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Voorwoord 
 

 

 

 

 

Afgelopen jaar is er bij mij een toenemende interesse ontstaan voor waterveiligheid in 

Nederland. Vandaar ook dat ik graag mijn bachelorscriptie wilde schrijven over een hieraan 

gerelateerd onderwerp. Allereerst stuitte ik op het Deltaprogramma, van waaruit ik ging zoeken 

naar meer concrete projecten. Het duurde niet lang voordat ik het programma Ruimte voor de 

Rivier ontdekte, wat mij direct aansprak. Ik wil bij deze mijn begeleider, drs. Jaap Gersie, 

bedanken voor het leveren van stimulerende feedback tijdens de voortgangsgesprekken. Er 

heeft zich geen moment voorgedaan waarop ik er geen vertrouwen meer in had. Daarnaast wil ik 

graag de respondenten bedanken. Zonder de informatie uit de interessante gesprekken was dit 

eindproduct van mijn bachelorfase niet tot stand gekomen. Tot slot gaat mijn dank uit naar mijn 

vrienden en familie voor de hulp, de steun en het vertrouwen wat jullie me hebben gegeven. Rest 

mij nog u veel leesplezier toe te wensen. 

 

 

 

Floor van der Heijden 

 

Nijmegen, 27 april 2013  
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Samenvatting 

 

 

Het Nederlandse waterveiligheidsbeleid heeft in de laatste jaren een omslag ondergaan, welke 

meer gericht is op de lange termijn. Daarbij wil Nederland het water minder gaan bestrijden 

maar juist meer de ruimte geven. Het programma Ruimte voor de Rivier geeft hier invulling aan 

door bijna 40 rivier verruimende projecten langs de belangrijkste Nederlandse rivieren uit te 

voeren, die uiterlijk in 2015 opgeleverd moeten worden. Om bij te dragen aan de kwaliteit van 

deze projecten, bevat dit onderzoek een analyse en evaluatie van de planstudiefasen van twee 

Ruimte voor de Rivier-projecten. Dit omdat er in de literatuur nog maar weinig bekend is over 

de invloed van deze betreffende fase. Door de procesgang in deze fase te analyseren, draagt dit 

onderzoek bij aan de kwaliteit van dergelijke waterveiligheidsprogramma’s en die van 

beleidsprocessen in het algemeen.  

 Om de kwaliteit van het proces tijdens de planstudiefase in beeld te brengen, is gebruik 

gemaakt van de procesmanagementbenadering van De Bruijn, Ten Heuvelhof en In 't Veld 

(2008). Deze benadering onderstreept het belang van een gelijkwaardige focus op vier 

zogenaamde kernelementen, namelijk openheid, bescherming kernwaarden, voortgang en 

inhoud. Aan de hand van deze kernelementen is het proces tijdens de planstudiefasen van de 

Ruimte voor de Rivier-projecten beoordeeld. Of deze beoordeling en daarmee de gebruikte 

benadering daadwerkelijk een goed beeld geeft van de procesgang in de betreffende 

planstudiefasen, is echter de vraag. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook: In hoeverre 

is de benadering van procesmanagement bruikbaar om de gang van zaken tijdens de 

planstudiefase van Ruimte voor de Rivier projecten te evalueren? Dit onderzoek bevat dus een 

dubbel doel, zowel maatschappelijk als theoretisch. Immers, het doel om bij te dragen aan de 

kwaliteit van waterveiligheidsbeleid is maatschappelijk, het doel om de bruikbaarheid van 

procesmanagement te beoordelen is theoretisch. Aan de hand van een viertal deelvragen is 

getracht een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Deze deelvragen luiden als volgt: 

1. Op welke manier kan procesmanagement worden toegespitst om de kwaliteit van de 

planstudiefase van Ruimte voor de Rivier-projecten in beeld te brengen? 

2. Welke rol heeft elk van de vier kernelementen van procesmanagement gespeeld in de 

planstudiefase van de betreffende projecten? 

3. Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de planstudiefasen van 

de betreffende projecten, kijkend door de kwalitatieve bril van procesmanagement? 

