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BETERE 
 BESLUITVORMING

Het Projectbureau Verkenningen en Planuit-

werking (PVP) organiseert het interne toetstra-

ject van Rijkswaterstaat. Aan elk goed project-

besluit liggen onderzoeken van hoge kwaliteit 

ten grondslag. Zou dat niet het geval zijn, dan 

is het risico op een onzorgvuldig besluit met 

vertragingen groot. Rijkswaterstaat heeft 

daarom een traject om, al voor het publiceren 

van een ontwerpbesluit, de kwaliteit van de 

onderzoeken te toetsen. Hoe werkt dit interne 

toetstraject? 

9 MIRT

DUURZAAMHEID 
IN HET MIRT

Een nieuwe opgave is om duurzaamheid vanaf 

het begin in elke MIRT-fase mee te nemen. Bij 

lopende Rijkswaterstaatsprojecten geldt dat 

hoe eerder verduurzaming wordt meegeno-

men, hoe duurzamer het eindresultaat is. Lang 

niet altijd pakt deze duurzame oplossing duur-

der uit. Een aanbeveling vanuit Vernieuwing 

MIRT is om duurzaamheid automatisch onder-

deel van de opdracht te laten zijn. In lopende 

pilots blijkt duurzaamheid in het gedrang te 

komen als dit niet in de opdracht staat.

14 ENERGIE

ENERGIETRANSITIE 
EN OMGEVING

Windmolenparken kunnen de gemoederen 

in de omgeving hoog doen oplaaien. Een 

goed omgevingsproces kan hierin veel kan 

betekenen. Het ministerie van Economische 

Zaken kwam begin dit jaar met een visie op 

omgevingsmanagement voor energieprojec-

ten. Overheden, burgers, bedrijven en maat-

schappelijke organisaties moeten samen op-

trekken met de energietransitie. Het doel? 

Winst voor alle partijen, dus óók voor de om-

geving! 
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20 INFRASTRUCTUUR

DE NIEUWE 
 WERKEN

De ruimte in Nederland is grotendeels inge-

richt. Netwerken die zich in de afgelopen eeu-

wen hebben ontwikkeld worden beschouwd 

als voltooid. Toch blijven er nieuwe werken 

nodig. Tijdens de planologielezing van de Fa-

culteit Ruimtelijke Wetenschappen van de 

Rijksuniversiteit Groningen presenteerde 

Rijkswaterstaat haar visie op de toekomstige 

ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven.  

Rijkswaterstaat verwacht dat de eigen activi-

teiten zullen verschuiven naar het onderhou-

den en cultiveren van het werkgebied. 

Vernieuwd, nu nog beter!

Sneller en beter, of eenvoudig beter. En dat doen we 
zichtbaar, slim en meetbaar. Het gaat hier niet om 
een nieuw of verbeterd wasmiddel of een nieuw 
automodel, maar om overheidscampagnes en 
-programma’s. Programma’s die betrekking hebben 
op ruimtelijke planvorming en leefomgeving. Ook de 
overheid ontkomt niet aan wervende teksten en 
motto’s voor verbeteringen van werkprocessen en 
procedures. Een van de grootste operaties op dit 
gebied is de herziening van het omgevingsrecht met 
de Omgevingswet als vlaggenschip. Het programma 
hiervoor draagt de titel ‘Eenvoudig Beter’ en er wordt 
aan gewerkt bij het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, kortweg IenM. Ook IenM zelf is nieuw: in 
2010 ontstaan uit de ministeries van Verkeer en 
Waterstaat en delen van het ministerie van 
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu. De 
grootste uitvoeringsorganisatie van IenM, Rijkswater-
staat, is ook vernieuwd. Naast de ‘klassieke’ taken op 
het gebied van hoofdinfrastructuur en het hoofdwa-
tersysteem is de zorg voor een duurzame leefomge-
ving een kerntaak van Rijkswaterstaat, met zelfs een 
afzonderlijke directie Leefomgeving. 
Dit nummer van Toets geeft een ‘kijkje in de water-
staats-keuken’. De breedte en variatie aan onderwer-
pen is daarbij illustratief voor het nieuwe werken bij 
Rijkswaterstaat en, in ruimere zin, bij IenM. Als het 
gaat om de vernieuwing van het MIRT, het Meerjaren-
programma Ruimte, Infrastructuur en Transport – zeg 
maar het uitvoeringsprogramma voor aanlegprojecten 
met een nationale betekenis – gaat het zelfs om ‘Rijk 
en Regio’. Een bredere blik waarbij ook andere dan de 
klassieke oplossingen voor knelpunten worden 
onderzocht, vormt een van de pijlers van het nieuwe 
MIRT. Samenwerken en adaptief programmeren zijn 
andere kernwaarden in de vernieuwing.
Ongetwijfeld is dit een proces dat nog geruime tijd 
door zal lopen en dat niet op eigen houtje kan 
worden gedaan. Naast de partners in de regio zoals 
waterschappen en provincies, speelt ook de markt 
hierin een belangrijke rol. Als het gaat om de 
planprocessen spelen de bureaus zelfs een cruciale 
rol, reden om goed gebruik te maken van het 
vernieuwend vermogen binnen de adviesbureaus, 
zodat in dit digitale tijdperk ook m.e.r. mee kan 
ontwikkelen. Tijdens onze kennisbijeenkomsten zoals 
de IenM m.e.r.-dag, maar ook daarbuiten, blijven wij 
daarom graag in dialoog met onze omgeving zoeken 
naar verdere verbetering, of de volgende campagne 
nu Gewoon Goed of Simpel het Best wordt!

Hans de Vries, gasthoofdredacteur
hans.jg.de.vries@rws.nl
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26 CASUS

DE GROOTSTE 
ZEESLUIS TER 
 WERELD 
Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de 

komende jaren een nieuwe sluis van 500 

meter lang, 70 meter breed en 18 meter 

diep. De bouw van de nieuwe Zeesluis 

IJmuiden vindt plaats te midden van een 

continue bedrijf aan ‘the highway for fish 

and ships’, het Noordzeekanaal richting de 

haven van Amsterdam. Omgevingsmana-

ger Jan Rienstra vertelt hoe de gebruiker, 

als klant, zoveel mogelijk centraal staat bij 

de werkzaamheden aan de sluis en werk in 

de omgeving.
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INTERN TOETSTRAJECT 
GEEFT BETERE  
BESLUITVORMING 

Aan elk goed projectbesluit liggen onderzoeken van hoge kwaliteit ten grondslag. Zou dat niet het geval 
zijn, dan is het risico op een onzorgvuldig besluit met vertragingen groot. Rijkswaterstaat heeft daarom 
een traject om, al voor het publiceren van een ontwerpbesluit, de kwaliteit van de onderzoeken te toet-
sen. Hoe werkt dit interne toetstraject? 

4

 
DE AUTEUR  
Communicatiebureau Geke Kiers, kiersjrn@hetnet.nl  

Meer informatie:  

Mascha Lichtendahl, projectmanager Rijkswaterstaat,  

mascha.lichtendahl@rws.nl 

H
et Projectbureau Verkenningen en Planuitwerking (PVP) orga-

niseert het interne toetstraject van Rijkswaterstaat. Larissa 

Bakker en Tom Verhappen van PVP vertellen in dit artikel hoe 

de kwaliteitsborging Rijkswaterstaat helpt om beslisdocu-

menten bij de Raad van State staande te houden. Het Ontwerp 

Tracébesluit met bijbehorend MER van de Ring Utrecht is hiervan een voor-

beeld. Een complex project dat met glans alle toetsen doorstond.
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Goede kwaliteit is voor alle producten vanzelfsprekend. Waarom gaat een 

toets dan nog een stap verder? Tom Verhappen: “Als Rijkswaterstaat zoeken 

we een hoge mate van zekerheid. Sinds we kwaliteit op deze manier intern 

toetsen, blijkt de kans op vernietiging van besluiten door de Raad van State 

minimaal. Af en toe moeten we wel op onderdelen fouten herstellen. Onze 

interne toets werkt dus goed. Natuurlijk is het nog steeds spannend bij de 

Raad van State, zeker als je als eerste te maken hebt met nieuwe regelge-

ving en de toepassing ervan.”

Iedere toets is maatwerk. Doorgaans starten de voorbereidingen voor een 

toets ruim voordat het besluit genomen moet worden. Bij de Ring Utrecht 

was dat zelfs anderhalf jaar van tevoren. Het proces begint met afspraken 

over de uitgangspunten. Projecten kunnen complex zijn door de financiën, 

bestuurlijke omgeving of technische keuzen. Ook het type project kan be-

paalde specialisten vereisen. Zo zal er voor een project als de Afsluitdijk 

andere kennis nodig zijn dan voor een project door stedelijk gebied. De 

grootte van het projectbudget is geen indicatie voor de complexiteit. Over-

nachtingsplaatsen Merwedes en het Kierbesluit voor de Haringvlietsluizen 

gelden bijvoorbeeld als kleinere projecten, maar zijn bestuurlijk wel heel 

ingewikkeld. 

De uitgangspunten gaan naar de onderzoeksbureaus en daarna wordt sa-

men de planning voor de toetsen bepaald. PVP regelt de toetsers en het 

projectteam zorgt dat de producten op tijd beschikbaar zijn. Tot aan de 

aanbieding aan de minister wordt elke stap in een draaiboek exact aange-

geven, inclusief de datum en tijdstippen dat het commentaar van de toet-

sers terugkomt. Tom Verhappen: “Een strakke planning is echt nodig.” 

Regeerakkoord
De Ring Utrecht heeft, naast druk vanuit de omgeving, de aandacht van 

politiek en bestuur. Zo staat de Ring genoemd in het regeerakkoord Rutte 

II. Een complex project, waarop de toetsing door PVP dan ook is aangepast. 

Gekozen is voor drie afzonderlijke toetsen: een reguliere toets, een toets 

door de projectorganisatie zelf en een toets op het geluidonderzoek. Laris-

sa Bakker: “Geluid is afzonderlijk getoetst, omdat hiervoor risico´s op ver-

traging werden voorzien. Toch bleek de extra ruimte in de planning ach-

teraf niet nodig.” Volgens Larissa waren de degelijke voorbereiding en 

goede kwaliteit van alle producten van de Ring opvallend. 
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Gezamenlijke aftrap 
Projectteam en toetsers doen een gezamenlijke aftrap en schakelen de ken-

nis gelijk. Larissa Bakker: “Voor kleinere wegenprojecten wordt soms een 

filmpje van de weg getoond, gezien vanuit de auto. Van sommige projecten 

is een animatie, die ook in de communicatie naar de omgeving wordt inge-

zet. Dat was bijvoorbeeld het geval bij Knooppunt Hoevelaken. Van water-

projecten zijn vaak foto´s beschikbaar van markante plekken in het ge-

bied.” Vervolgens geven projectteam en toetsers hun visie op de 

aandachtspunten. 

PVP verleent op meerdere manieren ondersteuning bij projecten. Niet al-

leen organiseren de adviseurs de toets, zij fungeren ook tussentijds als 

vraagbaak. Het is niet ongebruikelijk dat projectmedewerkers tijdens de 

toets vragen stellen aan de toetser. Zo kunnen zij in hun producten zelf al 

aangeven waar zij twijfels hebben of hun aanpak goed is gekozen. 

Mascha Lichtendahl, projectmanager Ring Utrecht, heeft gemerkt dat het 

essentieel is dat de toetser meegroeit met het project. “Vlieg je aan het 

eind een toetser in, dan kan dat hooguit nog de ‘gatekeeper’ zijn om je voor 

de grootste fouten te behoeden. Maar ben je uit op de beste variant, dan 

heb je veel meer aan een toetser die van meet af aan met het projectteam 

meedenkt.” De toetsing zelf wordt altijd overgelaten aan specialisten, die 

niet bij eerdere advisering betrokken zijn geweest. Tom: “We hanteren een 

strikte waterscheiding, een toetser moet onafhankelijk kunnen toetsen. Zo 

nodig huren we iemand van buiten Rijkswaterstaat in.”

Door de begeleiding door PVP van een grote hoeveelheid projecten komt bij 

hen veel projectkennis bij elkaar. Larissa: “Wij weten wat er speelt in pro-

jecten en signaleren ontwikkelingen die in meerdere projecten van toepas-

sing kunnen zijn. Dat geldt ook bij nieuwe wet- en regelgeving.”

