied.
• De netwerksamenleving vraagt van de overheden een verandering in hun opstelling, waarbij
van de medewerkers zowel procesvaardigheden voor de samenwerking en de dialoog met de
omgeving worden gevraagd, als inhoudelijke deskundigheid voor het bepalen van werkzame
en duurzame oplossingen. Deze vaardigheden zijn zelden in één persoon of instantie te
combineren; het instellen van een verbindende schakel in het proces met overheden, burgers
en bedrijven is dan een geschikte oplossing.
• Het streven naar kostenbesparing in het beheer, de aandacht voor duurzame en
natuurlijke hulpbronnen en de verschuiving van beheer-als-kostenpost naar beheer-alsgebiedsexploitatie vestigt de aandacht op het benutten van ecosysteemdiensten in het
uiterwaardengebied: productie van biomassa voor groene energie of hoogwaardiger gebruik
(voeding, medicijnen), exploitatie van de natuur (b.v. vlees van de grazers, recreatief gebruik)
komen op. Bij inrichting en de organisaties van het uiterwaardenbeheer is rekening te
houden met deze ontwikkeling.
• De ervaring met agrarisch natuurbeheer in de afgelopen jaren vormt aanleiding voor
het verbeteren van de werkwijze, de organisatie en de financiering van deze wijze van
natuurbeheer. Verbeteringen worden gezocht in het vormen van een gezamenlijke
beheervisie voor een gebied, met speciale aandacht voor de natuurwaarden en in
samenwerking tussen eigenaren, agrariërs en natuurbeheerorganisaties voor kennisdeling,
schaalvoordeel en betere uitvoering. Het vormen van samenwerkingsverbanden van
beheerders is daarvoor zeer gewenst en is in de nieuwe subsidieregeling voor agrarisch
natuurbeheer voortaan vereist.
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Het beheer van de uiterwaarden is niet alleen instandhouding van de bestaande situatie. Het
integraal gebruik van het gebied, met alle functies die er plaatsvinden en alle eisen die de
overheden eraan stellen, vraagt een actieve en betrokken inzet van eigenaren en gebruikers
in het uiterwaardengebied bij de planvorming. Het meenemen van de beheeropgave
bij (her)inrichting van het gebied, of liever het betrekken van de beheerders bij de
gebiedsontwikkeling vermindert de beheerlast.
Het beter toegankelijk maken en in samenhang gebruiken van de openbare geografische
informatie over het waterbeheer, de natuurwaarden, het landschap en de financiën van
het beheer (kosten en opbrengsten), verschaft het bevoegd gezag (de overheden), de
eigenaren en beheerders in het gebied een noodzakelijk hulpmiddel om in de exploitatie van
gebied te voldoen aan de diverse sectorale eisen, dan wel aan de integraal geformuleerde
gebiedsopdracht. Dit geeft vertrouwen bij de handhaving, bij de verantwoording van de
ingezette middelen en biedt ondersteuning bij het maken van keuzes in het beheer.
Samenwerking van eigenaren en beheerders kan zowel in de vorm van een bestuurlijk
verband gebeuren als in de vorm van een interne markt. De uiterwaard is daarvoor de
meest logische eenheid, bij voorkeur in overleg met de aangrenzende gebieden en die aan
de overkant van de rivier. De praktijk van de laatste jaren leert dat men kan aansluiten bij
bestaande organisatievormen in deze gebieden, met name bij de verenigingen voor agrarisch
natuurbeheer en de contracten die reeds gevormd zijn tussen deze organisaties enerzijds en
eigenaren (b.v. ontgronders) en terrein beherende organisatie (met name Staatsbosbeheer)
anderzijds. Er zijn diverse samenwerkingsvormen uitgewerkt, waarmee in de praktijk
geëxperimenteerd kan worden.
Samenwerking tussen overheden, om te beginnen met de verantwoordelijken voor
waterveiligheid en natuurbeheer (Rijkswaterstaat, Waterschap en Provincie) is gewenst.
Hierbij ligt de nadruk op de inhoudelijke afstemming en het bundelen van instrumenten
en maatregelen; niet in het vormen van een nieuwe bestuurlijke of organisatorische laag.
De samenwerking zal op het schaalniveau van de grote rivieren of de riviertakken vorm en
inhoud moeten krijgen, waarbij de afstemming tussen de uiterwaarden en het voldoen aan
de eisen voor veiligheid en natuur (normstelling, monitoring) centraal staan.
Voor de eigenaren en beheerders in het gebied bestaan verschillende mogelijkheden voor
samenwerking in financiering van het beheer, oftewel vormen van gebiedsexploitatie.

De Waal en het programma WaalWeelde vormen een goede omgeving om enerzijds de
samenwerking van de overheden verder te ontwikkelen en de kaderstelling voor het beheer,
met name voor veiligheid en natuur te integreren, en om anderzijds de uitvoering van het
beheer over te laten aan samenwerkingsverbanden van eigenaren en beherende organisaties. In
hoofdstuk 4 worden de trends en onderzoeken vertaald naar een mogelijke nieuwe visie voor het
beheer van de uiterwaarden in WaalWeelde.

4

Een nieuwe visie op uiterwaardenbeheer
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Figuur 22: samenwerking eigenaren en beheerders
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In de voorgaande twee hoofdstukken hebben wij voornamelijk afstemmingsproblemen
beschreven en redenen verzameld om het uiterwaardenbeheer integraal aan te sturen en uit
te voeren met intensieve betrokkenheid van eigenaren, gebruikers en beherende organisaties.
Tevens zijn maatschappelijke trends, theorieën en onderzoeken het WaalWeelde-gebied
beschreven die de planvorming, de organisatie en de uitvoering van het uiterwaardenbeheer
beïnvloeden. In dit hoofdstuk beschrijven we de voornaamste kansen die we signaleren om
het uiterwaardenbeheer in de toekomst te verbeteren, vanuit het perspectief van eigenaren en
beheerders, vanuit het perspectief van de overheden en vanuit het riviersysteem.

4.1

Kansen vanuit verschillend perspectief

Vanuit het perspectief van de eigenaren en beheerders gaat het om het bereiken van
schaalvoordelen, betere allocatie van functies en minder beheerlast door hun directe
betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling en samenwerking in het beheer. Daarvoor is een vorm
van organisatie van de eigenaren bevorderlijk, evenals een vorm van samenwerking tussen
eigenaren en terreinbeheerders. Samenwerking kan langs bestuurlijke en langs economische
principes tot stand komen: als een zelf beheerde organisatie of als een markt. Het streven is om
als eigenaren een vorm van gezamenlijk gebiedsbeheer te realiseren, uit te voeren door hen
zelf en in samenwerking met gebied beherende organisaties en verenigingen voor agrarische
natuurbeheer.
Bezien vanuit de overheden zou het streven moeten zijn om te komen tot integratie van het
beleid (natuur, waterveiligheid, functiedeling) en het inrichten van één loket voor het (laten)
uitvoeren van werkzaamheden en de financiering daarvan.
Bekeken vanuit de rivier als systeem gaat het om de dynamische werking van water, sediment en
natuur. Meebewegen met deze dynamiek vraagt van beheerders en overheden meer flexibiliteit
in het gebiedsbeheer en biedt de kans aan het gebruiken van natuurlijke processen en het
vermarkten van ecosysteemdiensten.
Deze onderwerpen werken we in de volgende paragrafen verder uit als kansen en oplossingen
voor de eerder gesignaleerde knelpunten. In het volgende hoofdstuk formuleren we adviezen
om deze kansen te benutten.

4.2

Perspectief van eigenaren en beheerders: gezamenlijk beheer

Het dynamische karakter van het riviersysteem en de schaal waarop morfologische en natuurlijke
processen zich voordoen, vraagt om samenwerking – of op z’n minst om intensieve afstemming
– tussen eigenaren en gebiedsbeheerders in de uiterwaarden. In het vorig hoofdstuk hebben we
gezien dat gezamenlijk beheer van de blauwgroene ruimte speciale arrangementen vereist voor
zelforganisatie van de eigenaren.