4. In hoeverre geven de kernelementen en ontwerpprincipes van PM een duidelijk beeld 

van de situatie in de planstudiefase van de betreffende Ruimte voor de Rivier-projecten? 

Dit onderzoek is kwalitatief van aard en opgezet als een evaluatieve casestudy waarin twee 

dijkverleggingsprojecten langs de IJssel centraal staan. Het ene project vindt plaats bij 

Westenholte (Zwolle) en het andere project bij Cortenoever (Zutphen). Het project bij 

Westenholte ligt op schema, maar het project bij Cortenoever zal de gestelde deadline van 2015 

hoogstwaarschijnlijk niet halen. Wellicht zou de analyse aan de hand van procesmanagement 

hierover iets aan het licht brengen. Tevens is tijdens vooronderzoek over de Ruimte voor de 

Rivier-projecten gebleken dat in het gehele programma de ‘SNIP-procedure’ (Spelregels voor 

Natte Infrastructuurprojecten) wordt gehanteerd. Op basis van deze procedure worden alle 

projecten aan de hand van een bijbehorende checklist gecontroleerd op bepaalde inhoudelijke 

als ook procesmatige punten. Aangezien de SNIP-procedure van invloed is op de gang van zaken 

tijdens de planstudiefasen, is zij tevens als casus opgenomen in dit onderzoek. Daarbij is de 
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procedure tot en met de SNIP3-fase geanalyseerd, omdat deze eerste drie fasen uit de procedure 

de planstudiefase omvatten waar dit onderzoek zich op richt. 

 Om de casussen te kunnen analyseren aan de hand van procesmanagement, zijn de vier 

kernelementen met hun bijbehorende ontwerpprincipes allereerst meetbaar gemaakt voor de 

planstudiefase van Ruimte voor de Rivier-projecten. Aan de hand van deze meetbare criteria zijn 

vervolgens de drie casussen onafhankelijk van elkaar geanalyseerd. De beoordeling per casus is 

opgenomen in aparte beoordelingstabellen, waarin per kernelement en ontwerpprincipe een 

waardering is opgenomen. Deze tabellen zijn uiteindelijk samengevoegd tot één 

vergelijkingstabel waarin de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tot uiting komen. 

Deze overeenkomsten en verschillen zijn ten slotte beschreven en geëvalueerd, waarna per 

kernelement de bruikbaarheid van procesmanagement is beoordeeld. Op basis van deze 

beoordelingen zijn uiteindelijk conclusies getrokken. 

 Uit de onafhankelijke casusanalyses kwam de SNIP-procedure over het algemeen goed 

uit de verf. Alleen ‘bescherming kernwaarden’ scoorde bij de procedure niet goed. Het 

dijkverleggingsproject bij Westenholte is tevens goed beoordeeld, waarbij alleen het 

kernelement ‘openheid’ onvoldoende aandacht kreeg. Eenzelfde beoordeling kreeg de 

dijkverlegging bij Cortenoever, ook hier werd alleen onvoldoende op een open proces gelet 

volgens procesmanagement. De rest van de kernelementen kregen een goede waardering. 

 De vergelijking van de analyseresultaten bracht vervolgens een aantal overeenkomsten 

en verschillen aan het licht, op basis waarvan tevens de bruikbaarheid van procesmanagement is 

bepaald. Zo scoorde het kernelement ‘openheid’ bij de SNIP-procedure goed, maar bij de 

dijkverleggingsprojecten niet. Ondanks het feit dat de beide projectorganisaties in interviews 

aangaven wel degelijk veel aandacht te hebben besteed aan openheid, komt dit kernelement bij 

de projecten dus niet goed uit de verf. Procesmanagement is voor dit kernelement bruikbaar 

gebleken, omdat het een duidelijk beeld gaf van de situatie. In tegenstelling tot openheid geeft de 

SNIP-procedure onvoldoende aandacht aan de bescherming van kernwaarden, terwijl de 

projecten dit juist wel hebben gedaan. Er is bij de projecten geen sprake geweest van aantasting 

van kernwaarden van partijen, ondanks dat er door de SNIP-procedure niet voldoende op wordt 

gecontroleerd. De uitkomsten bij ‘bescherming kernwaarden’ hebben tevens een goed beeld 

gegeven van de gang van zaken, wat maakt dat dit kernelement ook bruikbaar is gebleken. 