Soms wordt de rol van PVP als streng ervaren. “Ja, we kunnen lastig zijn,” 

stelt Larissa. “De ervaring is dat 95 procent van de processen soepel ver-

loopt. Soms vinden projectteams dat ze weinig tot geen interne toets nodig 

hebben. Wij zijn dan vasthoudend. Maar doorgaans zien zowel toetsers als 

projectteam de meerwaarde van de toets als middel om de kwaliteit te ver-

hogen.” Een toets is volgens haar ook goed voor de burger. Zo wordt nage-

gaan of de afweging van belangen netjes is gebeurd en of de producten 

publieksvriendelijk en gemakkelijk leesbaar zijn. 

Better safe than sorry
Rijkswaterstaat werkt in veel projecten samen met andere overheden. Het 

initiatief ligt dan soms bij andere overheden. Volgens Tom wordt de 

grondhouding van Rijkswaterstaat ´better safe than sorry´ niet altijd ge-

deeld. “Soms schatten onze partners de risico´s in een project minder 

zwaar in dan wij. En daar hebben ze weleens gelijk in. Voor ons is het een 
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Een intern toetsproces begint bij het planproces. De kwaliteitsborging 

wordt al bij de aanbesteding geregeld en komt terug in het ontwerpproces 

en het proces met de omgeving. Bij de Ring Utrecht is bewust gekozen om 

ook tijdens het werkproces kwaliteitsverhogende stappen te ondernemen. 

In het programma ‘Andere tijden’ is nog eens belicht hoe in de jaren 

1970 is omgegaan met protesten tegen de aantasting van het landgoed 

Amelisweerd. Het was zelfs dé ommekeer voor de manier waarop Rijks-

waterstaat de omgeving betrekt bij projecten. Mascha Lichtendahl: “Wij 

realiseren ons voortdurend dat de Ring Utrecht een historisch beladen 

project is. Alleen daarom al moet het omgevingsproces driedubbel wor-

den gedaan. Ook nu zijn de vragen kritisch. Daarom toetsen we veel van 

onze producten intern. De toets van de Commissie Schoof in 2013 was 

daarin een opmerkelijke. Voor ons was het een belangrijke uitkomst dat 

het besluitvormingsproces goed werd gevonden.” 

Ook werd de methode value engineering drie keer toegepast om bij con-

crete vraagstukken stapsgewijs tot een keuze voor de beste oplossing te 

komen. Daarnaast zijn binnen het project aanbestedingskeuzen ge-

maakt, die de kwaliteit ten goede komen. (Kader 2: Value engineering)

Bij de Ring Utrecht ging nadrukkelijk de kwaliteit van het proces en de 

studie boven snelheid. Mascha: “Kwaliteit is altijd een basisvoorwaarde. 

Omwille van de zorgvuldigheid hebben wij een aantal keren extra tijd 

uitgetrokken voor nader onderzoek, soms in kleine brokjes.” Om die re-

den zijn bij de Ring Utrecht alle discussies, argumenten en varianten in 

vooroverleggen en een interne stuurgroep behandeld. Betrokkenen kre-

gen alle mogelijkheden voor extra informatie, waaronder ontwerpdes-

kundigheid om hun ideeën uit te werken. Met als resultaat dat nog een 

dertiende, een veertiende en zelfs een vijftiende locatievariant is onder-

zocht. Ook achteraf bleek dat de moeite waard en leverde het waarde-

volle keuzen op, die binnen het ‘evoluerend ontwerpen’ meegenomen 

konden worden. ( Kader 1 Evoluerend ontwerpen) 

Afbakenen was ook nodig om niet in details te verzanden, ondervond ze. 

“Natuurlijk zijn kabels en leidingen belangrijk, maar in dit geval niet 

van invloed op de keuze voor een variant. De variabelen die je kiest, 

moeten ook passen bij het detailniveau van de projectfase. En stel jezelf 

steeds de Bob de Bouwer-vraag: Kunnen wij dat maken? Enkele varianten 

zijn op die manier afgevallen, bijvoorbeeld omdat hulpconstructies zelf 

weer nieuwe aantastingen veroorzaakten.” Haar advies? “Zoek balans en 

hak een knoop door als verder studeren niet meer tot andere conclusies 

leidt. Niet bang zijn voor discussies hierover binnen het team, het draagt 

allemaal bij aan de uiteindelijke kwaliteit.” 

Het contract van de Ring Utrecht is bij aanbesteding afgestemd op het 

doel en de kwaliteit die hiervoor nodig zijn. Geluidsonderzoek werd uit 

het contract gehaald en afzonderlijk uitbesteed om scherper op geluids-

deskundigheid te kunnen selecteren. Ook op andere onderdelen is geko-

zen voor flexibiliteit. Deze aanbestedingskeuze moest naar de opdracht-

gever goed beargumenteerd worden, maar het doel om meer kwaliteit in 

te brengen gaf de doorslag. (Kader 3: Integraal denken)

Mascha twijfelt er niet aan dat ook de extra onderzoeken hun geld 

waard zijn: “´Een goede planstudie is ‘the best way to save money’. Ge-

middeld duurt een project van deze omvang twintig jaar, waarvan 80 

procent in de besluitvorming zit. Toch kost een planstudie maar 4 pro-

cent van de totale projectkosten. Dat betekent dat als inderdaad de 

laatst uitgezochte variant de beste is, dit zichzelf uitbetaalt. Aan het 

eind van het proces moet duidelijk zijn dat alle reële alternatieven en 

oplossingen zijn beschouwd en dat zorgvuldige belangenafweging kan 

plaatsvinden. En hoe goed je het ook probeert, er zullen altijd enkele 

belangen zijn die niet kunnen worden gespaard.”  

RING UTRECHT: TOETSEN, TOETSEN 
EN NOG EENS TOETSEN

leerpunt dat andere overheden meer risicogestuurd toetsen. Misschien 

moeten wij daar nog eens over nadenken.”

Mascha Lichtendahl vindt het goed om ook op dit punt kritisch te zijn: “Ik 

heb het idee dat binnen Rijkswaterstaat het toetsen weleens doorschiet. 

Heb je echt twee luchtspecialisten op één project nodig als je met de emis-

sie onder de grenswaarden blijft? Ook de Commissie voor de MER vindt dat 

niet altijd nodig, als er maar voldoende kennis binnen het expertteam aan-

wezig is. Dat soort keuzen moeten gemotiveerd mogelijk zijn.”

Opvallend is dat andere overheden doorgaans minder zienswijzen krijgen 

dan Rijkswaterstaatsprojecten. Tom: “Onze projecten staan duidelijk meer 

in de belangstelling en trekken meer vuur. Wij ontvangen vaak inspraakre-

acties van hoge kwaliteit door deskundigen van buitenaf. Deze inbreng is 

waardevol en wij doen er binnen het project vaak iets mee.”

Bij het toetsen kan het lastig zijn als er nét nieuwe regelgeving is waar nog 

geen ervaring mee is opgedaan. Tom noemt de geluidsbeleidsregels Swung 

(Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid) als voorbeeld. 

“In projecten is daar best veel om te doen geweest. De ervaring bij het ene 

project brengen we in bij andere projecten.” Soms is de wet- en regelgeving 

nog zo in ontwikkeling dat toetsers nog geen klip-en-klaar antwoord heb-

ben. In dat geval wordt samen een oplossing gekozen. Tom: “De toetsers 

mogen pas naar huis als ze een knoop hebben doorgehakt.” �
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EVOLUEREND ONTWERPEN IN DE PRAKTIJK 
Ontwerpen uit het begin van een planproces kunnen de basis zijn voor 

nieuwe oplossingen, waarbij gaandeweg betere (deel)oplossingen worden 

meegenomen. Om tot de beste eindoplossing te komen, waren bij de Ring 

Utrecht drie grote denkstappen nodig. Om het basisprobleem – het ont-

weven van de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd – op te lossen, werd 

aanvankelijk gedacht aan een bypass aan de oostzijde van de huidige rij-

stroken. Van hieruit werd met behulp van het omgevingsproces verder 

gedacht over optimalisaties. 

1.  Door symmetrisch te bouwen (in plaats van asymmetrisch) blijft het 

cultuurhistorisch waardevolle Fort Het Hemeltje gespaard, in plaats 

van de oorspronkelijke gedachte om de bypass in zijn geheel aan de 

oostzijde neer te leggen; 

2.  Oplossingen voor twee verschillende rijrichtingen hoeven niet gelijk aan 

elkaar te zijn. Door het principe van gelijke oplossingen los te laten, kon 

voor beide zijden een eigen gunstigste variant worden gekozen; in ver-

volg hierop bleek dat door een bocht van de A27 naar de A28 naar bin-

nen te trekken, enkele grote kantoorpanden konden worden gespaard. 

3.  Met inbreng door de gemeente Utrecht werd een knelpunt voorkomen 

door het splitsingspunt bij Rijnsweerd te verleggen. 

VALUE ENGINEERING (VE) BIJ RING UTRECHT
VE is een methode om volgens bepaalde vastgestelde stappen te komen tot 

de beste oplossing. Een methode die volgens Mascha Lichtendahl geschikt 

is om in een groep mensen met heel diverse belangen tot een oplossing 

voor concrete problemen te komen. Proces en procedure liggen vast. Met 

respect voor elkaars belangen en tegenstellingen worden de oplossings-

richtingen volgens meerdere criteria beoordeeld. 

Bij de Ring Utrecht is drie keer value engineering toegepast voor heel ver-

schillende afgebakende vraagstukken. Zo is in een eerste VE-sessie een ver-

soberingsslag in de varianten gemaakt. In een tweede sessie is de efficiency 

voor Knooppunt Rijnsweerd verbeterd. Daarna is VE nogmaals ingezet om 

samen met de regio mogelijke scenario’s op te stellen voor de besteding 

van 15 miljoen euro voor extra inpassingsmaatregelen. 

INTEGRAAL DENKEN: SLEUTEL TOT SUCCES 
Mascha Lichtendahl: “Ik pleit ervoor om bij grote complexe projecten 

niet automatisch integraal uit te besteden. Zeker als je de omgeving 

mee wilt laten denken en eigen varianten uit wilt laten zoeken, is 

het handig om ruimte te houden om ontwerpen aan te passen. Vaak 

wordt gedacht dat integraal aanbesteden leidt tot integraal denken. 

Dat is niet zo: integraal denken staat los van de contractvorm.”
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DE BREDE BLIK BIJ 
VERNIEUWING MIRT

De vernieuwing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) voorziet in een 
behoefte om breder naar een gebiedsopgave te kijken en zal daarom als werkwijze verder doorgroeien. 
Vanuit deze gedachte werd op de Conferentie MIRT in april jongstleden het tweejarige Rijk-regiopro-
gramma Vernieuwing MIRT afgesloten. Dit artikel behandelt aan de hand van praktijkervaringen hoe de 
brede blik in de praktijk kan worden toegepast en welke kansen dit op kan leveren. 

S
inds maart 2015 wordt door overheden onder de noemer Ver-

nieuwing MIRT samengewerkt aan de programma’s Vernieuwing 

MIRT en Meer Bereiken. Dit voorjaar is de nieuwe aanpak geëva-

lueerd en zijn ervaringen uitgewisseld op de Conferentie MIRT. 

Het werken volgens de uitgangspunten van Vernieuwing MIRT 

wordt als een positieve ontwikkeling gezien. In samenwerking met de re-

gio kan de ruimtelijke doelstelling beter tot zijn recht komen. In deze 

werkwijze is de gebiedsopgave het uitgangspunt voor het onderzoek en 

draait het niet alleen om oplossingen voor geconstateerde knelpunten 

rondom rijksinfrastructuur. Daarbij is de rol van de regio gelijkwaardiger 

en minder gericht op het verkrijgen van financiering. In deze gebiedsge-

richte benadering wordt met een brede blik gekeken naar de verschillende 

belangen. Zijn er wellicht meekoppelkansen? 

De evaluatie van het Programma Vernieuwing MIRT, uitgevoerd door bu-

reau Royal Haskoning DHV, laat zien dat in lopende projecten, door samen-

werking met regionale partijen, gebiedsontwikkelingen daadwerkelijk bre-

der worden beschouwd. 