4.2.1

Eén loket eigenaren en beheerders

In de uiterwaarden die eigendom zijn van meerdere personen en bedrijven, levert samenwerking
in ontwikkeling en beheer voordelen op. Gezamenlijk zijn integrale oplossingen voor onder
meer waterveiligheid, natuurwaarden en recreatieve functies mogelijk, die individueel niet
gerealiseerd kunnen worden. Bij deze samenwerking zijn er meerdere vormen van integratie te
onderscheiden:
1. Eigenaren sluiten een overeenkomst met een beherende instantie (vereniging agrarisch
natuurbeheer, Staatsbosbeheer, stichting Ark, etc.) voor het uitvoeren van het beheer en
eventueel het monitoren en rapporteren van de resultaten aan het bevoegd gezag.
2. Eigenaren van een samenhangend gebied vormen een organisatie om het beheer samen uit
te voeren of uit te laten voeren.
3. Beherende organisaties vormen een samenwerkingsverband om een gebied gezamenlijk te
beheren

80

Integraal uiterwaardenbeheer: naar een Waalschap

Samenwerking eigenaren en beheerders in Rijnwaarden
In de Rijnwaardense uiterwaarden wordt reeds lange tijd gewerkt aan gezamenlijk beheer.
Eigenaren in het gebied en initiatiefnemers van maatregelen hebben een samenwerkingsverband
gevormd. Het gaat om Centrale Industriezand Voorziening BV, Wezendonk Zand & Grind BV,
Kleiwarenfabriek De Bylandt BV, Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen BV voor de Lobberdense en
Bijlandse Waard , Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied voor de Groene Rivier en Regelwerk
Pannerden en het Recreatieschap Achterhoek-Liemers voor de recreatieplas De Bijland.
Er zijn drie beherende organisaties in het gebied actief: FREE Nature, Staatsbosbeheer en de
Stichting Streekbeheer Rijnstromen (SSR) die beheer uitvoert en daarbij leden van de Vereniging
Streekbeheer Rijnstromen (VSR) inschakelt. Deze beheerders afgesproken tot samenwerking over
te gaan. De SSR is aangewezen als coördinerende partij. Nog te overwegen is of FREE Nature
en Staatsbosbeheer vertegenwoordigd moeten worden in het bestuur van de SSR. Men is de
volgende taakverdeling overeengekomen:
• Stichting Streekbeheer Rijnstromen is ‘hoofdaannemer’ namens de drie partijen voor het
totale beheer, verzorgt contracten en financiële verantwoording, organiseert in overleg met
lokale boeren en vrijwilligers de seizoensbeweiding en het aanvullende beheer.
• FREE Nature is eigenaar en eindverantwoordelijk beheerder van de kudde konikpaarden,
draagt kennis van natuurbegrazing over aan de leden van de VSR
• Staatsbosbeheer verzorgt de onafhankelijke monitoring en verslaglegging van het bereiken
van de natuur- en veiligheidsdoelen
• Als eerste gebied voor samenwerking is gekozen voor de Lobberdense Waard Oost en
West (gescheiden door een weg) en de Groene Rivier langs het Pannerdens Kanaal. In
de Lobberdense Waard is een deel eigendom van de Centrale Industriezand Voorziening
BV en is nu – in afwachting van ontgronding - in beheer bij SSR met runderen van FREE
Nature, een deel rond de oude kleiwinning Zorgdijkplas is eigendom van en in beheer bij
Staatsbosbeheer en delen zijn in particulieren handen. De Groende Rivier is in rijks eigendom
en in beheer bij de aannemer van het regelwerk Pannerden en particuliere pachters. De
Geitenwaard in het oosten van het gebied is in particulier eigendom. Er is een groeimodel
ontwikkeld waarin de gebieden worden aangesloten en waarin beheervormen worden
uitgeprobeerd: verlengde seizoen beweiding door runderen en jaarrondbegrazing door
runderen en paarden.

Figuur 23: beoogd beheergebied. Groen: start in 2014-2016. Gearceerd: groei 2015-2016. Geel: groei na nieuwe inrichting 2015 -2016. Rood: te realiseren
verbindingen
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Voordeel van gezamenlijk beheer is dat men samen kan zorgen dat de vegetatie binnen de
grenzen blijft voor veiligheid bij hoog water en tegelijk ruimte heeft voor een goede opbrengst
van landbouw, van de ontwikkeling van de natuurwaarden en voor de andere functies (zoals
recreatie) in het gebied.
Beheerkosten kunnen verminderen, of beter: de gebiedsexploitatie kan verbeteren, door het
benutten van schaalvoordelen en door het slim ordenen van functies in het gehele gebied,
waardoor de beheerlast afneemt. Voorbeeld van ‘slim ordenen’ is het laten ontwikkelen van
ooibos in stroomluwe delen en graslanden in de stroombanen langs de rivier. Samenwerking van
eigenaren maakt bovendien het rapporteren aan bevoegde gezagen efficiënter en het aanvragen
van beheervergoedingen voor de overheid eenvoudiger. Inschakelen van gebied beherende
organisaties draagt bij aan de professionalisering.

4.2.2

Bestuurlijke samenwerking of gezamenlijke markt

Samenwerking is echter niet altijd eenvoudig te realiseren. In de literatuur zijn er – naast het
beheer in handen geven van de overheid – in hoofdlijnen twee strategieën beschreven:
• Het werken als een collectief
• Het werken als een markt
Een derde optie om het beheer integraal over te laten aan de overheid werken wij in dit verband
niet uit. Het is contrair aan de maatschappelijke ontwikkelingen die in hoofdstuk 3 zijn geschetst
over een terugtredende overheid, meer eigen verantwoordelijkheid van eigenaren, ontstaan van
een netwerksamenleving. Maar theoretisch blijft het een mogelijkheid om, vanwege de grote
complexiteit en verwevenheid van doelen en betrokken partijen, het eigendom en het beheer
van het uiterwaardengebied over te dragen aan één overheidsinstantie die voor integraal beheer
uitvoert.
In paragraaf 3.9 zijn de eisen voor goed bestuur van een collectief en de mogelijkheden voor
organisatie- en financieringsvormen toegelicht. Daarbij is ook aangegeven dat het de voorkeur
geniet om de wijze van organiseren niet voor te schrijven, maar aan te laten sluiten bij de
tradities en ervaringen in het gebied en zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande
organisaties en structuren. Het verdient wel aanbeveling dat de organisatie die eigenaren en/
of beheerders vormen een mandaat heeft van de deelnemers om namens hen op te treden en
overeenkomsten te sluiten. Het zijn van een rechtspersoon (stichting, vereniging, coöperatie) is
daarvoor bevorderlijk, maar niet perse noodzakelijk.
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Provincie: specifiek op hoog schaalniveau
De concept-aanwijzingsbesluiten voor Natura 2000 langs de Waal heeft een
ontwikkeling doorgemaakt van detailniveau naar globaal niveau. Vanaf 2009 is gewerkt
aan aanwijzingsbesluiten voor de Uiterwaarden Nederrijn (met daarin 21 Natura
2000-gebieden), de Gelderse Poort (25 Natura 2000-gebieden), Uiterwaarden Waal
(24), Uiterwaarden IJssel (62). De onderscheiden gebieden zijn aangewezen in de vogelen habitatrichtlijn en de vervallen Natuurmonumentenwet waarvan de beschermde
gebieden zijn overgenomen. Tevens benoemt het beheerplan per gebied de leefgebieden
en de soorten waarvan de populaties in stand dienen te worden gehouden en worden
uitgebreid. In aanvang werd bij het opstellen van het beheerplan een zeer fijn detailniveau
gehanteerd. In het vervolgproces is besloten om de doelen meer op gebiedsniveau te
formuleren met daarbij de eis van voldoende spreiding. In de meest recente versie bestaat
het aanwijzingsbesluit uit één gebied, ‘Rijntakken’. Daardoor zouden de aanwijzing
per gebied (bij voorbeeld “gemiddeld 9 kleine zwanen, maximaal 16% achteruitgang
foerageergebieden kolgans, grauwe gans en smient”) minder gedetailleerd kunnen worden
aangegeven, en daardoor in principe beter of meer flexibeler te realiseren. Hiermee zijn
de doelen op het hogere schaalniveau geformuleerd en hangt het vervolgens af van
de toepassing van het beleid en de spelregels die men daarbij hanteert, hoe flexibel de
realisering van de doelen in gebieden vorm kan krijgen. Voor de natuurdoelen is naar de
mening van het ministerie van Economische Zaken en de provincie, het maximum aan
flexibiliteit bereikt.
Rijkswaterstaat: niet specifiek op laag schaalniveau
Het vegetatiebeheer langs de rivieren dient echter niet alleen natuurdoelen, ook de
veiligheid bij hoogwater is aan de orde, omdat vegetatie de stroomsnelheid van de rivier
remt. Rijkswaterstaat stelt daarvoor in september 2014 de ‘vegetatielegger’ vast, waarin
per perceel van een eigenaar de ‘normatieve toestand’ van de gewenste vegetatie is
neergelegd. Dit gebeurt in termen van vegetatieklassen, niet in termen van soorten. In
grote natuurgebieden zijn ‘mengklassen’ vastgelegd met een bepaalde verhouding tussen
de klassen waarbinnen de beheerder flexibel kan opereren.
De ongewenste optelsom: geen flexibiliteit
Ten opzichte van de aanwijzingsbesluiten Natura 2000 bieden de (meng)klassen
meer flexibiliteit omdat zij geen specifieke soorten benoemen. Op schaalniveau is de
vegetatielegger echter veel strikter dan Natura 2000, want de klasse geldt per eigenaar
(37.000 van de 70.000 ha rivierengebied is in privaat eigendom). Gevolg in de uitvoering
zal zijn dat de combinatie van ‘niet specifiek op hoog schaalniveau’ en ‘niet specifiek op
laag schaalniveau’ leidt tot ‘specifiek op laag schaalniveau’ en de flexibiliteit die zowel de
Provincie als Rijkswaterstaat zeggen na te streven niet gerealiseerd wordt.
Alternatief zou zijn dat Rijkswaterstaat niet de vegetatieklasse vastlegt, maar de maximale
weerstand van vegetatie over een bepaald riviertraject, of de afvoercapaciteit. Dan zouden
samenwerkende eigenaren (als zij bovendien kunnen beschikken over het rekenmodel
WAQUA en het Rijntakkenmodel) hun eigen ‘mengklasse’ kunnen kiezen, zolang zij
voldoen aan de waterhuishoudkundige eisen.
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4.3

