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Samenvatting  

De beoogde bescherming tegen hoog water zal door het programma Ruimte voor de Rivier 

worden gerealiseerd. Evenals de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het 

rivierengebied. Het ter beschikking gestelde budget is toereikend, terwijl de planning 

nagenoeg wordt gehaald. Van de 34 maatregelen is er een aantal dat na 2015 wordt 

afgerond. 

Voor een programma van ruim € 2 miljard, waarbij veel publieke partijen betrokken zijn en 

dus veel (soms tegenstrijdige) belangen spelen, is dat een niet te onderschatten prestatie. 

Het succes is te danken aan de volgende kritische factoren:  

1 voor waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit heeft de politiek een reëel budget beschikbaar 

gesteld  

2 de leden van het kernteam van de projectdirectie beschikken over veel ervaring en de 

samenstelling van het team is zo dat de competenties elkaar goed aanvullen 

3 het programma bestaat uit veel losse projecten, waardoor de kwetsbaarheid voor risico’s 

afneemt en optredende risico’s uitmiddelen 

4 de organisatiecultuur is gericht geweest op publieke-publieke samenwerking; ondanks de 

verschillen in machtsbases namen partijen elkaar serieus en werkten zij zoveel als mogelijk 

gelijkwaardig samen. Daardoor is Ruimte voor de Rivier voor alle betrokkenen een positieve 

‘brand’ geworden en dat maakt identificatie, (overwegend) bereidwillige samenwerking en 

enthousiasme los.  

 

Deze 4 kritische factoren blijken noodzakelijk en tezamen voldoende te zijn (geweest) voor 

het succes tot nu toe. Zonder deze kritische factoren was het succes niet opgetreden. 

 

Daarnaast zijn er vier belangrijke factoren die in grote mate hebben bijgedragen aan het 

slagen van het programma. Voor het behalen van het succes zijn het noodzakelijke, maar op 

zichzelf niet voldoende voorwaarden:  

A de scope van het project ligt vast in de PKB en zorgt voor rust 

B er is veel aandacht geweest voor kennisoverdracht naar lagere overheden (bijvoorbeeld goed 

publiek opdrachtgeverschap en de toepassing van nieuwe contractvormen) 

C het risicomanagement werd verankerd bij lagere overheden (omdat de realisatie van de 

meeste projecten door die overheden plaatsvindt) 

D  er is een goede samenwerking tussen DG Ruimte & Water, RWS en de Programmadirectie 

Ruimte voor de Rivier (PDR) ‘geweest’.  

 

De kenmerken van de organisatiecultuur van het programma zijn een belangrijke les voor 

toekomstige projecten. Organisatiecultuur is de gemeenschappelijke verzameling van 

normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de betrokkenen bij het 

programma. In de tussenevaluatie van het programma is eerder gewezen op ‘multi-level 

governance’. Ruimte voor de Rivier is een rijksprogramma, op basis van een rijksbesluit 

(PKB), met rijksmiddelen. Van de kant van PDR is er centrale regie op het programma. 

Vanwege (tegelijkertijd) de regionale invloed op de ruimtelijke inpassing en de realisatie door 

een waterschap of gemeente van veel maatregelen, vergt dit een slim concept van publiek-

publieke samenwerking. Het variëren in de stijl van het leiderschap (nu eens dienend, dan 

weer dwingend), het elkaar serieus nemen, samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en 

het elkaar wat gunnen (win-win) zijn daarbinnen belangrijke waarden.  

Het is de verdienste van de projectdirectie dat ze dit hebben weten te bereiken, hetgeen niet 

wegneemt dat er natuurlijk lagere overheden zijn die (ofschoon ze overall tevreden zijn) 

kritische kanttekeningen plaatsen bij (in hun ogen) bureaucratische logica, centralisme en 
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dirigisme van RWS. Maar ‘spelplezier’ bij alle betrokkenen overheerst en er is een sterke 

identificatie met het programma. 

Vanuit de politieke sturing op het project is het wenselijk preciezer aan te geven hoeveel 

waterafvoer er in 2015 zal worden bereikt door de thans ingeplande maatregelen. Op ¾ van 

het project lijkt het ons verantwoord van een deterministische planning (lees: een politiek 

gewenste planning) over te gaan op een probabilistische (hoeveel waterafvoer is er in 2015 

en in 2016 bereikt?). Dit voorkomt sowieso extra druk op het aantal nog niet of nog niet 

geheel gerealiseerde maatregelen in 2015. De gedachte dat alleen onder tijdsdruk de tucht 

in het project bewaakt kan worden, zien wij als een risico in deze fase. Voor de goede orde: 

de waterafvoer zal in 2015 61% kunnen zijn terwijl de doelstelling van het programma 100% 

is. Belangrijke nuancering is dat het bereiken van de doelstelling van de waterafvoer per 

riviertak verschilt. Dat de IJssel hier spelbreker is, is politiek verklaarbaar.  