Zo wordt in het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam de opgave onder-

zocht hoe mobiliteit, economie en natuur met elkaar in balans kunnen 

komen. Het onderzoek richt zich niet direct op oplossingen voor een ge-

constateerd knelpunt, maar op de betekenis van het knelpunt vanuit het 

brede perspectief van het hele gebied. Daarbij wordt bezien welke andere 

kansen kunnen ontstaan bij de afweging van het knelpunt en toekomstige 

oplossingen. Ook andere ruimtelijke ontwikkelingen dan mobiliteit alleen 

komen hierdoor beter tot hun recht. Knelpunten worden niet meer auto-

matisch vertaald in wegverbredingen of dijkverhogingen, maar in oplos-

singen die gebiedsgericht zijn. Vanuit het Rijk is het van belang dat een 

goede afweging wordt gemaakt voor welk probleem geld beschikbaar 

wordt gesteld, waarbij vanuit de Vernieuwing MIRT slimme combinaties en 

samenwerkingsvormen worden gezocht. 

 
DE AUTEUR  
Communicatiebureau Geke Kiers, kiersjrn@hetnet.nl  

3 PIJLERS VERNIEUWING MIRT: 
1. Samenwerking:  Het gebruik van beproefde en nieuwe vormen van 

samenwerking tussen overheden op basis van 

gelijkwaardigheid van overheden, en van overheden 

met maatschappelijke partners en marktpartijen.

2. Een brede blik:  Vraagstukken benaderen vanuit de opgaven in plaats 

van de oplossingen (projecten) en uitgaan van een 

gebiedsgerichte benadering, daar waar dat nodig is.

3. Maatwerk:  ruimte om in te spelen op onzekerheden en verande-

rende omstandigheden en kansen. ‘Op maat’ besluiten 

door kortetermijnbeslissingen te verbinden aan 

langetermijnopgaven (adaptief programmeren).

DUURZAAMHEID IN HET MIRT
Een nieuwe opgave is om duurzaamheid vanaf het begin in elke MIRT-fase 

mee te nemen. In de brede blik en samen met de gebiedspartners wordt 

hiervoor actief gezocht naar meekoppelkansen. Bij lopende Rijkswaterstaats-

projecten geldt dat hoe eerder verduurzaming wordt meegenomen, hoe 

duurzamer het eindresultaat is. Lang niet altijd pakt deze duurzame oplossing 

duurder uit. Een aanbeveling vanuit Vernieuwing MIRT is om duurzaamheid 

automatisch onderdeel van de opdracht te laten zijn. In lopende pilots blijkt 

duurzaamheid in het gedrang te komen als dit niet in de opdracht staat. 
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MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam 
Luc de Vries van het Ministerie IenM werkt als projectmanager aan het 

MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam. Hij is enthousiast over de aanpak. 

“We kijken hoe je die opgaven kunt verbinden en waar je als Rijk geld in 

zou kunnen steken. De ruimte om andere partijen mee te nemen is veel 

groter, maar deelnemers hebben ook snel verwachtingen van de financiële 

inbreng van het Rijk. Het is dus de kunst om op een andere manier verban-

den te leggen, zonder dat er direct geld aan te pas komt. Uiteindelijk moet 

er wel duidelijkheid komen over de beschikbaarheid van geld. Dat is een 

voorwaarde voor het starten van een verkenning, als volgende stap voor het 

oplossen van het vastgestelde probleem. Dit is nog een van de aanbevelin-

gen van de Commissie Elverding.” 

De aanleiding van het lopende MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam is het 

verwachte knelpunt in de doorstroming op de A1 tussen knooppunt Muider-

berg en knooppunt Eemnes. “Vanuit de nationale mobiliteits- en capaciteits-

analyses 2013 worden in de toekomst problemen voorzien. Op basis hiervan 

heeft de minister in een tweede kamerbrief aangegeven dit knelpunt en an-

dere geconstateerde knelpunten op het nationale hoofdwegennet vanuit een 

breed perspectief te onderzoeken. De betekenis van de A1 wordt onderzocht 

in het licht van de ontwikkeling van het gebied en de andere problemen en 

kwaliteiten die zich hier voordoen. Waar liggen bijvoorbeeld de belangen 

van andere partijen? Welke problemen ervaren maatschappelijke organisa-

ties en bedrijven? En wat is het gezamenlijk belang?”
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In dit proces bleek dat er aan de oostkant van Amsterdam vanuit de omge-

ving naast bereikbaarheid ook opgaven zijn voor economie, natuurkwalitei-

ten, evenals landschap en water. De kwaliteiten van het gebied wil men in de 

toekomst behouden en/of versterken en de economische ontwikkeling vraagt 

om aandacht. In periodieke gebiedssessies is vanuit verschillende disciplines 

gekeken naar de problemen, ontwikkelingen en visie op bereikbaarheid, eco-

nomie, natuur en landschap. De vraag is dan: als de A1 in de toekomst een 

knelpunt vormt, welke oplossingen komen dan in beeld, gezien alle kwalitei-

ten en andere aandachtspunten in het gebied? En hoe kan het oplossen van 

het bereikbaarheidsknelpunt worden gekoppeld aan de natuurkwaliteiten? 

Is er een relatie met economische ontwikkeling van regio’s of de nabijheid 

van steden? Volgens Luc is het op deze manier samen naar het gebied kijken 

nog wennen voor de deelnemers. “Deskundigen vanuit de ruimtelijke orde-

ning praten niet vaak met mensen van bereikbaarheid, landschap of econo-

mie. Terwijl ze raakvlakken hebben of in hetzelfde gebied werken.” 

Diverse organisaties hebben wel ambities richting 2025 of 2030 geformu-

leerd, maar vooral voor het eigen beheergebied of de eigen verantwoorde-

lijkheid. “Dat vuurtje om over grenzen te kijken, gaat pas branden als de 

verschillende perspectieven of opgaven worden benoemd en met elkaar in 

verband worden gebracht. Zou men bijvoorbeeld meer toeristen in de toe-

komst willen trekken en verblijfskwaliteit willen toevoegen? En wat is dan 

de rol van infrastructuur? Wat betekent de economische ontwikkeling voor 

de reisafstanden van woonhuis tot werklocaties? Vragen die in het kader 

van dit project niet worden opgelost, maar wel voor het hele gebied be-

noemd worden.” Luc merkt dat men hier gaandeweg het proces enthousi-

ast over wordt. In deze community kunnen gemeenten en andere organisa-

ties goed uit de voeten, hoewel het lastig blijft om het gebied centraal te 

stellen, in plaats van de eigen verantwoordelijkheid. “Rijk en provincies 

richten zich toch enigszins op de kosten van een onderzoek in relatie tot de 

directe opbrengsten uit het MIRT. Terwijl maatschappelijke organisaties 

het op zich al waardevol vinden om het gesprek gezamenlijk te voeren.” 

Binnenkort rondt hij zijn analyse af van de verwachte problemen rondom 

bereikbaarheid in het gebied, gezien vanuit de gehele ontwikkeling van 

het gebied. Op basis hiervan kan worden beoordeeld of gezamenlijke, dan 

wel afzonderlijke oplossingen zinvol zijn. 

Bij dit proces zijn ook jongeren betrokken. Het MIRT-proces gaat over pro-

blemen en oplossingen, die pas over tien tot twintig jaar tot realisatie lei-

den. Om die reden is de mening van toekomstige generaties van belang. 

Luc vertelt: “Via de organisatie One World Citizens is het ons gelukt om 

jeugd en jongeren te betrekken bij het gebied. De jongeren uit deze organi-

satie gaven namelijk aan meer invloed uit te willen oefenen op beleidspro-

cessen van overheden. Belangrijke punten die door hen zijn aangegeven 

voor de ontwikkeling van het gebied zijn werkgelegenheid, circulaire eco-

nomie, sociale behoefte en onderwijs.” 

Daarnaast hebben groepjes afgestudeerde jongeren zonder werk ervaring 

opgedaan met overheidsvraagstukken. Een van deze groepen heeft een ‘se-

rious game’ ontwikkeld, om snel zicht te krijgen op de belangen van di-

verse organisaties van landschap, natuur en recreatie. Omwonenden van 

de A1 zijn daarbij niet als afzonderlijke doelgroep betrokken. “Wij weten in 

deze fase helemaal niet of oplossingen aan de A1 zelf zullen worden uitge-

werkt en of deze gevolgen zullen hebben voor omwonenden. Wellicht dat 

dat een uitkomst is van het proces, maar dat ligt nog volledig open.”

Gebiedsverkenning Utrecht Oost 
In de Gebiedsverkenning Utrecht Oost worden ambitie, opgaven en maatre-

gelen onderzocht, in vervolg op het Bestuurlijk Overleg MIRT 2015 

(BOMIRT). Maatregelen worden gebaseerd op een adaptieve aanpak. Dit ge-

beurt in opdracht van de regionale partijen en het Rijk. Bestuurders van de 

gemeente Utrecht, de provincie, het ministerie van IenM, Rijksuniversiteit 

Utrecht en Utrecht Science Park zijn hierbij direct betrokken. Daarnaast 

wordt ook afgestemd met een brede kring van regionale partijen en met de 

andere departementen. Ruimtelijk-economische ontwikkeling, duurzaam-

heidsopgaven en mobiliteitsvraagstukken worden in samenhang be-

schouwd. In het gebied leven flinke ambities. De topsector Life Sciences 

bereidt zich erop voor om ook internationaal de concurrentie aan te gaan. 
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gekeken naar oplossingen voor het waterkwaliteitsprobleem. Volgens Rein-

oud Verweij van IenM is samenwerking hier een noodzaak omdat de oplos-

singsrichting veel belangen raakt. Daarnaast heeft de regio zelf ook wensen. 

Sinds 2012 wordt deze samenwerking met de regio voortgezet in het kader 

van de rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer, waarbij in sa-

menhang wordt gezocht naar oplossingen voor de waterkwaliteit in beide 

gebieden. Ook meekoppelkansen voor recreatie, visserij en energie zijn in 

het onderzoek betrokken. Zo is in de ontwerp-rijksstructuurvisie voor de 

Grevelingen een ontwikkelperspectief opgenomen met een doorlaat in de 

Brouwersdam, waardoor er beperkt getij terugkomt in het Grevelingen-

meer. Energie is een meekoppelkans die zich voor het Grevelingenmeer 

voordoet. Dit kan bijvoorbeeld door de doorlaat op te waarderen met een 

getijdencentrale. Hiervoor heeft met marktpartijen een ‘Joint Fact Finding’ 

plaatsgevonden, oftewel een interactief proces waarbij meerdere partijen 

met elkaar in discussie gaan. De conclusie hiervan was dat een getijdencen-

trale haalbaar is, mits er voldoende subsidie wordt verleend. 

1 2

Dit leidt direct en indirect tot veel werkgelegenheid, met name hoogge-

kwalificeerde banen. Ook de sector zakelijke dienstverlening blijft groeien. 

De druk op de woningmarkt is groot. Dat wordt de komende decennia op-

gevangen in Leidsche Rijn, in het Centrumgebied en (selectief) in het 

Utrecht Science Park. De regio verwacht doorgroei van Utrecht naar 

400.000 inwoners. Wat heeft de regio daarvoor nodig? En welke nieuwe 

mobiliteitsoplossingen horen daarbij? Hoe kunnen de juiste ruimtelijke 

structuurkeuzen helpen bij het oplossen van mobiliteitsknelpunten? Het 

resultaat, de Gebiedsverkenning Utrecht Oost, wordt geagendeerd voor het 

BOMIRT eind 2016. 

Structuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer
De brede blik, waarbij de regio breed wordt betrokken, is niet nieuw. In som-

mige projecten zijn nauwe samenwerkingen in het gebied al veel eerder 

ingezet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het Volkerak-Zoommeer, waar al 

geruime tijd door het ministerie van IenM met onder andere provincies, 

waterschappen, samenwerkingsverbanden en het ministerie van EZ wordt 
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In de ontwerp-rijksstructuurvisie wordt voor het Volkerak-Zoommeer een 

ontwikkelperspectief geschetst voor het weer zout maken van het Volkerak-

Zoommeer via een doorlaat in de Philipsdam, waardoor er weer een verbin-

ding komt met de Oosterschelde en er beperkt getij terugkeert. Meekop-

pelkansen in dit gebied zijn er onder andere voor de visserij in de vorm van 

schelpdierenteelt. Daarnaast heeft de regio belangstelling om het gebied 

rondom de Binnenschelde bij Bergen op Zoom recreatief te ontwikkelen.  