Perspectief overheden: integratie en samenwerking in Waalschap

De vier overheidslagen dragen voor onderdelen van het uiterwaardensysteem en voor
verschillende beleidsterreinen verantwoordelijkheid, zoals beschreven in paragraaf 2.3.2.
Het maken van beleid, het nemen van besluiten, het stellen van regels, het uitvoeren van
maatregelen en het handhaven en het in stand houden ervan is verdeeld over meerdere
overheden. Zolang de eisen die de verschillende beleidsterreinen stellen elkaar niet tegenspreken
is eenvoudig afstemmen van hun beleid en uitvoering een adequate strategie. We hebben echter
geconstateerd dat tegenstrijdigheden juist vaak voor komen. Bovendien is het riviersysteem
dynamisch en de verschillende gebruikseisen en beheerprincipes leveren in de beheerfase
spanningen op. Een verdergaande vorm van integratie van het beleid, aansturing van beheer,
uitvoering, financiering en handhaving is daarom gewenst. Het pleidooi voor meer integratie in
het riviersysteem is niet nieuw. Eerder is voorgesteld om integraal beheer bij een ‘waardschap’
neer te leggen. In een aangepaste vorm kan deze gedachte behulpzaam zijn bij het ontwikkelen
van één loket door de overheden.

4.3.1

Integratie van beleid tot handhaving

Beleidsintegratie
Intern zal elke overheid zorgen voor een goede afstemming tussen het beleid dat het bestuur
voorstaat, het uitwerken daarvan in streefbeelden of (bij bevoegdheden in het kader van de Wet
ruimtelijke ordening) het geven van een bestemming aan een gebied, het stellen van eisen een
gebruik, regelgeving, vergunningverlening, het nemen van maatregelen en controle (monitoring
en handhaving). Onderlinge integratie tussen bevoegde gezagen vraagt in de eerste plaats om
bundeling van het beleid. Ook in de volgende fasen van de beleidscyclus kunnen overheden
tot integratie overgaan, door de financiering, de uitvoering, het beheer en de controle samen te
doen.
Aansturing op doelen, niet op maatregelen
Bij sectorale aansturing is het begrijpelijk dat een verantwoordelijke overheid alles vastlegt: van
het formuleren van de doelen, via het kiezen van maatregelen tot het meten van de effecten.
Bij integratie tussen sectoren ligt dit anders: juist in de praktijk van uitvoering en beheer komen
wrijvingen tussen sectoraal beleid tot uiting. Integrale aansturing kan zich in dat geval beter
richten op het formuleren en afstemmen van de doelen, in plaats van het voorschrijven van
maatregelen. Bovendien zullen zij dit moeten doen op een schaalniveau waarop betrokkenen
bij de uitvoering de ruimte hebben om in de praktijk keuzes te maken. Bij integratie van beleid
tussen meerdere sectoren moet er dan vervolgens voor worden gewaakt dat er niet ‘het slechtste
van twee werelden’ ontstaat: het natuurbeleid benoemt specifiek beschermde soorten en
doet dat op een hoog schaalniveau (de Rijntakken) en het waterveiligheidsbeleid noemt geen
specifieke soorten maar ruwheden en doet dat op zeer gedetailleerd schaalniveau (perceel). In de
praktijk kan dat opleveren dat toch per perceel specifieke soorten moeten worden beschermd en
de gewenste flexibiliteit alsnog verdwijnt.
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Figuur 24 Beleids- en interne integratie

Lumpsum voor Staatsbosbeheer: Integraal werken op hoog schaalniveau
Complicatie bij het ‘omkeren van de potten’ is de tendens tot lumpsum financiering via
het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) door onder andere de Provincie Gelderland
aan beheerders van grote eenheden natuur. Volgens het ‘Portaal Natuur en Landschap’
vindt er sinds 2012 “een heroriëntatie plaats op het Subsidiestelsel Natuur en Landschap
(SNL) om te komen tot minder uitvoeringslasten en een eenvoudigere SNL-uitvoering.
Voor het natuurbeheer heeft dit geleid tot het invoeren van een lumpsum overeenkomst
vanaf 2014. Beheerders met een aflopende subsidie en meer dan 75 hectare grond sluiten
deze overeenkomst af met de provincie als zij in aanmerking willen komen voor een
natuurbeheersubsidie”. Ook Staatsbosbeheer komt hiervoor in aanmerking. “Een lumpsum
overeenkomst is een prestatieafspraak tussen de provincie en de natuurbeheerder over
het natuurbeheer en de verantwoording daarover voor een periode van minimaal zes jaar.
Naast het beheer kunnen ook inrichting en andere elementen als recreatie en soortenbeleid
onderdeel uitmaken van de overeenkomst.”99 Provincie Gelderland is voornemens om begin
2014 een dergelijke overeenkomst voor zes jaar af te sluiten voor alle natuurgebieden die
Staatsbosbeheer in de provincie beheert. Daaronder vallen – naast gebieden op de Veluwe
– zeer veel uiterwaarden. De lumpsum-benadering is voor Staatsbosbeheer voordelig
niet alleen vanwege de vermindering van de werkzaamheden voor het sluiten van aparte
overeenkomsten, maar ook om te kunnen schuiven met uitgaven tussen gebieden als het
beheer daarom vraagt. Dat voordeel verdwijnt als Staatsbosbeheer de bijdrage per uiterwaard
op voorhand weer moet verdelen en inbrengen in een samenwerkingsverband van beheerders.
Staatsbosbeheer zal in beheerverbanden per uiterwaard, als zij daar deel van uitmaakt, haar
inbreng leveren volgens een nader te overleggen verdeelsleutel. Na de eerste zes jaar van
de lumpsum financiering kan dit op grond van de opgedane ervaringen opnieuw bekeken
worden.
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4.3.2

