Van Sober en Doelmatig naar Doelmatig Verrijken
Hoogwaterbeschermingsprogramma als aanjager van een duurzaam leefbaar Nederland

Foto; Waterschap Rivierenland

We staan als samenleving voor grote opgaven om ons land voor de langere termijn prettig leefbaar te houden. Zo
staan het stikstofprobleem, de wooncrisis en de energietransitie hoog op de politieke agenda en herinneren de
recente gebeurtenissen in Limburg en onze buurlanden ons aan onze plotselinge kwetsbaarheid op het gebied van
waterveiligheid. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werkt aan onze veiligheid én heeft bovendien
het potentieel om overkoepelende thema’s als duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit
mee te koppelen. Dat potentieel wordt echter nog lang niet altijd volledig benut. In deze whitepaper doen TAUWconsultants Coen Riemslag en Arjen van der Linde een handreiking hoe dat beter moet en kan. Zij zien het HWBP
als vliegwiel voor de koppeling van opgaven en het verzilveren van kansen.

Anders dan voor hoogwaterveiligheid het geval is

Dat kan beter en vraagt wat ons betreft om anders

zijn grote generieke thema’s als duurzaamheid,

denken en handelen. De invloed en reikwijdte van

klimaatadaptatie en biodiversiteit vaak lastig

omvangrijke programma’s als het HWBP vormen

te koppelen aan een concreet programma

op zichzelf voldoende potentieel om een multiplier

en bijbehorende financieringsstructuren. De

effect op de genoemde overkoepelende thema’s te

implementatie is veelal afhankelijk van de bereidheid

bewerkstelligen. Helemaal als hiervoor de synergie

en het individuele doorzettingsvermogen binnen

tussen programma’s wordt opgezocht. Het is alleen zaak

bestaande programma’s en projecten. Waardevolle

dat we nu starten met handelen en deze thema’s een

initiatieven lopen op die manier te vaak stuk

structurele plek geven in onze dagelijkse projectpraktijk.

op beperkende voorwaarden en kaders van de
bovenliggende programma’s. Zo is binnen het

Kortom, laten we het credo ‘Sober en Doelmatig’ zo

HWBP de enkeldoelstelling ‘Hoogwaterveiligheid’

snel mogelijk ombuigen naar ‘Doelmatig verrijken’ en

in combinatie met het credo ‘Sober en Doelmatig’

gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen voor een

nog veelvuldig sterk belemmerend voor kansrijke

robuuste en duurzame inrichting van ons land!

initiatieven in de periferie van de projecten.
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Het Hoogwaterbeschermingsprogramma

thema’s volledig uit de HWBP gelden moet worden

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma, gevormd

betaald. Voor die kansen bieden andere programma’s

door 21 waterschappen en Rijkswaterstaat, vormt

de financiële middelen (zoals bv het PAGW of de KRW).

de komende decennia een stabiel en omvangrijk

Wat wel helpt is een meer programmatische werkwijze

programma waarmee de waterveiligheid in ons

om de maatschappelijke (of lokale) thema’s een

land geborgd moet worden. Om overstromingen in

structurele plek te geven in de projecten. Het HWBP,

Nederland te voorkomen, worden binnen het HWBP de

als motor achter de lokale versterkingsopgave, kan

komende dertig jaar in heel Nederland 1.500 kilometer

hierin prima een faciliterende rol spelen om kansen te

aan dijken en 500 sluizen en gemalen versterkt. Het

identificeren en de financiële middelen te koppelen.

is daarmee de grootste dijkversterkingsoperatie

Momenteel is er momentum en bereidheid binnen het

sinds de Deltawerken. Kortom, er is veel werk te

HWBP om breder te kijken dan hoogwaterveiligheid.

doen dat gepaard gaat met een grote ruimtelijke en
maatschappelijke impact.