 

Binnen het project liggen veel kansen en er is veel tijd geïnvesteerd in het 

onderzoeken van medefinanciering. Reinoud: “Een lastige stap, zeker bij 

private partijen. Het is bijvoorbeeld voor vissers moeilijk om nu verbindin-

gen aan te gaan voor het afstaan van mogelijke toekomstige winsten van 

schelpdierenteelt.” De stap van meekoppelkans naar medefinanciering is 

dus lastig. Op dit moment is er nog een aanzienlijk dekkingstekort voor de 

maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Grevelingen 

en het Volkerak-Zoommeer. De voorgestelde ingrepen zijn duur en kunnen 

moeilijk via een fasering worden aangelegd. Voor de plannen rondom het 

Volkerak-Zoommeer ziet Reinoud Verweij wel een kans voor een adaptieve 

stap, door alvast te starten met de uitvoering van de Deltabeslissing Zoet-

water. Deze maatregelen zorgen voor een betere en minder kwetsbare zoet-

watervoorziening. “Als de doorlaat in de Philipsdam wordt gerealiseerd, 

komt er instroom van zout water en zal er een alternatieve zoetwateraan-

voer voor de landbouw moeten zijn. Dit is een no-regretmaatregel die uit-

gevoerd kan worden voordat het Volkerak-Zoommeer daadwerkelijk zout 

wordt.” 

 

Het beeld uit de onderzoeken Oostkant Amsterdam, Gebiedsverkenning 

Utrecht en Structuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer komt overeen 

met andere projecten waar ervaring is opgedaan met de Vernieuwing MIRT. 

De onderzoeken leveren andere informatie op dan voorheen het geval was. 

Om die reden wordt uitgekeken naar de resultaten voor het vervolg. Kun-

nen knelpunten inderdaad beter gezamenlijk vanuit het gebied worden 

opgelost? Of blijken de problemen zo groot dat er geen relatie is met het 

gebied? Vanuit de gezamenlijke aanpak kan ook bewust worden gekozen 

om problemen afzonderlijk op te lossen. 

Hoe verder? 
Bij het verder ontwikkelen van de Vernieuwing MIRT blijft het Leerplat-

form MIRT als hulpmiddel een belangrijke centrale rol spelen. Op deze 

website zijn de aanbevelingen en leerervaringen te vinden vanuit de evalu-

atie en de gesprekstafels van de Landelijke Conferentie MIRT. Dit najaar zal 

de actualisatie van de Spelregels MIRT op basis van de uitkomsten Vernieu-

wing MIRT worden afgerond. Tot eind 2016 wordt het Programma Meer 

Bereiken voortgezet. Dit programma biedt ondersteuning aan acht con-

crete, breed opgezette MIRT-projecten. 

Het programma Vernieuwing MIRT kan op basis van deze resultaten leiden 

tot een betere samenwerking tussen Rijk, regio, partijen en personen in de 

omgeving. �

 
MEER INFORMATIE:  
• Helen Land, Leerplatform MIRT en MIRT Spelregels  

 helen.land@minienm.nl 

• Suzan Beumer Leerplatform MIRT en MIRT Spelregels  

 Susan.vanderWart@minienm.nl 

• Luc de Vries, DGRW – projectmanager MIRT-onderzoek Oostkant  

 Amsterdam Luc.de.Vries@minienm.nl 

• Reinoud Verweij, DGRW – projectmanager Structuurvisie  

 Grevelingen Volkerak-Zoommeer reinoud.verweij@minienm.nl 

• Jaap Bernhard van DGRW, projectmanager Gebiedsverkenning Utrecht 

 jaap.bernhard@minienm.nl 

 

www.leerplatformmirt.nl  
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ENERGIE

ENERGIETRANSITIE 
SLAAGT ALLEEN SAMEN 
MET OMGEVING

Het ministerie van Economische Zaken kwam begin dit jaar met een visie op omgevingsmanagement voor 
energieprojecten. Overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten samen (meer) 
optrekken met de energietransitie. Het doel? Winst voor alle partijen, dus óók voor de omgeving! 

1 4

W
indmolenparken kunnen de gemoederen in de omge-

ving hoog doen oplaaien. Voorzitter Albert Koers van 

de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbi-

nes (NLVOW) vindt dat een goed omgevingsproces veel 

kan betekenen. Om die reden vindt hij dat omwonen-

den van meet af aan moeten worden betrokken en dat wettelijke regelingen 

de belangen van bewoners beter moeten waarborgen. Lennert Goemans, 

projectleider Omgevingsmanagement van het ministerie van EZ beaamt 

dit. Volgens hem moeten overheden, de energiesector en belangenorganisa-

ties meer denken vanuit gebieden en maatschappelijke doelstellingen. De 

manier waarop Rijkswaterstaat omgaat met de aanbevelingen van de Com-

missie Elverding kan als voorbeeld dienen. “Wij zetten alle zeilen bij om de 

afspraken uit het Energieakkoord te behalen. De energietransitie heeft een 

impact op ons allemaal en de omgeving hebben we daarbij hard nodig. Dat 

geldt niet alleen als belanghebbende bij grootschalige ontwikkelingen, 

maar juist ook voor initiatiefnemers zoals de energiecoöperaties. Wij moe-

ten leren denken vanuit het bredere belang van het gebied.” 

De Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) staat 

in veel projecten de omwonenden bij. De Nederlandse ambitie voor een 

opgesteld vermogen van 6000 MW in 2020 staat voor hen niet ter discus-

sie. “Een democratisch genomen besluit, waar we niet aan tornen. Wel 

vragen wij ons af hoe reëel het is, aangezien het bij die 6000 MW slechts 

om anderhalf procent van het totale energieverbruik gaat. Het is een il-

lusie dat hiermee de energietransitie op te lossen is. Er moet dus nog veel 

meer worden ingezet op zonne-energie en andere vormen van duurzame 

energie.” 

Voor Windpark De Drentse Monden en Oostermoer in Drenthe zijn plan-

nen voor windturbines met een totaal van 150 MW. Dit gebied is op voor-

Foto W
indunie
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dracht van de provincie aangewezen als gebied voor grootschalige wind-

energie. Omdat het om een groot windpark gaat, is het Rijk bevoegd gezag 

en de Rijkscoördinatieregeling (RCR) is van toepassing. De procedure is te 

vergelijken met het tracébesluit, waarmee rijksinfrastructuur wordt aan-

gelegd. Inspraak is op formele momenten geregeld. Bij het windpark De 

Drentse Monden en Oostermoer zitten overheden niet op één lijn, getuige 

het feit dat een gemeente concept-zienswijzen heeft toegestuurd aan haar 

inwoners. Lennert Goemans: “Hoewel het gebied is aangewezen op voor-

spraak door de provincie, zie je nu toch dat gemeenten lijnrecht tegenover 

provincie en Rijk staan. Overheden zouden aan de voorkant samen de am-

bitie vast moeten stellen. De procedure is dan de afsluiting van een be-

stuurlijk proces in de regio.” 

De rijkscoördinatieprocedure laat volgens Albert Koers niet veel zeggen-

schap aan de omgeving over. Voor het vertrouwen in de overheid vindt hij 

dat geen goede zaak. Hij noemt ook het krachtige verzet tegen het wind-

park langs de N33 bij Delfzijl, dat tevens aardbevingsgebied is. “Omstandig-

heden die niet echt begrip geven voor andere initiatieven waarbij de over-

heid is betrokken.”

Albert Koers is wat positiever over de gang van zaken bij Windpark Wierin-

germeer, dat in de kop van Noord-Holland gebouwd zal worden. De huidige 

windturbines uit dat gebied worden vervangen door 99 grotere exempla-

ren van 3 tot 4 MW, die in rijen worden geplaatst, de zogenaamde lijnop-

stellingen). Voor het project is een Green Deal tussen gemeente, provincie, 

Rijk en initiatiefnemers gesloten. De structuurvisie werd opgesteld door de 

gemeente, die vele avonden voor bewoners organiseerde en ook windweek-

enden en winddagen organiseerde. Pas na het vaststellen van de structuur-

visie werd de locatie van het windpark nader ingevuld. Overheid en initia-

tiefnemers investeerden in een goede relatie met de buren. En vanuit het 

principe om ook lasten en lusten met elkaar te verbinden, werd een Polder-

profijtplan opgesteld, waarmee direct omwonenden straks via een Burenre-

geling, Windfonds en Poldermolen meeprofiteren van de opbrengsten uit 

het windpark. 

 

Een aanpak die past bij de visie op omgevingsmanagement van het minis-

terie van Economische Zaken. Lennert Goemans: “Het is belangrijk om 

EUROPESE DOELSTELLINGEN VOOR NEDERLAND 
CO2 (of: kooldioxide) komt onder meer vrij bij de verbranding van fossiele 

brandstoffen zoals olie en aardgas. Door de CO2-uitstoot te verminderen, kan de 

opwarming van de aarde worden geremd. Hierover zijn internationale afspraken 

gemaakt. In Nederland heeft de overheid samen met meer dan veertig partijen 

het Energieakkoord afgesloten om van fossiele brandstoffen naar een CO2-arme 

energievoorziening over te stappen en zo veel mogelijk energie te besparen. Om 

deze doelstellingen te kunnen halen, hebben Rijk en provincies afgesproken om 

in 2020 voor in totaal 6000 MW aan windmolens op land te bouwen. Deze 

windmolens leveren energie aan ongeveer 4 miljoen huishoudens. Energietransi-

tie omvat niet alleen het bouwen van onder andere windmolens, maar ook 

onderzoek naar warmte en besparing en duurzame technologie zoals opvang en 

afvang van CO2 en elektrisch vervoer. Voor de langetermijndoelstellingen wordt 

de dialoog aangegaan met burgers, bedrijven, kennisinstellingen, andere 

overheden en maatschappelijke organisaties. Momenteel wordt zowel online als 

tijdens bijeenkomsten in het hele land de dialoog aangegaan om ideeën en 

voorstellen binnen te krijgen. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in een 

beleidsagenda, waarin eind 2016 concrete voorstellen aan de Tweede Kamer 

worden gedaan voor een CO2-arme energievoorziening in 2050.  

CO2-REDUCTIEDOELSTELLINGEN VAN DE EU:
ten opzichte van 1990  

2020 - 20% 

2030 - 40% 

2050 - 80 tot 95% 

HERNIEUWBARE ENERGIE (EUROPESE RICHTLIJN)
2020 - 14%  

De verbranding van fossiele brandstoffen draagt bij aan CO2-uitstoot. Het 

aandeel hernieuwbare energie (zoals energie uit biomassa, windenergie en 

zonne-energie) neemt volgens de Nationale Energieverkenning 2015 met het 

vastgestelde beleid toe tot ruim 10 procent in 2020. Met het voorgenomen 

beleid wordt 12,4% in 2020 en 16,1% in 2023 gehaald. Eind vorig jaar zijn 

door de overheid en de andere partijen van het Energieakkoord extra maatrege-

len genomen om dit doel te behalen.
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mensen mee te nemen in de plannen en open te spreken over wat omwo-

nenden kunnen verwachten. Je begint dan bij het gebied zelf: wat zijn hier 

de opgaven? En vervolgens kijk je naar het initiatief, voor bijvoorbeeld een 

windpark. Wat zijn de te verwachten effecten? En doet zich inderdaad een 

waardedaling van de woningen voor?”

“Bij Windpark Wieringermeer wordt in ieder geval echt gepraat tussen be-

woners, initiatiefnemers en overheden”, ervaart Koers. “Constructieve ge-

sprekken, en dat is al heel wat, evenals een profijtregeling. Maar als zo veel 

bewoners naar de Raad van State gaan, doe je het als overheid dan goed? 

Ondanks goede bedoelingen hebben de gesprekken dan geen oplossing ge-

bracht.” De bezwaren van bewoners richten zich met name op de geluids-

normen, die volgens Koers in Nederland veel ruimer zijn dan in andere 

EU-landen. Ook willen omwonenden een betere garantie- en profijtrege-

ling. De NLVOW lobbyt hiervoor in Den Haag. Een kwalijke zaak vindt hij 

het dat voor de turbines van het testveld van ECN in de Wieringermeer de 

geluidsnormen pas achteraf, na de monitoring, worden gehanteerd. “Dat is 

niet uit te leggen aan omwonenden.” 