Aanbestedingsrecht nakomen

Het streven naar efficiëntie en het voldoen aan de eisen van het aanbestedingsrecht leiden er
voor de verschillende opdrachtgevers toe, dat werken per afzonderlijke activiteit en op een grote
schaal worden aanbesteed, zoals het maaien van de bekleding van een dijk over 10 kilometer,
het schonen van 20 kribvakken, het kappen van een perceel bomen. Deze werkwijze is in het
voordeel voor grotere aannemers die zich richten op één type werk, maar in het nadeel voor
kleinere uitvoerders, zoals agrarische natuurverenigingen. Daarentegen zou clustering van
verschillende type werkzaamheden (snoeien, kappen, maaien, beweiden) in één gebied, zoals bij
integraal beheer van een uiterwaard, juist in het voordeel kunnen zijn van kleinere lokale partijen
en gespecialiseerde aannemers benadelen. Het aanbestedingsrecht stelt sinds 2013 uitdrukkelijk
regels voor clustering van werkzaamheden, ook van ongelijksoortige werkzaamheden. Meerdere
niet gelijksoortige opdrachten mogen volgens de schrijfgroep in opdracht van het ministerie ven
Economische Zaken worden samengevoegd:
• wanneer het gaat om logisch samenhangende onlosmakelijk met elkaar verbonden
onderdelen
• waarbij -in het kader van de marktverhoudingen- de positie van het MKB zorgvuldig is
geanalyseerd en afgewogen; en
• de aanbestedende dienst de noodzaak tot clusteren deugdelijk kan motiveren.97
De zorg van de wetgever is er kennelijk vooral op gericht om te voorkomen dat het midden- en
kleinbedrijf door de omvang van geclusterde werkzaamheden wordt uitgesloten. Clustering is
mogelijk, zolang die goed gemotiveerd wordt.98
De gewenste inhoudelijke afstemming van het uiterwaardenbeheer, de combinatie van natuuren waterveiligheidsbeleid, het bestaan van diverse gebruiksfuncties door de eigenaren en de
voordelen van gecombineerde financiering zijn motieven voor gebiedsgerichte clustering.
Gespecialiseerde aannemers kunnen nog steeds hun expertise en concurrerende prijs aanbieden
aan beheerders van verschillende gebieden. Andersom zouden samenwerkende beheerders
kunnen protesteren tegen aanbesteding van werken voor meerdere uiterwaarden tegelijk, omdat
die grote schaal hun capaciteit te boven gaat en zij daardoor ten onrechte uitgesloten zouden
worden.
Bij het streven naar integraal uiterwaardenbeheer en het vormen van samenwerkingsverbanden
van eigenaren/beheerders is het nodig om goed om te gaan met de aanbestedingsregels,
inclusief de clustering van activiteiten.

97) Sloots A., Keulen H.J.I.M., Koning- van Rutte M.A.Th. de, Stuijts MSc M.A.J. & Hebly.M. (2012), Gids Proportionaliteit, 15 januari 2013. De
Gids is tot stand gekomen in het kader van het flankerend beleid bij de Aanbestedingswet 2012 (kamerstukken II nummer 32440).
98) Een voorbeeld uit een ander domein geeft de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland in Utrecht van 22 november 2013
(ECLI:NL:RBMNE:2013:5763): De universiteit Utrecht mocht levering van geïntegreerde multifunctionals met een betaalfunctionaliteit
aanbesteden, waarbij levering, beheer en onderhoud door één contractspartij plaatsvindt. De zaak was aangespannen door een leverancier
van alleen betaalsystemen.
99) Zie http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/subsidiestelsel-natuur-en-landschapsbeheer/herorientatie-snl/herorientatienatuurbeheer/
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4.3.3

Naar een Waalschap

Uitwerking van het concept Waardschap als gemeenschappelijke regeling of Publiek-private
overeenkomst100 biedt in onze ogen een goede mogelijkheid voor integratie van beleid
en uitvoering door de verschillende bevoegde gezagen in samenhangende delen van het
rivierengebied. De taakgroep Uiterwaardenbeheer heeft een vorm hiervoor bedacht die niet
leidt tot een nieuwe bestuurslaag en die samenwerking in de uiterwaarden stimuleert. De
gemeenteraden, provinciale staten, de minister van IenM (uitvoering van het rivierbeheer door
Rijkswaterstaat) en de minister van EZ (aanwijzing Natura 2000 gebieden) behouden hun
wettelijke verantwoordelijkheden, maar verklaren voor de verwezenlijking van gemeentelijk,
provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid een coördinatieregeling101 van toepassing en vormen
daarmee een samenwerkingsverband.
Voor de overheden leidt de samenwerking tot verbeteringen in de inhoudelijke afstemming in
het rivier- en uiterwaardenbeheer, in de praktische organisatie van overheden, en het bundelen
van de financiële basis voor beheer. Voor de samenwerkende eigenaren en beheerders van
gebieden langs de rivier is vervolgens een constructie gewenst tussen de samenwerkende
overheden enerzijds en de samenwerkende eigenaren en beheerders anderzijds. Als werktitel
voor deze verbindende schakel kiezen we Waalschap om uitdrukking te geven aan de wens
om het bij wijze van proef voor het gehele gebied van de Waal vorm te geven. Dit kan als
groeimodel plaatsvinden waarbij de aansturing van het beheer steeds meer uiterwaarden onder
de hoede van het Waalschap komt.
Voor de overheidspartijen vervult het Waalschap een ontzorgende rol. Minimaal dienen
de verantwoordelijkheden voortvloeiend uit de Waterwet en uit de natuurwetgeving zijn
vertegenwoordigd (Rijkswaterstaat en Provincie). Verantwoordelijkheden voortvloeiend uit
de Wet ruimtelijke ordening en beleidsverantwoordelijkheden voor economische stimulering,
klimaat- en energiebeleid en recreatie zijn eveneens wenselijk om te bundelen. Het waterschap
en de gemeenten zijn daarvoor gewenste partners. De overheden stellen net als dat nu al
gebeurt de eisen en de randvoorwaarden waaraan het beheer moet voldoen. Deze volgen
uit hun wettelijke bevoegdheden en kaders, die zij onderling afstemmen. Het Waalschap kan
een coördinerende rol vervullen bij deze afstemming. De overheden bundelen de middelen
(ambtelijke ondersteuning, financiën), die zij op dit moment ook al voor het uiterwaardenbeheer
inzetten. Dit kan door de financiën onder te brengen in het samenwerkingsverband, of een
goede coördinatie overeen te komen (eveneens een groeimodel). Het Waalschap kan werken als
een programmabureau namens de overheden. Dit bureau kan de aanbestedingen verzorgen van
het integrale beheer. Een passende vorm daarvoor is het formuleren van een gebiedsopdracht en
het vragen van een gebiedsofferte met uitvoeringsplan. Samenwerkingsverbanden van eigenaren
en terreinbeheerders kunnen daarvoor offerte uitbrengen.
Het verzamelen van gegevens, het toetsen van de uitvoering, administreren van de financiële
regelingen en het monitoren van de ontwikkelingen in de uiterwaarden, zijn activiteiten die de
overheden kunnen samenbrengen onder coördinatie van het Waalschap. Daarmee zouden de
uitvoeringslasten van de afzonderlijke overheden verminderen.
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De globale rolverdeling tussen publieke, private partijen en het Waalschap is als volgt:

Publiek

Waalschap

Privaat

Beleid

Beheervisie – werkplan

Participeren

Ruimtelijke Ordening

Afstemmen beheer

Kansen benutten

Voorwaarden stellen

Coördineren

Uitvoeren

Vergunning verlenen

Administreren, toetsen

Evalueren

Monitoren

Kennis bundelen

Rapporteren

Handhaven

Gegevens openbaar maken

Er is een zekere overlap tussen deze activiteiten. Zo is het evalueren van beheerinspanning
onderdeel van monitoring of kan evaluatie en rapportage gebruik maken van
monitoringgegevens Het is denkbaar dat het Waalschap hierin een centrale rol gaat vervullen,
faciliterend voor de beheerders en rapporterend aan de overheden.