Bredere maatschappelijke opgaven
Naast de waterveiligheidsopgave staat ons land de

"We staan aan het stuur van
de fysieke inrichting van ons
land en hebben het netwerk
om het verschil te maken"

komende jaren voor ongekend grote uitdagingen
op het gebied van bijvoorbeeld de energietransitie,
woningbouw en klimaatverandering. Voor deze
uitdagingen trekt het kabinet miljarden uit. Er is
daarnaast maatschappelijk momentum, ambitie en
druk om bredere maatschappelijke thema’s op te
pakken: Uitdagingen op het gebied van circulariteit,
biodiversiteit en een gezonde leefomgeving staan
dagelijks in de krant. De druk op de leefruimte neemt

Om deze enorme versterkingsopgave de komende

toe en geven de berichten daarmee een andere lading

decennia betaalbaar te houden en in 2050 het sein

dan diezelfde berichten van 20 jaar geleden.

‘hoogwaterveilig’ te kunnen afgeven worstelt het
HWBP met de subsidieregeling. Uit het eindrapport
'Opvolging evaluatie subsidieregeling' (juni 2021) blijkt
dat er voor toetsing van de subsidiabiliteit van een
specifiek project mede daarom wordt vastgehouden
aan de doelstelling ‘Sober en doelmatig’.
Dit credo gecombineerd met de enkeldoelstelling
‘Hoogwaterveiligheid’ betekent overigens niet dat
er geen ruimte is voor ruimtelijke kwaliteit en/
of duurzaamheid. Omwille van draagvlak en het
succesvol kunnen doorlopen van de wettelijke
procedures is daar aandacht voor. Projecten met grote
impact op de ruimte - zoals dijkversterkingsprojectenkomen immers niet van de grond met slechts focus op
‘waterveiligheid’, ‘tijd’ en ‘geld’.
De prikkel die echter uitgaat van ‘Sober en Doelmatig’,
maakt dat kansen op de bredere maatschappelijke
thema’s niet ten volle worden uitgenut en zorgt dat
het in de dagelijkse projectpraktijk in gesprek met
gebiedspartners soms piept en kraakt ten aanzien van
het koppelen van mede initiatieven.

Het College van Rijksadviseurs heeft in 2020 het advies
gegeven om binnen het HWBP de verbreding op te

Bovenstaande betekent vanzelfsprekend niet dat het

zoeken zodat meer kwaliteit en efficiëntie met het

uitnutten van kansen op de bredere maatschappelijke

geïnvesteerde belastinggeld kan worden bereikt.
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Hun advies aan overheden is daarin slimmer

Belangrijkste redenen waarom de koppeling van

samen te werken waarbij zij 3 speerpunten hebben

opgaven en programma’s binnen HWBP-projecten nog

geformuleerd. In het kort komt dat neer op:

niet optimaal verloopt zijn onzes inziens op te delen in

1)

De scope in ruimte en tijd te vergroten (ofwel: is

3 elementen:

de beste oplossing op de projectschaal ook de 		

•

2)

onderliggende projecten zijn te eng geformuleerd

duur?);

en sluiten daarmee de weg af voor kansen in de

De opgave meervoudig te maken (ofwel: beschouw

omgeving;

‘meekoppelen’ niet als activiteit, maar zorg voor
3)

Doelstellingen binnen de programma’s en de

beste oplossing op grotere schaal en langere 		

•

Het ‘Sober en Doelmatigheidsprincipe’ van het

meervoudige, integrale doelen);

HWBP hangt teveel als een zwaard van Damocles

Voor een regionale aanpak te kiezen (ofwel: met

boven de projecten en zorgt voor geslotenheid ten

strategische allianties kun je een hogere kwaliteit

aanzien van bredere kansen in de omgeving;

en mogelijk kostenbesparingen bereiken).

•

De programmering van projecten geeft weinig
ruimte voor synchronisatie met kansrijke

We staan met elkaar aan de lat om met deze

programma’s en gekoppelde opgaven in de directe

uitdagingen daadwerkelijk iets te doen. Sterker nog;

omgeving.

we hebben hierin onze verantwoordelijkheid te
nemen. Onze projecten bieden hiervoor een uitgelezen

De kans om maatschappelijke meerwaarde te

kans. We staan hiermee immers aan het stuur van

creëren

de fysieke inrichting van ons land en hebben zo het

Op grond hiervan kunnen we concluderen dat

netwerk om de benodigde paden te bewandelen. Dat

adequate en brede verankering van maatschappelijke

is een krachtig instrument om het verschil te maken op

en overkoepelende thema’s meer vraagt dan sec

de overkoepelende, maatschappelijke, thema’s.

de uitvoering van onze programma’s en de daaruit
afgeleide projecten. Het is tijd de luiken open te zetten

Ondanks de goede wil van velen lukt het ons in

voor maatschappelijke kansen en ontwikkelingen en

de praktijk echter nog niet altijd even goed om dit

de synergie te zoeken! We moeten kortom anders gaan

krachtige instrument in te zetten…

acteren om de diverse uitdagingen die ons te wachten
staan het hoofd te bieden.