Extra beheersingsmaatregelen lijken ons in deze fase van het project een overreactie. De 

kans op hoogwater in 2016 is net zo groot als die in 2014. Transparantie over de 

doelbereiking van het programma (waterafvoer) is in deze fase evenwel uiterst belangrijk.  

  

Wat de risico’s voor het laatste ¼ van het programma betreft, sluiten wij ons aan bij VGR21 

(uitvoeringsknelpunten grondverzet, archeologische vondsten, vergunningen, krappe 

uitvoeringstijd van sommige projecten, beperkte kennis en kunde van sommige realisatoren). 

Daarnaast willen wij nog op de volgende risico’s wijzen. Financiële risico’s treden meestal op 

door tijdsvertraging of in de uitvoering. Met tijdsvertraging wordt in VGR21 rekening 

gehouden. Met de uitvoering enigszins: de kennis en kunde van realisatoren. Ondanks de 

enorme professionalisering is de kwaliteit van de uitvoeringsteams (voor projecten met deze 

nieuwe contractvormen of met deze omvang) niet vanzelfsprekend. Zo zijn er ook op ¾ nog 

vragen die beantwoord moeten worden in de praktijk: is er evidence based knowhow naast 

Fingerspitzengefühl? Is er genoeg praktijkervaring in de teams van waterschappen en met 

name de gemeenten? Hoe pakt de publiek-private samenwerking in de uitvoering uit? 

Ontstaat er een goede samenwerkingscultuur tussen de regionale opdrachtgever en de 

uitvoeringscombinatie? Hoe gaan de teams straks in de praktijk met de risico’s om? 

Bovendien is nog onduidelijk of de samenwerking tussen de ‘nieuwe’ projectdirectie en de 

lagere overheden net zo vruchtbaar zal worden. De huidige personele aanpassingen trekken 

een wissel op het collectief geheugen van de organisatie en de persoonlijke relaties.  

Wij willen daarom naast de gebruikelijke kostenstijgingen (lastige grondverwerving voor 

enkele maatregelen, hogere staal- en benzineprijzen) op de volgende financiële risico’s 

wijzen, die in de uitvoering kunnen ontstaan. Nog ongeveer de helft van de maatregelen 

moet worden aanbesteed. Het gaat overigens om een mix van twee grote maatregelen, 

enkele middelgrote maatregelen en een groot aantal kleine maatregelen. Tegen welke prijzen 

de maatregelen zullen worden aangenomen is nog niet duidelijk, noch wat de risico’s van die 

contracten op meerwerk zijn. Er is voorts geen hard kengetal (op basis van eerdere 

projecten) voor te verwachte meerkosten in de realisatie. Er is geen benchmark. In de droge 

infra blijkt een gemiddelde stijging van de aanneemkosten van 20% normaal te zijn. In de 

natte infra is een voorzichtige aanname dat die gemiddelde stijging vanwege de aard van de 

werkzaamheden wat lager ligt. Een aanname van 10-15% is niet onrealistisch. Het je rijk 

rekenen vanwege de aanbestedingsmeevallers lijkt ons voorbarig en niet verantwoord.  

De risico-opslag van 7,5% in de realisatie is een prikkel voor lagere overheden (wat ze niet 

nodig hebben, mogen ze houden). Het is contractueel een exogeen risico voor RWS.  

Lagere overheden wijzen er op dat zij daarop natuurlijk sturen, maar tevens wijzen zij op (in 

hun ogen) gentlemen’s agreements als die 7,5% opslag te laag blijkt te zijn. De 

bureaucratische logica van het contract (alleen bij nieuwe omstandigheden) staat daarmee op 

voorhand ter discussie. Onderlinge onafhankelijkheden tussen maatregelen en andere 

werkzaamheden (die nu nog niet voorzien zijn; wat weten we niet, dat we nog niet kunnen 
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weten?) blijken vaak in projecten voor ‘the devil in the detail’ te zorgen.  

 

Terwijl beheer oorspronkelijk buiten het programma valt (omdat het geen onderdeel van de 

PKB is) willen we toch aandacht vragen voor het feit dat de onverwachte 

beleidsveranderingen met betrekking tot uitgifte van natuurgronden en (het aanbesteden) 

van beheer van belang zijn voor reeds gemaakte afspraken van de PDR met lokale partijen en 

daardoor financiële consequenties kunnen hebben in de realisatiefase. Ook kunnen zij de 

samenwerking tussen de PDR en de lokale partijen negatief beïnvloeden. Het daadwerkelijke 

effect van de beleidsverandering laat zich echter op dit moment nog niet voorspellen.  