4.3.4

Samenwerkingsverbanden van beheerders: (uiter)waardschappen

Het woord Waardschap blijft naast Waalschap in gebruik als aanduiding voor
samenwerkingsverbanden die eigenaren en beheerders sluiten in een uiterwaard. Door deze
samenwerking (zei paragraaf 4.2.1) kan samenwerking, slimme allocatie van functies, uitruil van
plaatsen om te voldoen aan de diverse eisen en verevening van kosten en baten plaatsvinden.
Als deze samenwerkingsverbanden groot genoeg zijn en integrale opdrachten krijgen van de
samenwerkende overheden, ontstaat hier een vorm van ‘autonomie in eigen kring’102. Voor
deze eigenaren en beheerders fungeert het Waalschap als stimulator van de samenwerking.
De eigenaren bepalen zelf de door hen gewenste organisatievorm. Het Waalschap streeft er
daarbij naar om het samenwerkingsverband van eigenaren zoveel mogelijk ‘in control’ te krijgen,
d.w.z. dat zij mandaat krijgen om namens de eigenaren op te treden en overeenkomsten te
sluiten. Ook zal het Waalschap streven naar vorming van samenwerkingsverbanden op geschikt
schaalniveau voor inhoudelijke keuzes en voor contractvorming, bij voorbeeld per ‘traject’ van
de rivier en door eigenaren aan beide zijden. Een bijzondere taak vervult het Waalschap in het
afstemmen van het beheer tussen de samenwerkingsverbanden onderling langs de gehele lengte
van de riviertak. Als er keuzes gemaakt worden die het beheer in andere trajecten beïnvloeden,
stemt het Waalschap dit met de organisaties van eigenaren af. Het Waalschap bundelt ook
kennis over effecten van beheermaatregelen, maakt deze kennis openbaar en zorgt voor het
beschikbaar komen van meetgegevens. Het Waalschap voert gegevensverzameling uit (of
ontsluit de gegevens van overheden en kennisinstituten) over de effecten van het beheer. De
formele monitoring en de handhaving wordt gedaan door het bevoegd gezag, dat daarvoor
natuurlijk de werkzaamheden kan combineren. De gegevens zijn toegankelijk en het systeem is
ingericht voor communicatie over en weer met de stakeholders (b.v. op een website).

100) Zie paragraaf 3.10
101) Onder coördinatieregeling wordt in de Wro begrepen dat de verschillende besluiten die samenhangen met de realisatie van ontwikkelingen
te coördineren. Hiermee is het mogelijk om de benodigde uitvoeringsbesluiten, inclusief omgevingsvergunningen van de Wabo, te
coördineren met het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan of inpassingsplan. De besluiten worden gezamenlijk ter inzage gelegd.
Daardoor kan er in één keer op alle gecoördineerde besluiten worden gereageerd.
102) Zie paragraaf 3.10.2
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Figuur 25: Waalschap: schakel namens overheden voor eigenaren (E) en beheerders (B)
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4.3.5

Overeenkomst tussen overheden en beheerders: gebiedsopdracht

Een passende contractvorm tussen overheden en eigenaren kan een gebiedscontract zijn. Eigenaren
en beheerders worden in een consultatiefase betrokken bij het opstellen en onderling afstemmen
van de eisen van de overheden voor beheer van een gebied en krijgen daarmee duidelijk beeld van
de voorwaarden, uitgangspunten, financiële mogelijkheden etc. Zij dragen daarvoor suggesties
aan en hebben invloed op de beheervisie en het beheerplan. Op basis van een overall-beheerplan
vraagt het Waalschap namens de overheden offerte aan voor integrale uitvoering van het beheer
in het gebied. De eigenaren in het gebied kunnen als collectief offerte doen voor dit beheer, al of
niet met de inschakeling van een gebied beherende organisatie, aannemer, managementbureau
en dergelijke. Onderzocht moet worden hoe deze werkwijze past binnen het aanbestedingsrecht.
Dat kan bijvoorbeeld door deze samenwerkingsverbanden te laten concurreren met bedrijven
die (onderdelen van) dat beheer uit kunnen voeren. Integraal beheer, draagvlak in het gebied,
stimuleren lokale economie, kunnen meewegen bij de beoordeling van de offertes. Een andere
manier is opdrachtverlening aan een samenwerkingsverband met de bepaling dat zij uit te besteden
werkzaamheden op de markt zetten volgens de aanbestedingsregels.
Als de eigenaren niet komen tot een vorm van gezamenlijk, integraal beheer, vallen de overheden
terug op het sectoraal afsluiten van individuele overeenkomsten en moeten de eigenaren op
hun eigen kavel voldoen aan de eisen (voor waterveiligheid, natuurwetgeving) die passen in het
totaalbeeld van het riviertraject. Op deze manier wordt het free-riders onaantrekkelijk gemaakt en
wordt samenwerking van de eigenaren gestimuleerd.

4.3.6

Het Waalschap in schema

In deze figuur 25 is het werk van het Waalschap schematisch weergegeven.
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‘Flexibiliteit creëren’
Kunnen wilgen bossen voor de dijk de golfopslag halveren? In het onderzoeksproject ‘het
groene schild’ wordt onderzoek gedaan naar de invloed van begroeiing op een golfaanval op
de dijk. Deltares, Arcadis en FUGRO verwachten dat het inderdaad wel een halve meter winst
kan opleveren. “Traditionele dijkversterking kost 3 tot 5 miljoen euro per kilometer, afhankelijk
van de benodigde mate van versterking. (…) Als in de praktijk wordt aangetoond hoe bomen
in staat zijn een golfaanval op een dijk af te zwakken, hoeft een dijk wellicht minder hoog te
worden of kan een dijkversterking mogelijk worden uitgesteld. In beide gevallen levert dit forse
kostenbesparingen op.” 103
Ook slimmer omgaan met de overhoogte van de dijk kan besparingen opleveren in tijd,
ruimte en geld. Sommige dijken in Nederland zijn groter dan het minimale profiel, en is er
dus ‘overhoogte’ aanwezig. Deze overhoogte kan gebruikt worden om begroeiing in de
uiterwaarden iets langer te laten staan alvorens het wordt gekapt of gemaaid. Het uitstellen kan
in sommige gevallen tijd en geld opleveren. De waarde van de biomassa is immers gestegen.

Robuust Adaptief Raamwerk
Het URD-project Integrated Planning and Design in the Delta (IPDD) heeft de Zuidwestelijke
Delta als studiegebied. Volgens Prof. Dr. Ir. Han Meyer van die team is de grote uitdaging in de
Zuidwestelijke delta: “op welke wijze een systeem dat op de lange termijn waterveiligheid en
zoetwatervoorziening kan garanderen, gecombineerd kan worden met nieuwe ontwikkelingen
in de randzones tussen land en water – buitendijks dan wel net binnendijks, en combinaties
van buiten- en binnendijks. De exacte ontwikkelingen in deze zones zijn niet op korte termijn
duidelijk, en zullen in de loop van de decennia ook nog wel eens veranderen. In het algemeen
gaat het om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van havenontwikkeling, stedelijke
gebiedsontwikkeling, natuurontwikkeling, recreatie, innovatieve landbouw en combinaties van
deze vijf. (…) Het samengaan van een ruimtelijke structuur die de belangrijke zaken voor de
lange termijn kan combineren met zo groot mogelijke handelingsvrijheid voor lokale initiatieven
die een kortere tijdshorizon kennen, vereist de ontwikkeling van een Raamwerk dat zowel
robuust is (d.w.z. bestand tegen extreme situaties) als adaptief (d.w.z. zich kan aanpassen aan
veranderende omstandigheden en wensen m.b.t. grondgebruik). Hiermee wordt voortgebouwd
op het casco-concept dat ten grondslag heeft gelegen aan het Ruimte voor de Rivierprogramma
(Sijmons 1991). Dit Robuust Adaptief Raamwerk garandeert de waterveiligheid op lange termijn
en biedt volop ruimte voor lokale initiatieven op korte termijn die de economische, recreatieve en
ecologische vitaliteit van het gebied ten goede komen.”104
Duidelijk is dat in URD-IPPD de nadruk ligt op gebiedsontwikkeling, waarvoor het raamwerk op
hoofdlijnen de voorwaarden stelt om voor de uitwerking zoveel mogelijk ruimte te bieden aan
initiatiefnemers. Een vergelijkbare redenering geldt voor het vaststellen van de doelen en eisen
aan het beheer, die eigenaren en beheerders lokaal en regionaal realiseren met zelf gekozen
beheermaatregelen. In de beheersituatie zal de kaderstelling concreter zijn dan in een fase
voorafgaand en tijdens gebiedsontwikkeling.
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4.4

Perspectief van het riviersysteem

In paragraaf 2.4 zijn de natuurlijke processen in het riviersysteem beschreven die gevolgen
hebben voor de organisatie van het beheer. Het gaat daarbij om de dynamische werking van
water, sediment en natuur. Meebewegen met deze dynamiek vraagt om flexibiliteit in het
beheer en biedt kansen voor het werken met natuurlijke processen en het vermarkten van
ecosysteemdiensten.