 Het kernelement ‘voortgang’ krijgt op basis van de meetbare criteria bij alle drie de 

casussen een goede waardering. Opvallend hierbij is dat de dijkverlegging bij Cortenoever 

eenzelfde waardering krijgt als die bij Westenholte, terwijl het eerstgenoemde project achter ligt 

op schema. Dit bleek echter alles te maken te hebben met de integrale aanpak die bij 

Cortenoever inmiddels wordt gehandhaafd (genaamd ‘IJsselsprong’), waarbij meerdere 

ruimtelijke opgaven rondom Zutphen in één keer worden aangepakt. Deze aanpak zorgt voor 

een toename van de projectomvang en dus een vertraging in de besluitvorming. Dit punt is uit de 

analyse niet naar voren gekomen, wat maakt dat de waardering aan de hand van 

procesmanagement niet geheel compleet is. Wel geeft de positieve beoordeling van voortgang 

weer dat de vertraging van het project nauwelijks vanuit het proces te verklaren valt, maar 

daarbuiten gezocht moet worden. Zodoende is procesmanagement bruikbaar gebleken wat 

betreft voortgang, maar behoeft wel enige toevoeging omtrent invloeden van buitenaf. Het 

laatste kernelement ‘inhoud’ scoorde opvallend goed bij alle drie de casussen. Zowel de SNIP-

procedure als de dijkverleggingsprojecten hechten veel waarde aan inhoudelijke kwaliteit. 

Procesmanagement geeft wat inhoud betreft een goed beeld van de situatie en is dus bruikbaar 

gebleken. 
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De casestudy heeft uiteindelijk aangetoond dat procesmanagement in zekere mate bruikbaar is 

om de gang van zaken tijdens de planstudiefase van Ruimte voor de Rivier-projecten te 

evalueren. Drie van de vier kernelementen gaven een duidelijk en volledig beeld van de 

procesgang. Slechts het beeld dat het kernelement ‘voortgang’ gaf bleek niet helemaal volledig. 

Daarnaast bleek de SNIP-procedure veel raakvlakken te hebben met procesmanagement. Daarbij 

bleek de procedure geregeld op zichzelf als belangrijke prikkel te werken. Dit maakt toepassing 

van procesmanagement bij Ruimte voor de Rivier-projecten op sommige punten overbodig 

(omdat een aantal principes al in het Handboek SNIP zijn opgenomen), maar op andere punten 

ook wel degelijk van toegevoegde waarde. 

 Op basis van deze conclusies zijn er aanbevelingen gedaan om de gang van zaken tijdens 

de planstudiefasen van Ruimte voor de Rivier-projecten door toepassing van 

procesmanagement te verbeteren. Zo zouden opdrachtgevers en opdrachtnemers meer 

aandacht moeten schenken aan de transparantie van het proces, waarbij onder andere de SNIP-

procedure en bijbehorende fasering meer inzichtelijk gemaakt moeten worden voor 

betrokkenen. Ook zouden er meer specifieke procesmatige afspraken moeten worden gemaakt 

met de betrokken partijen. Dit kan een extra stimulans voor hen zijn om zich flexibel(er) op te 

stellen, hetgeen de samenwerking bevordert. Tot slot zou het Handboek SNIP aangevuld kunnen 

worden met (meer) controle op de aard van onderling gemaakte afspraken en zou de SNIP-

procedure beter moeten controleren op de bescherming van kernwaarden van de partijen. 