De NLVOW is daarnaast kritisch op de vergoedingen aan grondeigenaren 

voor het plaatsen van de turbines. Albert Koers: “Neem bijvoorbeeld het 

Windpark Fryslân in het IJsselmeer, waar het Rijk zelf eigenaar is van de 

gronden en voor het gebruik van ‘waardeloze blubber’ een bedrag van 4 

miljoen euro betaald krijgt. Ook al wordt er door de exploitant een paar 

ton in een gebiedsfonds gestort als compensatie voor bijvoorbeeld wegblij-

vende recreanten, dan nog staat het in geen verhouding tot de schaderege-

ling aan bewoners, die hinder ondervinden. Wij pleiten in zijn algemeen-

heid voor een profijtregeling. Omwonenden die dagelijks last krijgen van 

de windmolens zouden een vergoeding moeten ontvangen die in een eer-

lijke verhouding staat met de grondeigenaren. Zij worden royaal betaald 

voor het gebruik van een klein stukje grond. In de verhouding tot de omwo-

nenden zijn lasten en lusten niet in balans.” 

1 6
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Derck Truijens van Windunie is als initiatiefnemer trots op de 300-400 MW 

die Windpark Wieringermeer gaat bijdragen aan de landelijke energiedoel-

stelling. De structuurvisie die door de gemeente is voorbereid met veel be-

wonersavonden, heeft volgens hem bijgedragen aan een gevoel van betrok-

kenheid. “Ook het Windfonds, de met de Omgevingsraad vastgestelde 

Burenregeling en de Poldermolen, waarin de lokale gemeenschap kan in-

vesteren, dragen bij aan de betrokkenheid van omwonenden.” Ten aanzien 

van de grondvergoedingen geeft hij aan dat bij de hoogte ervan door Win-

dunie wel degelijk rekening wordt gehouden met investeringen die grond-

eigenaren doen teneinde het windpark in lokaal eigendom te hebben. Dit 

geeft volgens hem voor hen juist een zeer groot ondernemersrisico. Dit is 

onder andere het geval bij de Windparken in Zeewolde, Wieringermeer, 

Drentse Monden en Oostermoer.

Andere benadering 
Truijens erkent dat procedures waarbij locaties voor projecten zoals wind-

parken via de rijkscoördinatieregeling worden aangewezen moeilijker uit 

te leggen zijn aan de omgeving. Voor het slagen van de opgave van de ener-

giedoelstellingen na 2020 ziet hij een andere benadering. “De doelstelling 

om CO2 te reduceren zou beter als opgave aan de regio kunnen worden 

voorgelegd. Daardoor krijgt de omgeving zelf invloed op de manier waarop 

die doelstelling wordt ingevuld.” Ook Lennert Goemans vindt meedenken 

over CO2-reductie goed passen in de visie op omgevingsmanagement van 

het ministerie EZ. “In het eind 2015 verschenen Energierapport kondigt 

het kabinet aan na 2023 te willen sturen op CO2-reductie. En dat de besluit-

vorming zo dicht mogelijk bij de burger wordt georganiseerd. Dit betekent 

dat omwonenden kunnen meedenken over invulling van de CO2-reductie 

door bijvoorbeeld zonneparken, windmolens of warmtenetten of door 

groot in te zetten op energiebesparing. Afweging van deze opties zou in de 

toekomst meer in de regio kunnen plaatsvinden, zodat er iets te kiezen 

valt.” 

 

Bij windparken kunnen ook andere issues uit de omgeving een rol spelen. 

Zo waren bij Windpark Krammer landschappelijke kwaliteit en natuur on-

derwerpen waarover goede afspraken nodig waren. Lennert Goemans: “Het 

is heel gebruikelijk in RCR-projecten dat aan de hand van overleg met de 

omgeving plannen worden aangepast. Ook hier heeft de initiatiefnemer  

afspraken met de omgeving gemaakt, die de natuur ten goede komen. Zo 

wordt één molen voorlopig niet gebouwd op een locatie waar veel trekvo-

gels het gebied aandoen. Ook worden vier molens op een andere plek ont-

manteld. Door deze op de omgeving gerichte aanpak van de initiatiefne-

mer zijn alle beroepen op twee na ingetrokken.” Hij benadrukt dat 

landschappelijke waarden en natuur ook gezamenlijke waarden zijn. “Nie-

mand is tegen de natuur, ook de initiatiefnemer niet. Een ontwikkelaar wil 

BETROKKEN PARTIJEN RONDOM WINDPARKEN
Ministerie EZ: Subsidieverlening, bevoegd gezag voor het rijksinpassingsplan 

(samen met minister IenM), coördinator vergunningprocedures 

Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat: bevoegd gezag (samen met minister EZ) 

voor het rijksinpassingsplan 

Initiatiefnemer: is verantwoordelijk voor voorbereiding en realisatie van het 

project Netbeheerder: sluit windparken aan op het elektriciteitsnet  

Energiemaatschappijen: leveranciers van stroom aan de consument 

Foto W
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niek die ver af staat van de gebruiker. Energie scoort bovendien hoog in de 

beschikbaarheid, en de eindigheid van traditionele energiebronnen is voor 

veel mensen moeilijk voorstelbaar. De beschikbaarheid van traditionele 

energiebronnen wordt steeds minder en ook de uitstoot van CO2 die ermee 

gepaard gaat, maakt dat een overstap naar duurzame energiebronnen no-

dig is. Daarvoor hebben we elkaar nodig”, stelt Lennert Goemans.  �

1 8

ook voorkomen dat vogels zich tegen de molens te pletter vliegen. Een 

windmolenpark wordt gezien als een ontwikkeling voor de langere termijn 

en dat betekent dat de relaties in het gebied langdurig goed moeten zijn. 

Een goede verstandhouding is belangrijk voor iedereen, want buren zijn 

naast omwonenden óók zelf gebruikers en dus potentiële klanten.”

Energiedialoog
De energievoorziening verandert en dat heeft invloed op het dagelijks le-

ven van mensen: op de manier waarop woningen verwarmd worden, op de 

inrichting van het landschap en op het vervoer. Het idee is dat in het hele 

land burgers en bedrijven het initiatief nemen om energie te besparen, te 

verduurzamen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Van deze betrokken-

heid, kennis en ervaring wil het kabinet gebruikmaken. Het is een grote 

opgave om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te hebben en dit kan 

alleen in een gezamenlijke inspanning. Om die reden is de Energiedialoog 

gestart. 

Een bredere bewustwording van de energie-opgave is volgens Lennert Goe-

mans nodig voor meer begrip. “Elektriciteit en gas worden in Nederland 

over het algemeen niet als schaars ervaren.” Gebruikers leggen geen direc-

te relatie tussen energieprojecten en de stroom uit de stopcontacten en de 

warmte in hun woning. De opwekking van elektriciteit en gas is een tech-
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MEER INFORMATIE:  
• Lennert Goemans, projectmanager Omgevingsmanagement Ministerie EZ 

• Derck Truijens, Windunie Development  

• Albert Koers, Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) 
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Twee MER’ren bij een grens-
overschrijdende activiteit
De vraag is hoe om moet worden gegaan met de ef-

fectuering van de MER-plicht ingeval van een MER-

plichtige grensoverschrijdende activiteit. Voor deze 

vraag ziet de Afdeling zich gesteld in de beroepszaak 

tegen het ‘Inpassingsplan DW360 Doetinchem-

Voorst’. Dit rijksinpassingsplan voorziet in de aanleg 

van een 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen 

Doetinchem en Duitsland. De hoogspanningsverbin-

ding wordt vervolgd op Duits grondgebied. Appellan-

ten en de ministers zijn allebei van mening dat de 

grensoverschrijdende hoogspanningsverbinding als 

één activiteit in de zin van de MER-richtlijn moet wor-

den beschouwd. 

De appellanten menen anders dan de ministers dat 

hiervoor één MER moest worden opgesteld. Appel-

lanten wijzen op artikel 2 lid 6 Besluit MER en de MER-

richtlijn. 

De Afdeling geeft appellanten geen gelijk. Artikel 2 lid 

6 Besluit MER bepaalt dat voor de vaststelling of een 

activiteit valt binnen categorieën van gevallen in de on-

derdelen C en D van de bijlage bij het Besluit MER de 

totale activiteit wordt beschouwd, inclusief de eventu-

eel grensoverschrijdende onderdelen. De Afdeling oor-

deelt dat dit artikel alleen ziet op de vraag in hoeverre 

een MER-plicht aanwezig is en niet op de vraag of die 

MER-plicht moet worden uitgevoerd door het opstel-

len van één of meer MER’ren. De Afdeling meent dat 

overigens in het nationale recht geen aanknopings-

punten te vinden zijn dat één grensoverschrijdend MER 

is vereist. Ook de MER-richtlijn verplicht daar niet toe. 

De Afdeling wijst op het arrest HvJ EU 10 december 

2009, C-205/08, ECLI:EU:C:2009:767. Uit dit arrest 

leidt de Afdeling af dat bij het bepalen van de MER-

(beoordelings)plicht wel naar het totale grensover-

schrijdende project moet worden gekeken, maar dat 

een lidstaat zich bij het effecturen van een MER-plicht 

mag beperken tot het projectgedeelte binnen zijn 

grondgebied. Wel meent de Afdeling dat het MER een 

beschrijving van de cumulatieve effecten van de gehele 

grensoverschrijdende activiteit moet bevatten. 

De Afdeling gaat naar aanleiding van een beroeps-

grond van appellanten (die wijzen op AbRvS 6 mei 

2015, ECLI:NL:RVS:2015:1470 en AbRvS 25 april 

2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW3931) nog in op de vraag 

of één integraal MER moet worden gemaakt als het 

gaat om een activiteit op het grondgebied van meer 

dan één Nederlandse gemeente. De Afdeling stelt dat 

in geen van beide uitspraken met zoveel woorden is 

gezegd dat nooit aan de MER-plicht kan worden vol-

daan door het opstellen van afzonderlijke MER’ren. 

Wij menen evenwel dat de uitspraak van 25 april 

2012 (over een windturbinepark in de gemeenten Nij-

megen en Overbetuwe) toch zo moet worden gelezen 

dat ingeval van een gemeentegrensoverschrijdende 

besluit-MER-plichtige activiteit één MER moet worden 

gemaakt. Ook uit andere bestendige jurisprudentie 

kan dit uitgangspunt worden afgeleid. Wel mag ons 

inziens worden gedifferentieerd in detailniveau wat 

betreft de in het MER te beschrijven informatie over 

de verschillende projectonderdelen.

Ambtshalve aanvullen van 
rechtsgronden bij  
MER-beroepsgronden
Op grond van artikel 8:69 lid 2 Algemene wet be-

stuursrecht vult de bestuursrechter ambtshalve de 

rechtsgronden aan. Dat houdt in dat de bestuursrech-

ter één of meer rechtsnormen ten grondslag legt aan 

zijn beslissing die niet door een appellant is/zijn aange-

voerd. De Afdeling gaat ingeval van MER-beroeps-

gronden niet zo snel over tot het ambtshalve aanvul-

len van rechtsgronden. Zie bijvoorbeeld ABRvS 5 

augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2457, ABRvS 5 

maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:780 en ABRvS 19 fe-

bruari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:517. Uit de jurispru-

dentie blijkt bijvoorbeeld dat als een appellant in alge-

mene zin een beroep op de MER-richtlijn doet, de 

Afdeling niet uit zichzelf toetst of een richtlijnbepaling 

correct is omgezet in het nationale recht. Een appel-

lant moet zelf gemotiveerd uiteenzetten waarom die 

bepaling niet correct is omgezet. Alleen als dat suc-

cesvol wordt gedaan en de bepaling zich leent voor 

rechtstreekse toepassing door de bestuursrechter, zal 

de Afdeling het besluit aan die bepaling toetsen. 