4.4.1 Flexibiliteit in ruimte en tijd
Grenzen tussen beheer en inrichting verzachten. Beheer is niet de status na het uitvoeren van
een verandering in de ruimtelijke ordening en het uitvoeren van een inrichtingsmaatregel, die
gedurende lange tijd hetzelfde blijft totdat opnieuw een inrichtingsmaatregel nodig is. Cyclisch
beheer wisselt periodes van weinig doen af met periodes van ingrijpende werkzaamheden,
zoals het kappen van bos, het uitdiepen of verleggen van nevengeulen. Aanbrengen van
een groen schild van begroeiing voor een waterkering maakt het versterken en verhogen
daarvan gedeeltelijk overbodig (zie kader). Hiermee vervaagt de grens tussen beheer en
inrichting. Het toestaan van functiecombinaties en het slim kiezen van locaties waar deze
functies tot ontwikkeling komen, rekening houdend met de invloed op de stroomsnelheid en
afvoercapaciteit, vervaagt het onderscheid tussen ruimtelijke ordening en beheer.
Dat kan verantwoord gebeuren door vanuit de sectoren SMART geformuleerde doelen te
formuleren met streefwaarde en bandbreedte en deze zoveel mogelijk te salderen op een hoog
schaalniveaus (per hele uiterwaard, per riviertraject, voor de Waal), en bij de bandbreedte
rekening te houden met de dynamiek van het water en de natuur, Dit is bij voorbeeld gedaan bij
de vaststelling van instandhoudingsdoelen in Natura 2000-gebieden, waar het ministerie het een
meerjarig gemiddeld hanteert of de ondergrens van de fluctuatie gedurende meerdere jaren.
Het rekening houden met de dynamiek van het riviersysteem zou ook moeten leiden tot het
besef dat soorten gedurende in een meerjarige cyclus zich als pionier vestigen, groeien en zich
uitbreiden, afsterven en dat omstandigheden zoals geulen, stijlranden en rivierduinen ontstaan,
zich verleggen, eroderen of verzanden.

4.4.2

Aangepaste regelstelling

Er zijn mogelijk nieuwe arrangementen gewenst om de eisen die overheden aan een gebied
stellen meer op hoofdlijnen, met bandbreedtes en dynamisch voor locaties te formuleren en
om algemene kwaliteitseisen te stellen aan inrichting en beheer. Eigenaren en beheerders in het
gebied krijgen daarmee ontwikkelruimte waarbinnen hun bedrijfsvoering plaatsvindt binnen de
gestelde kwaliteitskaders. Hierdoor wordt een organische ontwikkeling van het gebied mogelijk,
dat past bij het dynamisch karakter van het riviersysteem.
Bij het URD project in de Zuidwestelijke delta is hiervoor de term ‘robuust adaptief raamwerk’
ontwikkeld. Onderzocht zou moeten worden hoe het robuust adaptief raamwerk voor de Waal
eruit ziet en hoe de regelgeving daarbij aansluit.

103) FUGRO (2013). Een wilgenbos voor de dijk halveert de golfhoogte artikel. FUGRO INFO nr 1, maart 2013, blz. 14-15.
104) Meyer H. (2013), Naar een ‘Robuust Adaptief Raamwerk, diversificatie van de land-water overgangen in het Rijnmond-Drechtsteden
gebied, URD-IPPD
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Governance en planvorm voor Robuust Adaptief Raamwerk
Het NWO IPPD project heeft voor de Zuidwestelijke Delta ook nagedacht over de governance van
het gebied met een Robuust Adaptief Raamwerk. “Gebiedsontwikkeling in zowel de tussendijkse
als de buitendijkse gebieden veronderstelt speciale afspraken / convenanten tussen grondeigenaren,
gebruikers en waterschap. Deze mogelijkheid wordt geboden zowel door de huidige wet Ruimtelijke
Ordening (bevoegdheden-afspraken) als in de nieuwe Omgevingswet.
Als planvorm dient het Robuust Adaptief Raamwerk geborgd te worden in een provinciale
structuurvisie, die tevens onderschreven wordt door de uitvoerende organisatie van het
Deltaprogramma. Voor het Deltaprogramma betekent dit:
- Het Deltaprogramma verzoekt de Provincie tot ontwikkeling van de dergelijke Structuurvisie;
- Het Deltaprogramma draagt zorg voor een borging van het Robuust Adaptief Raamwerk in de eigen
uitvoerende organisatie.
In de provinciale structuurvisie zou met betrekking tot de RAR-zone, in samenspraak met betrokken
actoren, bepaald moeten worden welke regels gehanteerd worden ten aanzien van (tijdelijk of
permanent) grondgebruik. Voor de uitvoering van het regionaal concept kan een regionaal ‘fonds
land/water Haringvliet’ worden opgericht, waarin de meest relevante stakeholders zitting hebben.
Stap voor stap kan dit fonds (en het bij hen in beheer zijnde regionaal concept) zich ontwikkelen aan
de hand van de aard en het enthousiasme van de ingediende voorstellen.”105
Voor de Waal stellen wij een vergelijkbare structuur voor, in de vorm van het Waalschap.

Rekenregels in plaats van aanwijzingen
Een voorbeeld van regelstelling die niet in detail aangeeft wat er moet of mag, is de formule
voor niet-riviergebonden activiteiten in het rivierbed volgend de beleidsregel grote rivieren. Voor
riviergebonden activiteiten in het stroom voerend bed waren de voorwaarden al helder: het effect
op de waterstand van een nieuwe activiteit moet 1 op 1 worden gecompenseerd. Ten aanzien van
niet-riviergebonden activiteiten zonder een groot openbaar belang (artikel 6d uit de Beleidslijn grote
rivieren) was deze helderheid er nog niet. Artikel 6d stelt dat een niet-riviergebonden activiteit is
toegestaan als deze per saldo meer ruimte voor de rivier realiseert. Niet duidelijk was hoe invulling
moet worden gegeven aan ‘per saldo meer’. Daarom heeft het ministerie van IenM een ‘rekenregel’
ontwikkeld. De rekenregel legt een relatie tussen de ruimte die de activiteit inneemt, de vrije
ruimte die ter plaatse nog aanwezig is en de voor de lange termijn te realiseren waterstandsdaling.
Daarmee is uit te rekenen hoeveel verruiming vereist is en kan men de maatregel ontwerpen om die
waterstandsdaling duurzaam te realiseren. De formule luidt:
Opgave 6d = de opgave in cm waterstandsdaling die het initiatief moet realiseren
Opgave 6b = (Opp initiatief / Opp vrij) * LT taakstelling
Opp initiatief = Oppervlakte (ha) van het ruimtebeslag van het niet-riviergebonden initiatief
Opp vrij = Oppervlakte (ha) van de beschikbare ruimte in de uiterwaard of rivierkundige eenheid.
Dit is gelijk aan het oppervlakte van de uiterwaard of rivierkundige eenheid, minus de gereserveerde
oppervlakte voor maatregelen op de lange termijnopgave
LT taakstelling = De opgave voor de lange termijn in de uiterwaard of rivierkundige eenheid (cm) uit
het Nationaal Waterplan of volgens uitwerking gebiedsplan
We beweren niet dat de formule (in dit geval alleen voor de waterstandsverlaging) eenvoudig is,
maar met dit soort rekenregels kunnen eigenaren en beheerders bepalen of maatregelen in het
uiterwaardengebied mogelijk zijn. Voor de combinatie van eisen zouden ook soortgelijke regels
moeten bestaan voor de aanwezigheid en spreiding van natuurwaarden, de maximale weerstand of
opstuwing van de vegetatie et cetera.