 Afsluitend omvat dit onderzoeksverslag een reflectie waaruit bleek dat de 

procesmanagementbenadering van De Bruijn, Ten Heuvelhof en In 't Veld (2008) op een aantal 

punten verbeterd kan worden om dergelijk onderzoek beter te kunnen uitvoeren. Daarnaast 

waren de opvallende overeenkomsten tussen de dijkverleggingsprojecten op basis van 

procesmanagement voornamelijk te verklaren doordat de SNIP-procedure bij alle Ruimte voor 

de Rivier-projecten als leidraad fungeert. Op de punten waar SNIP en procesmanagement gelijk 

scoorden, kregen de dijkverleggingen meestal ook een gelijke waardering. Procesmanagement 

vertegenwoordigt blijkbaar een inmiddels gangbare aanpak van beleidsprocessen bij 

waterveiligheidsprojecten. Eventueel vervolgonderzoek zou vooral meerdere casussen moeten 

bevatten, waarbij tevens meerdere betrokken personen worden geïnterviewd. Daarbij zouden 

Ruimte voor de Rivier-projecten kunnen worden onderzocht die een ander soort maatregel 

bevatten. Het nut en de noodzaak van een dijkverlegging is namelijk vrij duidelijk en er bestaat 

dan ook vaak consensus over het probleem en de oplossing. Dit is bij andere soorten 

maatregelen wellicht niet het geval. Ten slotte wordt aangeraden om de SNIP-procedure te 

blijven opnemen in het onderzoek, omdat zij de procesgang in belangrijke mate beïnvloedt. 
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1   Inleiding 
 

 

1.1 Projectkader 

Nederland heeft al sinds mensenheugenis een hechte relatie met water. Het is een onderwerp 

waar elke Nederlander mee te maken heeft. We zijn er van afhankelijk, maar moeten ons er ook 

tegen beschermen. Om geen natte voeten te krijgen, zullen we de waterveiligheid in ons land 

constant in de gaten moeten houden. De aanpak van vroegere tijden hield vaak in dat er 

herstelwerkzaamheden werden toegepast nadat waterrampen zich hadden voorgedaan. Dijken 

werden gerepareerd en extra versterkt. Tegenwoordig is men het er over eens dat deze aanpak 

niet past bij de ontwikkelingen van deze tijd en die van de toekomst. De klimaatverandering 

zorgt voor nattere winters, drogere zomers en een stijgende zeespiegel. Daarnaast daalt de 

Nederlandse bodem. Wateraanvoer zal steeds vaker in extreem kleine dan wel extreem grote 

hoeveelheden plaatsvinden (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2000, p. 11). De gevolgen van 

verwaarlozing van de waterveiligheid zullen ook steeds groter zijn, omdat de bevolking groeit en 

het ruimtegebruik intensiever wordt. 

In de beleidsnota ‘Anders omgaan met water’ (2000, p. 15) pleit het kabinet voor meer 

ruimte voor water in plaats van minder. Hierop volgend wordt er in de Beleidsnota 

Waterveiligheid van 2009-2015 gesteld dat het kabinet in 2006 heeft aangegeven dat het  

waterveiligheidsbeleid toch echt toe is aan actualisatie (Minsterie van Verkeer en Waterstaat 

e.a., 2009). Ook de raden voor de leefomgeving en infrastructuur (Raad voor het Landelijk 

Gebied, Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad) – de strategische adviescolleges 

voor regering en parlement op het gebied van fysische omgeving – zijn het er over eens dat 

Nederland nog beter beschermd moet worden tegen water: “Dat we veilig zijn, wil niet zeggen 

dat we achterover kunnen leunen. Water stelt ons steeds voor nieuwe uitdagingen. Dat vereist 

een nieuwe aanpak” (Raden voor de leefomgeving en infrastructuur, 2011, p. 5). De omslag in 

beleid houdt dus in dat we het rivierengebied meer ruimte moeten geven in plaats van het te 

beperken. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de ruimtelijke kwaliteit in het 

rivierengebied. Waterveiligheidsprojecten moeten worden afgestemd op Nederlandse 

richtlijnen van de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000. Maar ook Europese richtlijnen 

moeten worden nageleefd, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens Wolfert, Koning & Nijhof 

(2006, p. 11) is het dus zaak dat het rivierengebied optimaal wordt ingericht wat betreft 

waterkwaliteit, -veiligheid én natuurwaarden. 