Dat de uitzondering de regel bevestigt, wordt geïllu-

streerd door ABRvS 30 maart 2016, 

ECLI:NL:RVS:2016:854. Hierin vatte de Afdeling een 

betoog van een appellant dat ten onrechte geen MER 

is opgesteld, terwijl wel sprake is van een activiteit die 

valt onder categorie 21.5 van onderdeel C en catego-

rie 18.8 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 

MER, op als een beroep op de MER-richtlijn. Dit ge-

beurt onder de expliciete mededeling dat zij overgaat 

tot het aanvullen van rechtsgronden. Deze uitspraak 

maakt duidelijk dat artikel 8:69 lid 2 Awb geen dode 

letter is. Onder meer bestuursorganen doen er ver-

standig aan rekening te houden met de mogelijkheid 

dat een rechtsgrond wordt aangevuld. De kans daar-

op mag weliswaar klein zijn, de gevolgen van een 

ambtshalve aanvulling kunnen daarentegen groot 

zijn, bijvoorbeeld de vernietiging van het besluit. Re-

kening houden met een ambtshalve aanvulling van 

een rechtsgrond zou bijvoorbeeld kunnen behelzen 

dat het bestuursorgaan tijdens de beroepsfase alsnog 

tot een gewijzigde vaststelling van het besluit over-

gaat, om de eventueel te verwachten aanvulling ade-

quaat het hoofd te kunnen bieden.

JURISPRUDENTIE TWEE MER’REN BIJ GRENSOVER-
SCHRIJDEND PROJECT EN 
AMBTSHALVE AANVULLEN VAN 
RECHTSGRONDEN 
In deze bijdrage wordt ingegaan op jurisprudentie waaruit volgt dat ingeval van een grensoverschrijdend 
MER-plichtig project twee MER’ren kunnen worden opgesteld. Ook wordt aandacht besteed aan het 
ambtshalve aanvullen van rechtsgronden ingeval van MER-beroepsgronden. 

Deze jurisprudentiekatern wordt verzorgd  

door Soppe Gundelach Witbreuk advocaten 

(www.soppegw.nl).



T
O

E
T

S
 

0
2

 1
6

INFRASTRUCTUUR

HET NIEUWE WERKEN AAN ... 

De ruimte in Nederland is grotendeels ingericht. De infrastructuurnetwerken hebben zich in de afgelopen 
eeuwen volop ontwikkeld. Ze zijn echter niet af. Ontwikkelingen zoals ITS (‘het nieuwe werken’), de 
klimaatverandering en de veroudering van het bestaande netwerk stellen Rijkswaterstaat voor nieuwe 
opgaven: de nieuwe werken! 

2 0

V
oor Rijkswaterstaat zal een deel van de activiteiten verschui-

ven van aanleg naar onderhoud en vervanging en renovatie. 

Daarbij zullen technologische stappen de wereld en ook het 

werk van Rijkswaterstaat beïnvloeden. In het verleden zijn er 

een aantal malen vernieuwingen geweest die zijn aan te mer-

ken als ‘disruptive technology’. Zo luidde de uitvinding van de automobiel 

een grote ommekeer in. Mensen konden opeens met gemak afstanden over-

bruggen. Maar om dat te kunnen doen, moest er een infrastructuur komen 

van wegen, met verkeersregels om het verkeer in goede banen te leiden. De 

maatschappij veranderde erdoor. 

Zo’n disruptive technology zou zich ook in de nabije toekomst voor kun-

nen doen. Denk bijvoorbeeld aan de zelfrijdende auto. Technisch is het mo-

gelijk. Een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling is het streven naar 

een duurzame omgeving. De omgeving is de basis van alles, daarom is het 

uitgangspunt een gebiedsgerichte benadering. Wegen zullen steeds meer 

onderdeel worden van het stedelijk netwerk (ringwegen). 

Met het toenemen van het aantal wegen in de twintigste eeuw groeide ook 

de weerstand van de omgeving. De vervoersprestaties bleven ondertussen 

wel toenemen. Daarin treedt momenteel een verzadiging op. Tegelijker-

tijd beginnen de vervoerssystemen volwassen te worden. Vanuit dit gege-

ven past het om bestaande netwerken beter te benutten. Technische ont-

wikkelingen zoals de zelfrijdende auto bieden daarvoor interessante 

mogelijkheden. 

Het digitale netwerk, dat zich nog verder ontwikkelt, zal de fysieke netwer-

ken (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem) optimali-

seren.Via het digitale netwerk worden geïntegreerde vervoersbewegingen 

mogelijk. Synchromodaal vervoer, waarbij alle modaliteiten worden ge-

DE AUTEUR 
Geke Kiers, Communicatiebureau Geke Kiers kiersjrn@hetnet.nl 

Meer informatie: 

Mascha Lichtendahl, projectmanager Rijkswaterstaat, 

mascha.lichtendahl@rws.nl

DE NIEUWE WERKEN 
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TRENDS VOOR RIJKSWATERSTAAT 
Nieuwe ontwikkelingen die ook vragen om nieuwe oplossingen. Een greep uit de 

verwachte ontwikkelingen. 

Verstedelijking

Het mobiliteitsnetwerk van steden is op termijn aan herijking toe vanwege 

verschillende ontwikkelingen. Steden groeien en binnensteden worden vaker 

autoluw of autovrij. Milieuproblemen in de stad nemen af als voertuigen op 

duurzame energie gaan rijden. Ook worden zelfrijdende voertuigen verwacht en 

kunnen individueel en collectief vervoer in elkaar opgaan. Als mensen met dit 

nieuwe vervoer voor hun deur worden afgezet, zal parkeren voor de deur niet 

meer nodig zijn. De (auto)mobiliteit neemt in de toekomst toe. Het hoofdwegen-

net en stedelijk vervoer raken daarbij met elkaar verweven. Daarmee liggen er 

opgaven op het terrein van bereikbaarheid en leefbaarheid waarbij de technolo-

gie nieuwe oplossingen kan gaan bieden. 

Nieuwbouw van de toekomst 

Het netwerk wordt ouder. Vervanging en renovatie van het netwerk is nodig voor 

veel bouwwerken, die stammen uit de periode van voor de oorlog. Vervangen kan 

op basis van het bestaande ontwerp. Maar vervangen kan ook door functies toe 

te voegen (meekoppelen). Verder maken nieuwe technologiën en materialen slim-

mer bouwen mogelijk. 

Digitalisering 

Het (nieuwe) digitale netwerk gaat alle vervoersnetwerken optimaliseren. Het 

anders aanbieden van informatie maakt het mogelijk om verschillende soorten 

vervoer op elkaar af te stemmen. Zo worden bij synchromodaal vervoer 

verschillende modaliteiten, bijvoorbeeld over spoor, weg en water, flexibel en 

duurzaam ingezet. 

Nieuwe technologieën en nieuwe spelers 

Ontwikkelingen zijn niet nauwkeurig te voorspellen, maar hebben wel impact op 

de netwerken van Rijkswaterstaat. Via het programma Smart Mobility worden 

experimenten gefaciliteerd, zoals truck platooning  (coöperatief rijdende 

vrachtauto’s: twee of drie trucks zijn via wifi met elkaar verbonden. De voorste 

truck bepaalt de snelheid en de route, red.). Ook neemt Rijkswaterstaat deel aan 

de Praktijkproef Amsterdam en Innovatiecentrale Helmond , waar nieuwe 

technologische ontwikkelingen in de praktijk worden getest. 

Mobiliteit in beweging

Door de deeleconomie neemt het autobezit onder jongeren af. ‘In car’- systemen 

worden gekoppeld aan andere informatiesystemen (connected), waardoor de 

doorstroming verbetert, onder andere bij verkeerslichten. Als pilot wordt bij de 

A58 ervaring opgedaan met een ‘innovatieve weg’ en bij de Praktijkproef Amster-

dam met regelinstallaties  voor verkeerslichten. 

Overheid in nieuwe rol

Met een gebiedsgerichte benadering worden betere oplossingen nagestreefd 

door samen te werken met partners (overheden en markt) in de regio. Ook de 

omgeving wordt daarin een actieve partner. Samen met de omgeving wordt 

gezocht naar opgaven en oplossingen waarbij niet alleen de infrastructuur (de 

weg of de dijk) centraal staat. Samenwerken betekent zich verplaatsen in 

elkaars belangen en soms iets opgeven voor een mooiere totaaloplossing in 

ieders belang. 

Klimaatverandering 

De extremen in het weer geven onder andere problemen met de afvoer van 

neerslag, extremere droogteperiodes met een te lage waterstand en hittestress in 

stedelijke gebieden.

Duurzaamheid 

Het belang van de circulaire economie en leefomgeving wordt groter. Door herge-

bruik van producten en materialen behouden grondstoffen hun waarde. In de 

leefomgeving wordt gezocht naar meekoppelkansen, waarbij aansluiting gezocht 

wordt bij initiatieven van anderen. Rijkswaterstaat stimuleert als grote opdracht-

gever in de marktpartijen van GWW (grond-, weg- en waterbouwkunde) middels 

duurzaam inkopen om te innoveren, waardoor oplossingen duurzamer worden. 

Daarnaast worden er met de sector Green Deals gesloten, zoals de Green Deal 

Infranatuur en de Green Deal Duurzaam GWW. 
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bruikt via slimme dienstverlening, heeft de toekomst. Het digitale netwerk 

neemt een steeds grotere rol in bij het ordenen en organiseren van de 

ruimte. Rijkswaterstaat denkt hierover na, samen met de markt. 

Vooraanstaande positie in de wereld 
Infrastructuur blijft een noodzakelijke voorwaarde voor economische ont-

wikkelingen. Nederland stond volgens het Infra World Economic Forum in 

2015 met zijn infrastructuur op de derde plaats in de wereld, achter Hong 

Kong en Singapore. Op de lijst met de meest ‘competitive’ economieën ter 

wereld staat Nederland op de vijfde plaats. Infrastructuur en welvaart 

staan rechtstreeks met elkaar in verband. Dat betekent dat Nederland een 

vooraanstaande positie inneemt. Datzelfde is het geval voor watermanage-

ment. Het is een opgave om dit zo te houden. 

Geen van de maatregelen om de vrije toegankelijkheid van infrastructuur 

te beperken is in de afgelopen jaren een succes geweest. Denk aan kilome-

terheffing. Dit betekent dat infrastructuur toegankelijk blijft voor iedereen 

en betaald wordt via de belastingen. De enorme bedragen die met infra-

structuur gemoeid zijn, vereisen een zorgvuldige planning. 

Mensen wonen in de delta, die van oudsher een bron van welvaart en han-

del is. Dit brengt ook risico’s mee voor de hoogwaterveiligheid. Nederland 

heeft strenge hoogwaterveiligheidsnormen en een hoog beschermingsni-

vwveau. Het waterbewustzijn in Nederland is daardoor niet sterk ontwik-

keld. Rijkswaterstaat werkt hieraan, door bijvoorbeeld app’s beschikbaar te 

stellen om op postcodeniveau het overstromingsrisico na te kunnen kijken. 

Ook kan men daarop nakijken waar men naartoe zou kunnen vluchten. Dit 

bewustzijn is nodig in een land onder de zeespiegel. 

In het ruimtelijk domein moeten meer functies worden gecombineerd. In 

Nederland is daarmee al veel ervaring opgedaan. Ook voor de afgekeurde 
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VOORBEELD: DIJKTERUGLEGGING LENT
De dijkteruglegging in de Waal bij Lent is een voorbeeld waarbij de doelstelling 

om de rivier meer ruimte te geven is gecombineerd met andere ruimtelijke 

functies. In dit project is samengewerkt door Rijkswaterstaat, gemeente 

Nijmegen, waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland. 

Bij Nijmegen is gekozen om de dijk bij Lent aan de noordzijde van de rivier de 

Waal 350 meter landinwaarts te verleggen. Om hogere afvoeren van het water 

mogelijk te maken, was het nodig om de rivier bij Nijmegen meer ruimte te 

geven. De dijkteruglegging is gecombineerd met de aanleg van een nevengeul in 

de verbrede uiterwaard. Bij hoogwater stroomt het water in deze 

geul mee met de rivier. In extreme omstandigheden wordt met 

deze maatregel zelfs een waterstanddaling bereikt van zo’n 35 

centimeter. Het binnendijkse gebied wordt daardoor beter 

beschermd tegen overstromingen. Het verleggen van de dijk is 

bovendien aangegrepen om de ruimtelijke kwaliteit van 

Nijmegen te verbeteren. Met het eiland en de nevengeul heeft 

Nijmegen er een nieuw gebied bij gekregen. Het eiland is 

verbonden met Nijmegen-Noord door middel van drie bruggen: 

twee nieuwe bruggen en een verlenging van de Waalbrug. Zo is 

op het eiland ruimte ontstaan voor nieuwe stedelijke ontwikke-

ling. Het eiland en de nevengeul vormen samen een uniek 

rivierpark. Een 1.600 meter lange kademuur, afgewerkt als 

schuine kade, vormt samen met de groene kade aan de oostkant 

de nieuwe waterkering.
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VOORBEELD: DE GROENE LOPER OP DE A2 MAASTRICHT
Met de Groene Loper door Maastricht wordt zowel de bereikbaarheid als de 

leefbaarheid van de stad verbeterd. Met het plan komt er een einde aan de 

doorsnijding van de stad door de A2. Het is een gezamenlijk plan van Rijkswater-

staat, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en Gemeente Meerssen.