93

4.4.3

Benutten / vermarkten ecosysteemdiensten

Het concept ecosysteemdienst is een “eye-opening metaphor”.106 Zo geeft een
ecosysteemdienstperspectief inzicht in de diversiteit van ecosysteemdiensten in het
uiterwaardengebied (zie figuur 15). De lijst met uiterwaarden-ecosysteemdiensten is langer en
gedetailleerder dan een lijst met heersende beleidsdoelstellingen (i.e. ‘water’ en ‘natuur’). Een
productiedienst als biomassa, een culturele dienst als aantrekkelijke leefomgeving, maar ook een
regulerende dienst als waterzuivering zijn belangrijke voorbeelden van ecosysteemdiensten van
het uiterwaardengebied, die niet standaard erkend worden. Het zijn ‘onzichtbare’ of ‘vergeten’
kansen107, die beheerders onder voorwaarden kunnen vermarkten. De huidige rigide (overheids)
praktijken van betrokkenen bij uiterwaardenbeheer, als ook de beperkte mogelijkheden van
kleine beheerpartijen, maken vermarkting van ecosysteemdiensten momenteel lastig108.
Collectief beheer (zie paragraaf 3.9) en integratie op institutioneel niveau (paragraaf 3.5) kunnen
deze belemmeringen wegnemen en dus de vermarkting van (nieuwe) ecosysteemdiensten
stimuleren.
Fysieke ingrepen en beheervormen in het uiterwaardengebied hebben consequenties voor
ecosysteemdiensten die mogelijk niet-duurzaam en daarom niet-wenselijk zijn. Inzicht in
ecosysteemdiensten, inclusief de interactie tussen diensten, kan bijdragen aan een discussie over
duurzame keuzes. Het ecosysteemdienstperspectief is echter een utilitair perspectief, gericht op
benutting; ‘verkeerd’ gebruik kan ook tot niet duurzame acties leiden, waarbij overbenutting van
ecosysteemdiensten plaats vindt.109

4.5

Toegepast op WaalWeelde

In dit hoofdstuk zijn een aantal kansen en mogelijkheden beschreven voor verbetering van het
uiterwaardenbeheer. Meer concreet voor het uiterwaardenbeheer langs de Waal in de komende
jaren trekken we hieruit de volgende conclusies:
•

•

Betere allocatie van functies, het beter en met minder moeite voldoen aan de eisen voor
natuurbeheer en waterveiligheid, het meer flexibel kunnen omgaan met de eisen in tijd en
plaats en het benutten van schaalvoordelen en samenwerking, maken het aantrekkelijk voor
beheerders en eigenaren om samen te werken in het uiterwaardenbeheer. Dat begint met
het vormen van één aanspreekpunt of gebied-coördinator
De samenwerking van eigenaren en van beheerders kan op verschillende manieren
worden vormgegeven: globaal ingedeeld in samenwerken als bestuurlijk verband of
samenwerken in een gezamenlijke markt. De ervaringen tot nog toe met de vorming van
samenwerkingsverbanden onder andere in Rijnwaarden, laten zien dat het bestuurlijke spoor
begaanbaar is, waarbij kan worden aangesloten bij bestaande organisaties en contracten die
beherende organisaties (bij voorbeeld verenigingen voor agrarische natuurbeheer) hebben
met Staatsbosbeheer en ontgronders.

105) IPPD cahier (2013) Nieuwe perspectieven voor een verstedelijkte delta, Delft, p. 17
106) Norgaard R. B. (2010) Ecosystem services: From eye-opening metaphor to complexity blinder. Ecological Economics 69 (6), 1219-1227.
107) Lant, C.L., Ruhl, J.B., Kraft, S.E (2008) The Tragedy of Ecosystem Services, BioScience 58(10), pp.969-974.
108) Zie casus biomassa in Hagens J, Smits T. (2012). Zie ook: Biever P. (2013
109) Spash C.L (1997) Ethics and environmental attitudes with implications for economic valuation, Journal of Environmental Management 50,
pp.403-416
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•

•

•

•

•

•

•

Samenwerking aan de kant van de overheden biedt kansen op meerdere niveaus. Van
het afstemmen of integreren van het beleid dat de verantwoordelijke overheden sectoraal
ontwikkelen, tot het gezamenlijk uitvoeren. Op het terrein van beleidsontwikkeling is het
van belang dat de overheden wel de eisen formuleren waaraan het beheer van het gebied
moet voldoen (b.v. de afvoercapaciteit van de rivier, de aanwezigheid en spreiding van
natuurwaarden), maar niet de maatregelen moeten voorschrijven waarmee die gerealiseerd
dienen te worden. Laat dat een opgave zijn voor de eigenaren en beheerders in het gebied.
Integraal uiterwaardenbeheer vraagt van de overheden een andere manier van aanbesteden
van de werken die zij laten uitvoeren: minder uitgesplitst naar activiteit, maar meer
gecombineerd; minder gericht op grote aantallen en kilometers, meer gebiedsgericht. Het
aanbestedingsrecht biedt daarvoor mogelijkheden, die nog verder onderzocht moeten
worden.
Er zijn voordelen te behalen met het inrichten van een projectorganisatie waarin een
team van medewerkers van verschillende overheden samenwerken voor de regelgeving,
opdrachtverlening en uitvoering van het uiterwaardenbeheer langs de gehele rivier, te
beginnen bij de Waal: het Waalschap. Dit is geen nieuwe overheidslaag, maar een betere
manier van organiseren van het bestaande werk.
De overheden kunnen stimuleren dat er aan de kant van de eigenaren en beheerders
samenwerkingsverbanden ontstaan voor het onderhoud en beheer van het gebied met als
geografische en bestuurlijke eenheid de uiterwaarden: (uiter)waardschappen.
Het verlenen van opdrachten voor beheer tussen overheden en deze
samenwerkingsverbanden van eigenaren en beheerders kan de vorm krijgen van
gebiedsopdrachten, waarop gereageerd wordt met gebiedsoffertes. Participatie over de
toepassing van het overheidsbeleid en de eisen die de overheden stellen aan het beheer,
betrekken de eigenaren en de beheerders bij het opstellen van de gebiedsopdrachten,
waarmee ruimte wordt geboden voor innovatie en functiecombinatie.
Het denken over het rivierengebied als een systeem met dynamiek van water, natuur en
gebruiksfuncties vraagt van overheden en eigenaren/beheerders dat zij meer flexibel zijn in
de plaats waar en het moment waarop zaken ontstaan, in stand blijven, zich ontwikkelen en
verdwijnen. Voor de overheden betekent dat een aanpassing in het stellen van regels: meer
kader stellend en het hanteren van rekenregels binnen een robuust adaptief raamwerk. Voor
eigenaren en beheerders betekent het dat men als samenwerkende uiterwaard aan de eisen
en regels voldoet, niet perse als individuele eigenaar.
Het op een meer dynamische manier omgaan met het gebied biedt tevens de
mogelijkheid om meer gebruik te maken van ecosysteemdiensten, die voorheen minder
ontwikkelingskansen hadden.

5 Adviezen van de Taakgroep
Uiterwaardenbeheer
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In de vorige hoofdstukken zijn de problematiek, ontwikkelingen en oplossingsrichtingen voor
verbeteren van het uiterwaardenbeheer verkend. Op basis van deze verkenning, de huidige
beleidsontwikkelingen en de huidige praktijk van beheer en onderhoud komt de Taakgroep op
dit moment tot de volgende drie hoofdkeuzes en basisadviezen aan het bestuur.

A.

Sturen op doelen, flexibel in maatregelen.