Actualisering van het huidige waterveiligheidsbeleid is dus niet zo gemakkelijk. Een dijk 

versterken of een extra dijk aanleggen is geen duurzame aanpak; er moet gekeken worden naar 

de lange termijn. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) bevat bijna honderd 

projecten in Nederland die hier invulling aan geven. Er wordt iedere vijf jaar getoetst of de 

waterkeringen nog voldoen aan de veiligheidseisen (Minsterie van Verkeer en Waterstaat e.a., 

2009, p. 14). Betrokken partijen bij het HWBP zijn het Rijk (o.a. Rijkswaterstaat) maar ook 

voornamelijk waterschappen. De partijen onderstrepen het belang van een goede samenwerking 

“met behoud van ieders eigen verantwoordelijkheden” (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

2012, p. 4). Burgers moeten daarnaast ook worden betrokken bij de plannen om draagvlak te 

creëren. Ook bij het Deltaprogramma wordt er “actief gezocht naar de koppeling met andere 

ambities van Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, maar ook van maatschappelijke 

organisaties en bedrijven op andere beleidsterreinen zoals economie, natuur en ruimte” 

(Ministerie van I&M en Ministerie van E,L&I, 2011, p. 8). Dit wordt in het Deltaprogramma als 
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voorwaarde genoemd om tijdig maatregelen te kunnen nemen, maar tegelijkertijd zou een 

dergelijke aanpak de realisatie van hun opgaven kunnen vertragen. 

Door de hoeveelheid aan regelgeving (Waterwet, Nationaal Waterplan, Waterschapswet, 

etc.), richtlijnen (EHS, Natura 2000, Vogel- en Habitatrichtlijn, Richtlijn Overstromingsrisico’s, 

Kaderrichtlijn Water) en lopende programma’s (HWBP, Deltaprogramma, projecten van 

Rijkswaterstaat, Planologische Kernbeslissingen, etc.) lijkt het vrijwel onmogelijk om voor 

projecten van eenmaal opgezette waterveiligheidsprogramma’s een geldige en breed gedragen 

projectbeslissing te kunnen nemen, laat staan tot de uitvoering van zo’n project te komen. Hoe 

zorg je daarbij dat alle belangen van de betrokken partijen evenveel behartigd worden? Hoe zorg 

je dat ondanks al deze opvattingen de besluitvorming niet vertraagt? En hoe kun je dan nog 

garanderen dat de inhoudelijke kwaliteit voldoet aan de gestelde randvoorwaarden? 

Het proces dat leidt tot de uiteindelijke projectbeslissing van een specifiek project wordt 

nauwelijks in de literatuur beschreven. Er worden doelen beschreven waar in plannen naar 

moet worden gestreefd, maar nauwelijks hoe er bij de planvorming van specifieke projecten 

invulling aan wordt gegeven. In opdracht van de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier 

(PDR) hebben Hulsker, Wienhoven, Van Diest & Buijs (2011) een breed opgezet onderzoek 

gedaan naar acht van de Ruimte voor de Rivier (RvR) projecten, waarbij er gekeken is naar de 

aanpak van ruimtelijke kwaliteit in het ontwerpproces en wat daarmee is bereikt. Dit rapport is 

in de literatuur tot dusver een van de weinigen die ingaat op de fase voorafgaand aan de 

projectbeslissing.  

Er is dus weinig bekend over deze eerste fase in het beleidsproces, laat staan dat er 

kennis bestaat over (het belang van) de kwaliteit van deze planstudiefase en mogelijkheden om 

deze te analyseren en/of te verbeteren. Het is wel degelijk van belang dat deze kennis aanwezig 

is, aangezien er hiermee wellicht toekomstige problemen, achterstanden of mislukkingen in 

(aansluitende) beleidsprocessen kunnen worden voorkomen.  Dit onderzoek is een evaluatieve 

casestudy over de planstudiefase van bepaalde projecten uit het programma Ruimte voor de 

Rivier. Hiermee wordt beoogd bij te dragen aan de effectiviteit en efficiëntie van de 

planstudiefase. Dit komt de kwaliteit van toekomstige (soortgelijke) projecten ten goede. De 

evaluatie zal geschieden aan de hand van de benadering van procesmanagement van De Bruijn, 

Ten Heuvelhof en In ‘t Veld (2008). Deze benadering onderstreept het belang van een continue 

evenwichtige focus op openheid, de bescherming van kernwaarden, voortgang en inhoud bij een 

procesontwerp. 