Met een gestapelde tunnel van 2x2 tunnelbuizen door de stad wordt in de 

toekomst 80 procent van het verkeer onder de grond geleid. In deze dubbele 

tunnel worden doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer van elkaar geschei-

den. Met het verdwijnen van het verkeer uit de stad verbetert de luchtkwaliteit 

en vermindert de geluidhinder. De tunnel biedt daardoor kansen voor stadsont-

wikkeling. Boven op de tunnel komt een recreatief lint van bijna 1800 bomen 

als verbindend element tussen aanliggende wijken. Een deel van de vrijkomen-

de ruimte wordt gebruikt voor woningbouw en kantoorontwikkeling. Diverse 

verbindingen worden hersteld, onder andere door aanleg van een fietsbrug 

over de A2.



INFRASTRUCTUUR

Infrastructuur moet ook veel meer een multifunctionele betekenis krijgen. 

Met een meervoudige doelstelling voegt het werk betekenis toe aan een 

gebied. Een geslaagd voorbeeld is Ruimte voor de Rivier, waar de veilig-

heidsdoelstelling is gecombineerd met ruimtelijke kwaliteit. Van een vij-

and werd het water daardoor veel meer een vriend. Zo zijn dijken niet meer 

de enige manier om het water goed en veilig te begeleiden. Door de rivier 

de ruimte te geven, kan er meer water worden vastgehouden in een gebied. 

Diezelfde ruimte kan meer functies hebben, zoals recreatie, natuur en 

landbouw. Dat levert mooie ruimtelijke oplossingen op, zoals bij de Dijkte-

ruglegging Lent bij Nijmegen.

Een van de mooiste voorbeelden van multifunctionele oplossingen wordt 

gebouwd bij de A2 Maastricht, waar een in tweeën gedeelde stad weer 

wordt geheeld. Een oplossing met een prijskaartje, waarmee in stedelijk 

gebied wel enorme betekenis wordt toegevoegd. 

Voor de toekomst zijn de plannen voor de Afsluitdijk als multifunctioneel 

object veelbelovend. Niet alleen een dijk, maar een plek voor energiewin-

ning, vismigratie, een zoet- en zoutwatermilieu en volop mogelijkheden 

voor recreatie. 

Rijkswaterstaat zoekt in deze opgaven ook steeds meer de samenwerking, 

waardoor combinaties ontstaan die voorheen ondenkbaar waren. Zo reali-

seert Rijkswaterstaat samen met Natuurmonumenten de Marker Wadden. 

Een project waar de waterkwaliteit wordt verbeterd en tegelijkertijd ei-

landjes worden aangelegd waarop natuur ontstaat.

De opgaven voor de toekomst staan en vallen bij de verbeelding van de 

toekomst. Een toekomst waarin technologisch gezien veel mogelijk is, 

maar waar mensen de uitdaging samen op moeten pakken. �
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dijken binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn veel multi-

functionele oplossingen nodig op ruimtelijk gebied. Voor dit soort innova-

tieve oplossingen is ook een taak voor de wetenschap weggelegd. En die 

kennis moet naar de praktijk worden gebracht. 

Op nationaal niveau is er de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 

waarin het eigen beleid is opgeschreven. De Tracéwet is het wettelijk kader 

voor hoofdverbindingen via spoor, weg en water. Tegelijkertijd zijn de bud-

getten goed geregeld. Tot 2028 is er geld beschikbaar via het Infrafonds en 

het Deltafonds. Het Infrafonds is verder uitgewerkt in het MIRT-program-

ma, waarin alle te realiseren projecten zijn opgenomen. Deze tweefondsen-

constructie is de gezonde basis voor een financiering voor de langere ter-

mijn en uniek in de wereld. Deze voorwaarden zijn bepalend voor 

topinfrastructuur in Nederland.

De omgeving vraagt om een andere vorm van participatie en neemt geen 

genoegen meer met de uitlegcultuur uit de twintigste eeuw. Deze partici-

patie moet nog verder worden ontwikkeld. De kern hiervan is dat mensen 

in het proces betrokken raken en dat de initiatiefnemer samen met hen 

aan de slag gaat om problemen in groter verband op te pakken, met ver-

schillende partners. 

De Commissie Elverding heeft aanbevelingen gedaan om de belangen van 

de omgeving beter in te brengen in het proces. Een belangrijke aanbeveling 

is om de besluitvorming in het begin zo breed mogelijk (gebiedsgericht) op 

te zetten, zonder vooraf al in oplossingen voor infrastructuur te denken. 

De focus moet niet meer alleen op infrastructuur zijn gericht, maar ook op 

andere oplossingen. Zo kunnen er ook andere ruimtelijke oplossingen mo-

gelijk zijn om knelpunten te verhelpen. Alle adviezen van deze commissie 

voor een beter proces zijn inmiddels omgezet in wetgeving of interne werk-

processen. 
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CASUS

WERKEN AAN 
DE GROOTSTE ZEESLUIS 
TER WERELD 

De bouw van de nieuwe Zeesluis IJmuiden vindt plaats te midden van een continubedrijf aan ‘the high-
way for fish and ships’, zijnde het Noordzeekanaal richting de haven van Amsterdam. Een bedrijf dat 
tijdens de bouw ongestoord door moet gaan. Omgevingsmanager Jan Rienstra vertelt hoe de gebruiker, 
als klant, zo veel mogelijk centraal staat bij de werkzaamheden aan de sluis en bij werk in de omgeving. 
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R
ijkswaterstaat werkt samen met partners in de regio aan een 

nieuwe zeesluis in IJmuiden. In dit sluizencomplex bereikt de 

Noordersluis in 2029 het einde van de technische levensduur. 

Ook is deze sluis te klein geworden voor de steeds grotere zee-

schepen. In opdracht van Rijkswaterstaat bouwt aannemerscon-

sortium OpenIJ de komende jaren een nieuwe sluis van 500 meter lang, 70 

meter breed en 18 meter diep. Met deze afmetingen wordt het de grootste 

zeesluis van de wereld. In januari 2016 is gestart met de bouw en eind 2019 

is de nieuwe zeesluis beschikbaar voor de scheepvaart. Over de toekomst 

van de Noordersluis wordt in 2017 een besluit genomen.

Doordat de nieuwe zeesluis een gat in de duinenrij creëert, is de waterke-

rende functie van essentieel belang. “In het contract vragen wij niet om een 

sluis, maar wij vragen aan de opdrachtnemer om ons een dienst te leveren, 

namelijk een 100% waterkerende functie en 99% beschikbaarheid voor de 

scheepvaart”, geeft Jan aan. “De afspraak is dat de nieuwe zeesluis 99% be-

schikbaar is. Als deze na oplevering buiten bedrijf gesteld moet worden van-

wege bijvoorbeeld onderhoud, moet dit tijdig worden gecommuniceerd.” 

 
DE AUTEUR  
Communicatiebureau Geke Kiers kiersjrn@hetnet.nl  

Meer informatie:  

Mascha Lichtendahl, projectmanager Rijkswaterstaat,  

mascha.lichtendahl@rws.nl 

Jan Rienstra, omgevingsmanager Rijkswaterstaat,  

jan.rienstra@rws.nl 
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In de beoordeling van de biedingen op het DBFM-contract (Design Build Fi-

nance Maintain) van de nieuwe Zeesluis heeft de omgeving een grote rol 

gespeeld. Het EMVI-criterium is opgebouwd vanuit de ambitie van een tevre-

denheidsdriehoek, bestaande uit de omgeving, de gebruiker en de beheer-

der. Jan Rienstra zegt daarover: “Rijkswaterstaat stelt ‘de gebruiker’, oftewel 

de klant, centraal. De zeesluis ligt in een omgeving waar gewoond en ge-

werkt wordt. Er zijn buren, er zijn mensen die de trossen vastleggen en er 

zijn passerende schepen. Het realiseren van het project moet je bovendien 

inpassen in afstemming en samenhang met andere werkzaamheden van 

Rijkswaterstaat op en aan het sluizencomplex en het Noordzeekanaal.” 

Omgevingsmanagement was daarmee een belangrijk gespreksonderwerp 

in de dialoog met de markt. Hinder in het algemeen en hinder tijdens de 

bouw waren om die reden een criterium bij het gunnen. 

De biedingen zijn mede gewaardeerd op hinder en hinderbeleving door de 

omgeving. Vanwege de stabiliteit van de bestaande sluizen, maar ook van-

wege de reductie van bouwhinder wordt de bouw overwegend  trillings- en 

geluidsarm uitgevoerd. Een breed scala aan maatregelen is aangeboden en 

deze zijn vervolgens in het contract vastgelegd. Voor verkeer en mobiliteit is 

met het consortium OpenIJ afgesproken dat – en hoe – het passeren van de 

schepen tijdens de bouw op een vlotte en veilige manier door moet gaan. 

Voor Jan Rienstra als omgevingsmanager draait alles om overzicht, organi-

seren en tijdig communiceren. “Denken vanuit de gebruiker, dat is de op-

gave.” Zo vindt in 2016, tegelijk met de voorbereiding van de bouw van de 

nieuwe Zeesluis, de renovatie van de Velsertunnel plaats. De bestaande slui-

zenroute is géén omleidingsroute voor de gesloten Velsertunnel, dat is na-

ONTWIKKELING HAVENREGIO
Een nieuwe zeesluis in IJmuiden, die groter, breder en getijonafhankelijk is, maakt 

de haven bereikbaar voor een nieuwe generatie schepen. Deze grote zeehaven bij 

de ingang van het Noordzeekanaal is zowel internationaal, nationaal als 

regionaal van belang. De uitbreiding versterkt de positie van de Amsterdamse 

haven als vierde haven van Europa. De Amsterdamse havenregio is bovendien 

van belang voor de Nederlandse en Europese economie. De regio in het 

Noordzeekanaalgebied krijgt een impuls doordat relatief veel goederen worden 

bewerkt en verwerkt alvorens te worden doorgevoerd. 

INITIATIEFNEMERS VOOR ZEESLUIS IJMUIDEN
Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf 

Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Dit project wordt mede gefinancierd 

vanuit het TEN-T programma van de Europese Unie. In december 2014 is het 

Provinciale Inpassingsplan vastgesteld en het bestuurlijk convenant getekend 

voor het gezamenlijk tot stand komen van de nieuwe zeesluis. 



CASUS

melijk de Wijkertunnel, welke met een extra rijstrook is uitgebreid. Wel 

worden maatregelen getroffen op de sluizenroute om hinder vanwege extra 

gebruik te beperken. Zo wordt de sluis, die voor de recreatievaart wordt ge-

bruikt, in de spits niet gedraaid. De recreatievaart moet dit op tijd weten. 

Eveneens geldt dat voor consequenties voor de vaarsnelheid als gevolg van 

de aanleg van natuurvriendelijke oevers in het Noordzeekanaal. “Als je aan 

het werk bent als Rijkswaterstaat – om het even welke opdrachtnemer het 

werk uitvoert – en dat geeft een beperking van de scheepvaart dan móet dat 

op tijd duidelijk zijn voor degene die van de diensten van de route gebruik 

wil maken”, benadrukt Jan. “Over deze hinder hebben wij ook op bestuur-

lijk niveau en met bedrijven uit de omgeving een goede samenwerking.”  

In de praktijk wordt door het consortium de rolverdeling van het binnen 

Rijkswaterstaat gebruikelijke IPM-projectteam gespiegeld. De omgevings-

manager uit het consortium is, nadat de klus gegund is, op zo kort moge-

lijke termijn geïntroduceerd bij de stakeholders om de klus in goede af-

stemming te kunnen klaren. In interactie tussen Rijkswaterstaat en OpenIJ 

worden er werkafspraken gemaakt en contacten gelegd en onderhouden.

