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Wat kunt u de komende
maanden verwachten?
Het voorkeursalternatief voor de
dijkversterking tussen Gorinchem en
Waardenburg is onlangs per dijkvak
vastgesteld. Nu gaan we het verder
uitwerken, van grof naar fijn. Steeds
meer in detail. Voordat wij echter
verder kunnen, gaan wij na hoe het
voorkeursalternatief voor de dijk
versterking slimmer kan worden
uitgewerkt.

Op 19 november bracht delta
commissaris Wim Kuijken een
bezoek aan het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg.
Daar kreeg hij uit handen van Vic
Bogermans de voorkeursbeslissing
overhandigd. Een bijzonder traject
was daaraan voorafgegaan, waarbij vijf werkg roepen van bewoners
de laatste jaren nauw hebben
samengewerkt met Waterschap
Rivierenland en de Graaf Reinald
alliantie om de plannen voor de
dijkversterking voor te bereiden.
Wim Kuijken was onder de indruk
van de manier waarop deze
betrokken groep bewoners en
bedrijven mee doet in het project.

Ontwikkelingen na
voorkeursalternatief
Bij de vaststelling van de
voorkeursalternatieven van de eerste
HWBP-projecten is concreter geworden
dat de kostenramingen substantieel hoger
zijn dan de bedragen waarvoor deze
projecten in 2014 zijn geprogrammeerd.
De nieuwe veiligheidsnorm, die sinds
2017 geldt, speelt hierbij een rol. Het
project Gorinchem-Waardenburg is
een van de eerste projecten die is
berekend met de nieuwe norm. Voordat
we onverkort doorgaan, vraagt dit om
bezinning. We moeten meer tijd nemen

voor de voorbereiding van de verdere
planuitwerking. We gaan scenario’s
onderzoeken om de kosten te beperken,
in dit project maar ook in toekomstige
dijkversterkingsprojectenprojecten.
Mogelijk denkt u dat er nu bepaalde
initiatieven en het vastgestelde
voorkeursalternatief niet meer doorgaan.
Daar is wat ons betreft geen sprake van;
wij gaan voor een andere uitwerking. De
klankbordgroep denkt constructief en
creatief mee in de verdere uitwerking van
het voorkeursalternatief.

Bouwkundige gegevens ophalen
We gaan de komende tijd wel een begin maken met de eerste stap van de
keukentafelgesprekken door gegevens over verschillende woningen op te halen,
bijvoorbeeld over de constructie en fundering. Deze bouwkundige gegevens komen wij
in het eerste kwartaal van 2019 ophalen. Deze gegevens
zijn nodig voor een ontwerp op maat. Naar verwachting
kunnen wij na dit eerste kwartaal ook meer details
geven over bijvoorbeeld de vervolggesprekken voor
de inpassing van uw woning. En de verdere planning
van de dijkversterking. Dus op korte termijn hebben
we nog geen antwoord op de vraag: “Hoe ziet het er
in de toekomst precies uit als ik naar buiten kijk?” Wij
blijven natuurlijk beschikbaar voor al uw vragen. Gebruik
hiervoor het inloopspreekuur of bel/mail een van de
omgevingsmanagers.
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In gesprek met
Ellen Tromp,
de onderzoeker
Ellen doet promotieonderzoek naar kennisoverdracht bij
dijkversterkingsprojecten. Hierbij gaat het om overdracht van
technische kennis maar ook om kennis van bewoners en andere
belanghebbenden over bijvoorbeeld het gebied of ontwikkelingen.
Zij onderzoekt of deze kennis bij anderen overkomt en wordt benut.
Je bent vooral bekend van de enquêtes,
hoeveel heb je er wel niet gehouden?
Heel veel! Ik kom wel op circa 1500 door
bewoners ingevulde enquêtes. Vanaf de
start in 2016 heb ik bij alle bijeenkomsten
een enquête gehouden. Daarnaast heb
ik ook geobserveerd bij overleggen, zoals
van de klankbordgroep en de trekkers van
ensembles. Niets gezegd, alleen gekeken.
Ik heb hierdoor goed inzicht gekregen in
de uitwisseling van kennis en wat hier
vervolgens mee is gedaan.
Vertel, wat heeft het onderzoek
opgeleverd?
Dat er waardering is voor het transparan
te proces. In de loop van de tijd zie je dat
de antwoorden wisselen op de vraag over
vertrouwen. Vertrouwen groeide maar
verschoof soms naar wantrouwen en later
groeide dat vertrouwen weer.
Waar lag dat aan?
De rode lijn in het hele participatieproces
is de match tussen vragen van bewoners
en de kennis die de alliantie naar buiten
bracht. Bewoners hadden vragen over

antwoord gaf vaak een deuk in het
vertrouwen.
Kan de alliantie dit beter doen?
Geef duidelijk aan wanneer een bewo
ner wat kan verwachten. Dit heeft de
alliantie wel geprobeerd maar je ziet dat
dit niet altijd overkwam. Ga na waardoor
dit gebeurt en ga het gesprek aan met de
betrokkenen. Vraag waar ze behoefte aan
hebben.
Als je met de kennis die je hebt opgedaan
opnieuw zou beginnen?
Dan kies ik weer voor de aanpak die is inge
zet. Het is mooi om te zien dat er zo’n grote
enthousiaste groep betrokkenen is bij de
bewoners en bij de alliantie. Ga hier vooral
mee verder. Dit vraagt veel van de alliantie,
maar ook van de bewoners. Hier is geen
standaard aanpak voor maar maatwerk
waarbij van alle kanten wordt gezocht naar
de juiste stappen en activiteiten.
Wanneer presenteer je de resultaten van je
onderzoek?
Mijn doel is om voor de zomer van 2019

'Het is mooi om te zien dat er zo’n grote enthousiaste
groep betrokkenen is bij de bewoners en bij de alliantie'
bijvoorbeeld “wat betekent dit voor
mijn huis, tuin en/of uitzicht”, maar het
project was hier nog niet aan toe en gaf
algemene antwoorden of kwam met een
planning. Deze mismatch tussen vraag en

mijn proefschrift te verdedigen. Ik wil
ook mijn resultaten presenteren aan
alle geïnteresseerde bewoners. Begin
volgend jaar organiseert de alliantie een
bijeenkomst.

Samenwerking bij bescherming tegen overstromingen
Het project dijkversterking Gorinchem - Waardenburg is onderdeel van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen
Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn,
hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het HWBP
de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Het
HWBP is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid.
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Meer informatie

De nieuwsbrief over dijkversterking
Gorinchem-Waardenburg is een uitgave
van Graaf Reinaldalliantie. Deze alliantie is
een samenwerking tussen Waterschap
Rivierenland en Waalensemble. De
nieuwsbrief is verstuurd naar alle
belanghebbenden en geïnteresseerden
van de dijkversterking. Zijn uw gegevens
onjuist of wilt u de nieuwsbrief per post of
via e-mail ontvangen? Stuur dan een
e-mail met uw adresgegevens naar mail@
gralliantie.nl. Ook als u zich wilt afmelden
voor deze nieuwsbrief kunt u ons een mail
sturen of bellen.
Voor algemene vragen kunt u contact met
ons opnemen via de alliantietelefoon: 06
22 88 08 09. Dit project kunt u vinden op
de website: www.gralliantie.nl.
Graaf Reinaldalliantie
Waaldijk 91
4214 LC Vuren
06 22 88 08 09
Dijkversterking
Gorinchem-Waardenburg