Probleemanalyse
In de dagelijkse projectpraktijk zien we de wil en

Zoals gezegd is de wil er veelal wel om door te pakken.

ambitie om integraal te werken, opgaven te koppelen

Echter ligt het initiatief nog teveel bij individuen die

en kansen te verzilveren. We lezen dat terug in

bereid zijn hun nek uit te steken voor de effectuering

plannen van aanpak, we zien het op de projectwebsites

van de kansen. Willen we vooruit, dan moeten we

en horen het tijdens projectpresentaties. We

er met z’n allen structureel, liefst programmatisch,

zien echter ook dat onder druk van tijd en geld

invulling aan geven.

besluiten worden genomen die terugvallen op de
kerndoelstelling van projecten en dat dat leidt tot het

Zo zullen bestuurders moeten zorgen voor een

afscheid van subdoelstellingen en ambities.

ruimere blik dan de eigen organisatiedoelstellingen,
moeten programmamanagers, ook buiten hun eigen

Kleine en in het oog springende meekoppelkansen

organisatie, actief op zoek naar verbinding met

blijven daarin nog overeind maar de écht grote

omliggende programma’s en zullen projectmanagers

kansen zoals het oplossen van lokale infrastructurele

open moeten staan voor scopewijzigingen als dit de

knooppunten en de realisatie van voorzieningen voor

bredere maatschappelijke opgaven ten goede komt.

de toekomstige ontwikkeling van woningbouwlocaties

Als trekker van het initiatief zullen zij op de juiste

worden toch nog vaak losgekoppeld. De

momenten energie moeten steken in de verbinding

programmering (planning en kasritmes) van het

naar andere opgaven.

hoofdproject staat het immers onvoldoende toe om
zich aan te passen aan de kansen die doorgaans hun

Het HWBP kan vanuit haar stabiliteit en landelijke

eigen programmering kennen.

reikwijdte potentieel belangrijke ondersteuning
bieden voor deze initiatieven en acties.
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Dijkversterkingsprojecten vormen immers een stevig

aanstipt, al in de vroegste fase van een programma of

landschappelijk lint dat omliggende thema’s en

project randvoorwaarden te formuleren die voldoende

initiatieven aaneen kan rijgen tot een samenhangend,

ruimte bieden om later initiatieven te kunnen

duurzaam en betekenisvol geheel. Om dit mogelijk

verkennen. Als die ruimte er eenmaal is, is nog steeds

te maken zal het HWBP nog wel stevig moeten

ondernemerschap nodig, alleen vindt dit dan plaats

doorbewegen in de richting die het op het gebied

vanuit een stabiele basis.

van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zelf al
inslaat. Om te beginnen moeten we daarbij af van

Handvatten per positie

de enkeldoelstelling ‘Hoogwaterveiligheid’ gekoppeld

Wij roepen u, ongeacht uw positie in uw organisatie, op

aan het credo ‘Sober en doelmatig’. En, belangrijk, het

om samen met ons daadwerkelijk stappen te zetten.

HWBP kan dat niet alleen en vraagt dus ook vanuit

Hiervoor geven we de volgende concrete handvatten:

andere programma’s de verbinding en ondersteuning.
Bestuurders

''Projectleiders en hun
opdrachtgevers moeten open
staan voor scope-wijzigingen als
dit de bredere maatschappelijke
opgaven ten goede komt''