 

Bij het beheersen van een project is het voor de omgevingsmanager van 

Rijkswaterstaat belangrijk te denken in risico’s en kansen. De risico’s zijn 

input voor de ‘risicogestuurde systeemgerichte contractbeheersing’. Dit 

wordt bespreekbaar gemaakt in de zogenoemde ‘interactie’ met de op-

drachtnemer tijdens de samenwerking en uitvoering van de klus. In de 

contractlijn wordt getoetst op de werkwijze van de opdrachtnemer. Indien 
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de resultaten van de periodieke toetsen er aanleiding toe geven, wordt  in-

gegrepen (interventie). Dat kunnen bijvoorbeeld verbetervoorstellen, ver-

hoogde aandacht in de interactie, of afstemming zijn. 

Het domein en de werkzaamheden van een projectgebonden omgevings-

manager zijn vastgelegd in de Werkwijzer Aanleg en Onderhoud. In het 

contract worden de verantwoordelijkheden belegd tussen opdrachtgever 

en opdrachtnemer. Zo is het onderwerp communicatie beschreven en ver-

deeld. Rijkswaterstaat neemt de publiekscommunicatie op zich en de aan-

nemer neemt de bouwcommunicatie voor zijn rekening. 

Validatie
Ten aanzien van het stakeholdermanagement is een analyse van de omge-

ving gemaakt. Klanteisen worden opgehaald bij stakeholders en deze wor-

den – indien gehonoreerd – doorgelegd in de uitvraag aan de markt. Terug-

koppeling daarover aan de stakeholders is daarbij van belang. Na gunning 

start het proces waarbij van een aanbiedingsontwerp een definitief ont-

WERKWIJZER RIJKSWATERSTAAT  
De Werkwijzer Rijkswaterstaat beoogt onder meer de aanleg- en onderhoudspro-

jecten van Rijkswaterstaat uniform in te richten, met gebruik van de aanwezige 

kennis en ervaring. Middelen om dit te bereiken zijn een beschrijving van de 

projectsturing, IPM-processen binnen het project en een uniforme structuur, 

waarbinnen kaders en handreikingen beschikbaar zijn. 

Vijf IPM-rollen bij Rijkswaterstaat 

Een projectorganisatie van Rijkswaterstaat is opgebouwd volgens het principe 

van Integraal Projectmanagement (IPM). Vanuit de werkprocessen worden de 

volgende vijf IPM-rollen en verantwoordelijkheden onderscheiden. Elke rol wordt 

door verschillende personen ingevuld: 

• Projectmanager: goed projectresultaat, waaronder het borgen van kwaliteit, 

geld en tijd 

• Manager projectbeheersing: identificeren en beheersen van (mogelijke) risico’s 

• Omgevingsmanager: relatie met de omgeving en stakeholders in balans 

houden gedurende het project 

• Technisch manager: technische en inhoudelijke inbreng in het projectContract-

manager: contracten van de verschillende marktpartijenSysteemgerichte 

contractbeheersing 

Rijkswaterstaat werkt met systeemgerichte contractbeheersing bij alle contract-

vormen waarvan de inkoop onder kwaliteitsborging plaatsvindt. De opdrachtne-

mer beheert  binnen dit systeem zelf de kwaliteit van de geleverde producten. 

Toetsen worden ingepland op basis van contractrisico’s voor Rijkswaterstaat. 

Vooral de risico’s die grote gevolgen hebben voor de opdrachtgever en waarop de 

opdrachtnemer invloed heeft zijn van belang. Het uitgangspunt van Systeemge-

richte Contractbeheersing is dat elke opdrachtnemer met een gecertificeerd 

kwaliteitsmanagementsysteem werkt. Daarin worden de processen beschreven, 

risico’s beheerst, problemen gesignaleerd en vervolgens door de opdrachtnemer 

passende maatregelen genomen. Ook evalueert hij zelf met regelmaat het hele 

proces. De opdrachtnemer moet in elke fase van het project kunnen aantonen dat 

het werk voldoet aan de kwaliteitseisen. Op basis van de informatie uit het 

kwaliteitsmanagementsysteem kan Rijkswaterstaat het contract op afstand 

beheersen. 
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TOETS GAAT DIGITAAL!
Toets wordt na 23 jaar print een 100% online kennisplatform. Tegelijk gaat 

Toets samenwerken met S+RO, kennisplatform op het gebied van steden-

bouw en ruimtelijke ontwikkeling. Waar u Toets voorheen vier keer per 

jaar in uw brievenbus vond en daarnaast ook digitaal kon raadplegen, wor-

den de artikelen vanaf nu alleen nog online aangeboden. In S+RO, al sinds 

1920 bekend en gewaardeerd in de wereld van ruimtelijke planvorming, 

zal er meer aandacht komen voor effectstudies. Leden van Toets krijgen 

vanaf nu het vakblad S+RO toegestuurd. Zo haken we aan bij een groter 

netwerk en kunnen we de inhoud van Toets breder verspreiden.

Toets gaat over ruimtelijke planvorming en daarvoor benodigde effecten-

studies, over het proces en de daarmee samenhangende juridische vraag-

stukken. Toets schijft over actuele ontwikkelingen, over praktijkervaringen 

en over de toepassing van effectstudies in ruimtelijke planvorming.

Wat betekent dat voor u? Het papieren magazine Toets verdwijnt en toets-

online.nl breiden we uit met het volledige archief van S+RO (met alle edi-

ties vanaf 1920 tot nu!). De gecombineerde archieven zijn vanaf nu door-

zoekbaar op de website van S+RO (www.sronet.nl). Op toets-online.nl staat 

een doorverwijzing. Daarnaast ontvangt u vanaf nu het papieren magazine 

S+RO in uw brievenbus.

Op toets-online.nl blijven dus de échte, inhoudelijke Toets-artikelen ver-

schijnen, maar ook nieuwsberichten over de laatste ontwikkelingen bin-

nen het vak, scherpe en prikkelende blogs en nieuwsberichten en verdie-

pende artikelen over jurisprudentie.

Redactie Toets

werp wordt gemaakt, dat weer resulteert in een uitvoeringsontwerp. In elk 

van de stappen is het nodig dat stakeholders zich blijven herkennen (vali-

datie). Jan Rienstra: “Het is belangrijk dat de stakeholder wordt geïnfor-

meerd en kan beoordelen of datgene dat wordt gebouwd ook hetgeen is dat 

hij had verwacht. In dat proces is het noodzakelijk dat stakeholder, op-

drachtgever en opdrachtnemer elkaar op blijven zoeken en afspraken ma-

ken bij verschil van inzicht. Daarmee voorkom je dat partijen elkaar onder-

weg kwijtraken.” 

Werken op een eiland 
Hoe werkt het beperken van hinder in de praktijk van de nieuwe Zeesluis? 

Jan Rienstra: “OpenIJ werkt vanuit de filosofie ‘werken op een eiland’. Ma-

teriaal voor de nieuwe Zeesluis wordt ‘just in time’ via het water aange-

voerd. Hiervoor worden de voorbereidingen getroffen vanuit onder andere 

het westelijk havengebied. Om de sluis te kunnen bouwen, moet veel zand 

worden gebaggerd. Datzelfde materiaal is later weer nodig om land te kun-

nen maken, volgens een methode die ‘diepwanden’ heet. Eerst wordt het 

zand naar zee gebracht en gestort, zodat het niet in de weg ligt voor de 

scheepvaart. Maanden later wordt het zand teruggebracht. Het baggeren 

zelf wordt in het nautisch overleg afgestemd met de scheepvaart, de lood-

sen, de slepers en de vletterlieden.” 

Als ‘coördinerend omgevingsmanager’ gaat de rol van Jan Rienstra verder 

dan alleen de bouw van de zeesluis en richt hij zich op het brede perspec-

tief. Vanuit de regionale dienst wordt hierop gestuurd. “Voor ons als project-

team geldt dat we zo veel mogelijk denken vanuit de gebruiker van het slui-

zencomplex. Tegelijkertijd is afstemming nodig met andere projectteams 

van Rijkswaterstaat. Zo zijn er teams die zich bezighouden met de nieuwe 

generatie besturing en bediening van de bestaande sluizen of met een in-

spectie of gepland onderhoud vanwege onderhoudscontracten. Ook worden 

studies uitgevoerd naar toekomstbestendige waterkerende functies van het 

sluizencomplex. Namens Rijkswaterstaat word ik gevraagd om hierin over-

zicht te creëren. Anders weet de rechterhand niet wat de linker doet.”  �
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 IS MIJN LIJN OP ORDE?

Misschien ontluister ik nu het vak van advocaat, 

maar besluiten over ruimtelijke projecten krijg je 

niet langs de rechter met mooie juridische betogen. 

De meeste kwaliteit, en daarmee kans op een posi-

tief oordeel van de rechter, voeg je toe in het plan-

vormingsproces, dus vóórdat beroep wordt inge-

steld. Nut en noodzaak, alternatiefkeuze, ontwerp, 

mitigerende en compenserende maatregelen, belan-

gen van derden, stuk voor stuk elementaire keuzen 

in de besluitvorming over ruimtelijke projecten. 

Keuzen die bij de rechter aan de orde kunnen ko-

men. En dan kun je er van tevoren maar beter goed 

over hebben nagedacht en een toereikende onder-

bouwing hebben. Want de rechter is op niks zo kri-

tisch als op het ontbreken van inzichtelijke afwegin-

gen en helder onderzoek. Zonder een duidelijke lijn 

kom je nergens. Eigenlijk is er maar één vraag die je 

je tijdens het planvormingsproces steeds moet stel-

len: Is mijn lijn op orde? Waarom dit project, waar-

om op deze plek, waarom dit ontwerp, waarom deze 

maatregelen, waarom zijn deze belangen doorslag-

gevend (en waarom de andere niet)? Als ik deze ele-

mentaire afwegingen straks op een informatieavond 

aan omwonenden en de pers uit moet leggen of la-

ter voor de rechter, is mijn lijn dan op orde? Het 

mooie van deze vraag is dat hij structureert. Gaten 

in de lijn vallen meteen op, net als het ontbreken 

van voldoende onderbouwing. W ant de lijn moet na-

tuurlijk wel op iets gebaseerd zijn. Is bijvoorbeeld de 

lijn “Deze nieuwe weg is nodig omdat het bestaande 

traject in de spits voortdurend vastloopt en omdat 

met een extra verbinding de reistijd fors afneemt”, 

dan moet dat blijken uit verkeerskundig onderzoek. 

Laat dat nog te wensen over, dan moet er aanvullend 

onderzoek plaatsvinden. Is de lijn “Deze nieuwe weg 

is nodig omdat het vrachtverkeer nu door de kern 

rijdt en voor trillinghinder en ongelukken zorgt”, 

dan is gericht onderzoek nodig naar trillingen en 

verkeersveiligheid. Blijkt daar niet uit dat er in de 

kern meer dan gemiddeld verkeersongelukken 

plaatsvinden, dan wordt het met de lijn ook niks. De 

vraag “Is mijn lijn op orde?” structureert dus niet 

alleen, zij controleert ook. Voor de woningen aan de 

ene kant van de weg komt een geluidsscherm, voor 

de woningen aan de andere kant niet, wat is de lijn? 

Ben ik wel consistent? De noordelijkste punt van het 

wegtracé gaat dwars door een natuurgebied, aan de 

zuidzijde is het tracé juist wat opgeschoven zodat 

het natuurgebied wordt gespaard, waarom dit ver-

schil? Is mijn lijn op orde? Door deze vraag te beant-

woorden, op alle relevante afwegingsmomenten, 

verbetert de kwaliteit van het planvormingsproces 

waar je bij staat. Niet alleen gaten en inconsisten-

ties, maar ook kansen komen aan het licht. Op het 

moment dat je jezelf de vraag stelt, is er ruimte voor 

nieuwe, betere inzichten. Wellicht blijkt je lijn ach-

terhaald, door de feiten, door technische inzichten, 

door de wet of toch door de jurisprudentie. Dan is 

het tijd voor een nieuwe lijn. Want één ding is zeker, 

achterhaalde lijnen maken geen schijn van kans bij 

de rechter.

Liesbeth Schippers
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