Zorg als overheden voor langjarige stabiliteit voor eigenaren en beheerders. Vertaal het
sectorale beleid voor waterveiligheid, natuur en gebruiksfuncties naar een integrale visie (kader
of gebiedsopgave) als basis voor de verdere concretisering/vormgeving van het beheer en
onderhoud. Dit kader legt geen maatregelen voor beheer en onderhoud vast. Eigenaren en
beheerders hebben de vrijheid om zelf de noodzakelijke beheermaatregelen te bepalen en vast
te leggen in een beheerplan. Een goede mogelijkheid hiervoor is het opstellen van een “robuust
adaptief raamwerk voor uiterwaardenbeheer” waarin de overheden in een zesjarige beleidscyclus
de hoofdlijnen vastleggen, waarbinnen flexibel en innovatief gehandeld kan worden.

B.

Eén overheidsteam, 5 jarige praktijkproef Waalschap.

Richt een kernteam in van medewerkers van Rijkswaterstaat, Provincie en Waterschap en
geef die opdracht om in een proefperiode van vijf jaar (werktitel ‘Praktijkproef Waalschap’) de
gebiedsopgaven langs de Waal op te stellen, offertes aan te vragen en gebiedsopdrachten te
verstrekken. Dit kernteam zal de overheden ontzorgen bij de integrale aansturing van beheer
en onderhoud en het formuleren van het ‘robuust adaptief raamwerk’. Tevens stimuleert het
kernteam de vorming van samenwerkingsverbanden van beheerders en eigenaren, die alleen
als consortium gebiedsoffertes kunnen uitbrengen. Daartoe bundelt het kernteam de doelen
en de vergoedingen voor vegetatiebeheer (RWS), natuur- en landschapsbeheer (Provincie)
en in de toekomst mogelijk andere vormen van beheer en onderhoud (oever, kribvakken,
sediment, dijkbegroeiing, bermen) in opdracht van de verschillende overheden. Het team kan
worden ondergebracht bij één van de deelnemende overheden met medewerkers die voor
een nog vast te stellen aantal uren worden gedetacheerd en daartoe opdracht krijgen (zie het
Deltaprogramma). Onderschrijving van de doelstelling door het ministerie van Economische
Zaken is gewenst.

C.

Collectief beheer: de Waardschappen

Stimuleer door de wijze van toekenning van vergoedingen dat beheerders en eigenaren
gaan samenwerken in gebieden langs de Waal ter grootte van minimaal één uiterwaard en
bij voorkeur groter (in langs- en dwarsrichting). Vraag van het samenwerkingsverband dat
zij voldoende mandaat krijgt van haar leden om overeenkomsten met overheden aan te
gaan en het behalen van de doelen te garanderen. Het samenwerkingsverband kiest binnen
randvoorwaarden van de overheden haar eigen rechtsvorm. Werk uit hoe beheervergoedingen
maximaal via deze samenwerkingsverbanden kunnen worden verstrekt (vergelijkbaar met
de vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer, gemeenschappelijk landbouwbeleid) en
verplichtingen voor natuur- en veiligheidsbeheer kunnen worden opgelegd. Indien zij geen
waardschap vormen, legt het Waalschap de doelen van de overheden onverkort op aan de
individuele eigenaren.

100

Integraal uiterwaardenbeheer: naar een Waalschap

Naast deze basisadviezen beveelt de Taakgroep aan:

D.

Beheer en onderhoud regionaal of lokaal opdragen.

Geef als gezamenlijke overheden een kader in de vorm van gebiedsgerichte opgave en spelregels
voor beheer en onderhoud, waarin de verschillende taken (zoals vegetatie-, veiligheidsbeheer)
zijn geïntegreerd. Als een van de eerste punten zal het Waalschap onderzoeken hoe deze
werkwijze in overeenstemming is te brengen met het aanbestedingsrecht. Concretisering per
gebied levert voordelen voor regio- en streekprocessen op, geeft efficiëntie door korte lijnen
en werk-met-werk-maken, sluit aan bij de gebiedsidentiteit en bevordert de lokale economie.
Meerjarige financiering geeft ruimte voor initiatieven en experimenten.

E.

Natuur en veiligheid in balans: integrale doelen, gebundelde
inspraak.

Door bundeling van beleid en formuleren van integrale doelen (advies A) kunnen het Beheerplan
Natura 2000 Rijntakken (Provincie) en de Vegetatielegger Uiterwaarden (RWS) gezamenlijk in
de praktijk werkbaar gemaakt worden met als doel om natuur en veiligheid in balans te houden.
Inhoudelijke afstemming en bundelen van de inspraakprocedures voor beide plannen geeft
duidelijkheid aan de burgers, eigenaren en beheerders en versterkt de vorming van een robuust
adaptief kader voor uiterwaardenbeheer.

F.

Besparing blijft in het gebied

Regel het stelsel van gebundelde financiering op zo’n manier, dat besparingen deels ook in
het gebied blijven. Besparingen die de samenwerkingsverbanden van eigenaren en beheerders
bereiken door integraal werken, en extra opbrengsten die zij genereren, komen ten goede aan
de beheerdoelen in het gebied. Besparingen die het Waalschap bereikt op hoger schaalniveau,
komen ten goede aan het beheer en onderhoud van de uiterwaarden langs de gehele Waal.

G.

Beheer publieke gronden als stimulans

Beloon samenwerkingsverbanden die naar het oordeel van het Waalschap voldoende gebied
dekkend en integraal werken door aan hen ook het beheer over de publieke gronden (RVOB,
RWS, Provincie) in hun werkgebied te geven. Zorg ervoor dat het eigendom buitendijks
vooralsnog niet op de markt wordt gezet en dat, áls er tot uitbesteding wordt overgegaan, lokale
partijen (waardschappen) in redelijkheid in staat zijn mee te concurreren. Deze uitbreiding van
het te beheren gebied biedt voordelen voor het samenwerkingsverband (grotere schaal, extra
vergoedingen) en kostenreductie voor het Waalschap en de deelnemende overheden.
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H.

Een gezamenlijke ‘thermometer’

Richt als samenwerkende overheden een openbaar toegankelijk en gebruiksvriendelijk
informatiesysteem in voor vegetatie-, veiligheid- en sedimentbeheer. Voedt dit systeem met
gegevens uit de bestaande monitors en modellen bij de overheden om de huidige stand van
zaken en prognoses te delen met beheerders en eigenaren (open data geo-informatie).
Het informatiesysteem moet geschikt zijn om periodiek en op meerdere schaalniveaus “de
thermometer in het systeem te steken” en het doelbereik (zie aanbeveling A) te monitoren.
Het helpt de samenwerkingsverbanden bij de uitvoering en ondersteunt de rapportage
en verantwoording (“groene accountancy”) aan de overheden over het doelbereik. Het
Waardschap stuurt op basis van dit systeem het beheer bij. Basis voor dit systeem vormt het
‘dashboard uiterwaardenbeheer’ zijn dat in URD Delta Oost is ontwikkeld en waarvan het
onderhoud voor nog eens 2 jaar is gegarandeerd en dat in het project RiverCare kan worden
voortgezet.

I.

Showcase Rijnwaarden

Zet het experiment in de Rijnwaardense Uiterwaarden voort en benut het enerzijds als showcase
voor het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden, anderzijds als experimenteergebied
voor innovatieve oplossingen (praktijkgebied voor de concrete toepassing van de adviezen). De
lopende verkenning laat zien dat beheerders en eigenaren voordelen verwachten bij integraal
gezamenlijk beheer. Concretisering en facilitering hiervan is nog nodig.

J.

Learning by doing

Het kernteam zal in de praktijkproef ‘Waalschap’ (advies B) ervaringen opdoen met de
voorgesteld vernieuwingen en werkvormen en met de gevraagde uitwerkingen in een proces
van ‘learning by doing’. Het Bestuurlijk Platform WaalWeelde zal regelmatig geïnformeerd
worden over de voortgang en gevraagd worden om bij te sturen wanneer één van de overheden
dat wenst. In het vijfde jaar zal de balans worden opgemaakt van de effectiviteit, efficiëntie en
kwaliteit van de samenwerking in vergelijking met de huidige manier van werken.
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