Zorg voor visie op maatschappelijke thema’s en koppel

Kortom, effectuering van de meerwaarde vraagt

Zorg voor een vertaling van de bredere visie vanuit uw

om beweging op alle fronten (van bestuurlijk tot

bestuur naar concrete programmadoelen die ruimte

projectpraktijk) en een programma als het HWBP

bieden aan initiatieven op projectniveau. Borg ambities

om dit te faciliteren. Lukt het ons deze beweging

op thema’s buiten de primaire programmadoelstelling

gezamenlijk in gang te zetten, dan ligt hier een

met concrete randvoorwaarden aan de projecten. Zoek

geweldige kans om maatschappelijke meerwaarde

hierbij verbinding met collega-programmamanagers

te creëren en zetten we het calvinistische ‘Sober en

van aangrenzende overheden voor inspiratie op die

Doelmatig’ om naar het meer eigentijdse ‘Doelmatig

thema’s. er zijn genoeg goede voorbeelden!

die aan concrete organisatiedoelen. Heeft u die reeds
opgezet, toets die dan nog eens kritisch en stel voor
uzelf vast of deze werkelijk bijdragen aan de thema’s.
Dat kan al vrij laagdrempelig op onderwerpen als
duurzaamheid, circulariteit, biodiversiteit en ruimtelijke
kwaliteit. Zoek daarvoor verbinding met collegabestuurders binnen uw beheergebied en maak daarin
gezamenlijk het verschil.
Programmamanagers

verrijken!’
Interne opdrachtgevers
We kunnen morgen aan de slag!

Sta open voor initiatieven die meerwaarde bieden
buiten de projectdoelstellingen, ook als die vragen

Interessant, maar hoe dan?
Vanuit de sterke intrinsieke motivatie om iets moois
achter te laten worden op een heel aantal plekken al
extra stappen gezet die leiden tot goede voorbeelden
zoals Ooijen Wansum, Grebbedijk en Meanderende
Maas. Tegelijkertijd zien we ook dat initiatieven op
veel plekken nog steeds in schoonheid sterven als
gevolg van reeds geformuleerde doelen, afgebakende
budgetten en door planning gedreven bestuurlijke
besluiten. Dat die barrières in de praktijk ook te
doorbreken zijn zien we in de praktijk ook. Echter
vraagt dat wel het nodige lef en doorzettingsvermogen
en is niet iedereen gegeven. Het beste is daarom,
zoals het advies van het College van Rijksadviseurs
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om bijstelling van de harde projectkaders. Houd

vertegenwoordigers vanuit de gebiedspartners

kortom oog voor het grotere geheel en sta uw

dat de overall kwaliteit van het project toetst en

projectmanagers bij in het onderzoeken van kansen.

(on)gevraagd advies geeft op de maatschappelijke
thema’s.

Projectmanagers
Richt je project aan de voorkant zodanig in dat

II. Initiatieffase

er ruimte en vrijheid is om tussentijds initiateven

•

Formuleer naast de primaire projectdoelstelling

te verkennen, en bewaak die ruimte ondanks de

ook concrete randvoorwaarden omtrent

periodieke druk op de planning. Maak geformuleerde

maatschappelijke thema’s als circulariteit,

ambities concreet en agendeer die periodiek in de

ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en gezonde

kernteamoverleggen. Ga vroegtijdig het gesprek aan
met medeoverheden over planning, draagvlak en

leefomgeving.
•

financiering van initiatieven.

Formuleer bijvoorbeeld een minimaal te behalen
CPI score voor circulariteit.

•

Ligt er een primaire waterkering in uw
gemeente? Dan komt er de komende jaren
hoogstwaarschijnlijk een versterkingopgave
voorbij. Bedenk nu alvast of u uw eigen ambities
en opgaven in deze trein kunt meenemen en leg
proactief contact met het waterschap.

III. Preverkenning
•

Probeer buiten de reguliere projectkaders te
denken. Niet slechts aan de (korte) projecttermijn,
maar ook aan de langere termijn.

•

Denk niet slechts lokaal, maar durf ook regionaal/
landelijk te denken. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld
een interne brainstorm met een ruime diversiteit
aan mensen vanuit verschillende afdelingen. Zo
komen onderwerpen en initiatieven ter sprake
waar je normaliter niet direct aan zou denken,
zoals woningbouw, droogte en verkeersveiligheid.

•

Start met een divers omgevingsteam, een zo breed

Handvatten per projectfase

mogelijk omgevingsproces ter inventarisatie van

Heeft u momenteel een project onder handen en

lokale en overkoepelende initiatieven.

zoekt u concrete, direct toepasbare handvatten?

•

Bied gesprekspartners zo concreet mogelijk

Onderstaande tips, gekoppeld aan de verschillende

inzicht in het ritme van het project en verken

projectfases binnen waterveiligheidsprojecten, helpen

mogelijkheden om de programmering van

om in actie te komen:

aangrenzende projecten op te lijnen. Tijdig
duidelijkheid omtrent planning (beslismomenten),

I. Programmering
•

financiering en draagvlak zijn daarbij cruciaal en

Zorg voor een programmadoelstelling die ruimte
biedt aan doelmatig verrijken en daarmee open

helpt potentiële partners keuzes te maken.
•

staat voor lokale initiatieven en maatschappelijke

Zet de ambities prominent neer in de uitvraag aan
de markt en daag de markt uit mee te denken.

thema’s. Dat kan bijvoorbeeld met een

•

•

ambitiewebsessie. Die doelstelling dwingt aan de

IV. Verkenning

voorkant tot actie in de projecten.

•

Beschouw mee te koppelen initiatieven niet

Sta open voor herschikking (in de tijd en budget)

als een activiteit in de planning van het grotere

van onderliggende projecten indien dit ervoor

geheel, maar zorg voor een passende (maatwerk)

zorgt dat ze beter aansluiten op initiatieven elders.

aanpak. Zorg bijvoorbeeld voor stroomlijning op

Richt een kwaliteitsteam op met

het gebied van planning, draagvlak en financiering.
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•

Dat voorkomt dat kansrijke initiatieven van derden

Onze ervaring vanuit diverse projecten, tenders

sneuvelen in het geweld van het onderliggende

en gesprekken met spelers in het veld leert dat er

project. De trein dendert immers door.

volop ambities zijn om de wereld een stukje mooier

Start zo vroeg mogelijk met de verkenning

te maken. In de praktijk blijkt het echter nog niet zo

van circulaire opties. Neem hiervoor een

makkelijk om hierop door te pakken.

circulariteitsmanager op in het kernteam die helpt
•

dit thema concreet te maken.

Gelukkig zien we de afgelopen tijd ook een speelveld

Zet een ruimtelijk kwaliteitskader op dat aansluit

ontstaan waarin er, misschien wel meer dan eerder,

bij de ambities in het gebied. Voeg altijd een

momentum is om het nu eens anders te gaan doen.

landschapsarchitect toe in het ontwerpteam.

Momentum vanuit de maatschappij waarin klimaat
en duurzaamheid hoger dan ooit op de agenda staan,

V. Planuitwerkingsfase en realisatiefase

maar ook momentum vanuit het HWBP waarin er de

•

Neem in het beoordelingskader criteria op die

ambitie is om te veranderen en goede stappen worden

toetsen aan de thema’s duurzaamheid, ruimtelijke

gezet.

kwaliteit en biodiversiteit zodat kan worden getoetst
•

•

in hoeverre doelstellingen worden gehaald.

"Wij zijn daarom van mening dat wij hier gezamenlijk

Veranker de mee te koppelen initiatieven in het

op moeten doorpakken. Laten we geen genoegen meer

DO en neem een plek op in het vast te stellen

nemen met de manier waarop we het altijd doen, maar

projectbesluit.

onze verantwoordelijkheid nemen om de beweging

Geef zo vroeg mogelijk duidelijkheid naar partners

richting verandering nu écht in gang te zetten.

hoe de financieringsstructuur in elkaar steekt. Dat

Zo komen we af van Sober en Doelmatig en starten we

voorkomt dat het onderwerp ‘wie betaalt wat?’ keer

met Doelmatig Verrijken voor een robuust, duurzaam

op keer als hete aardappel wordt doorgeschoven.

en klimaatbestendig Nederland!''

Tot slot

Van ‘Sober en doelmatig’ naar ‘Doelmatig verrijken’!

In onze rol als project- en planstudiemanager
waterveiligheid staan wij al vele jaren met beide benen
in de praktijk.

We nodigen u van harte uit om
met ons in gesprek te gaan.
Coen Riemslag
Businessleader Waterveiligheid
M +31 61 08 84 48 4
coen.riemslag@tauw.com

Arjen van der Linde
Businessleader Waterveiligheid
M +31 65 12 21 69 3
arjen.vanderlinde@tauw.com
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