 

1.2 Doelstelling 

Uit bovenstaand projectkader blijkt dat er wat betreft de planstudiefase van projecten nog maar 

weinig bekend is. Om het belang van een goed verloop van deze fase te analyseren zal dit 

onderzoek de planstudiefase van een aantal Ruimte voor de Rivier-projecten aan de hand van 

procesmanagement vergelijken en evalueren. De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: 

 

Het doel van dit onderzoek is bij te dragen aan het verbeteren van de planstudiefase van Ruimte 

voor de Rivier-projecten, door de gang van zaken in de desbetreffende fase bij Ruimte voor de 

Rivier-projecten aan de hand van procesmanagement te evalueren. 

 

Uit het onderzoek zal moeten blijken of het toepassen van procesmanagement bruikbaar is bij 

het evalueren van de planstudiefase van soortgelijke projecten. Daarbij wil ‘bruikbaar’ in dit 

geval zeggen dat toepassing van deze benadering bij de Ruimte voor de Rivier-projecten een 

duidelijk beeld kan geven over de situatie in de betreffende planstudiefase. Zoals gezegd is het 
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van belang dat deze kennis wordt geleverd, opdat deze uiteindelijk leidt tot een verbetering van 

het verloop van beleidsprocessen in het algemeen. Dit doordat er hopelijk beter inzicht is 

verkregen a) in de relevantie van een kwalitatief goede planstudiefase en b) in de bruikbaarheid 

van procesmanagement in dergelijke situaties. Dit wijst op een dubbele doelstelling, waarbij 

zowel een maatschappelijke als ook een theoretische bijdrage wordt geleverd. De 

maatschappelijke relevantie van dit onderzoek komt zodoende tot uiting in de bijdrage die 

wordt geleverd aan de kwaliteit van beleidsprocessen bij waterveiligheidsprojecten en daarmee 

ook van beleidsprocessen in het algemeen. Immers, het streven naar een effectieve en efficiënte 

besluitvorming is continu noodzakelijk en kan een hoop tijd en geld besparen. De theoretische 

bijdrage en dus de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek wordt geleverd in de vorm 

van een beoordeling van de procesmanagementbenadering. De benadering wordt beoordeeld op 

haar bruikbaarheid bij dergelijke waterveiligheidsprojecten, op basis waarvan 

procesmanagement aangepast dan wel aangevuld kan worden. 

De uiteindelijke conclusie van dit onderzoek is tot stand gekomen op basis van de 

resultaten uit slechts een enkele vergelijking tussen een select aantal projecten, terwijl er 39 

Ruimte voor Rivier projecten bestaan en daarnaast nog veel meer waterveiligheidsprojecten uit 

andere programma’s. Dit is uiteraard van invloed op de validiteit van de conclusie. Toch kan de 

conclusie wellicht een aanleiding zijn tot verder onderzoek en het daadwerkelijk inzetten van 

procesmanagement in dergelijke situaties. Aangezien het tijdsbestek voor dit onderzoek niet 

meer dan een paar maanden betreft was het niet haalbaar om voor ieder te onderzoeken project 

volledig na te gaan wat er zich in de planstudiefase heeft afgespeeld. Op basis van het 

gegenereerde onderzoeksmateriaal in de beschikbare tijd is er echter getracht een zo goed 

mogelijk beeld te geven van de gang van zaken in de betreffende planstudiefasen. 

 

1.3 Procesmanagement als theoretisch kader 

Zoals gezegd is de evaluatie in dit onderzoek gemaakt aan de hand van de benadering van 

procesmanagement. Deze benadering onderstreept het belang van voldoende aandacht voor het 

ontwerpen van een proces en biedt een aantal criteria waar een ‘goed proces’ aan zou moeten 

voldoen. De criteria zijn verdeeld over vier zogenoemde kernelementen: openheid, bescherming 

van kernwaarden, voortgang en inhoud. Ieder kernelement bevat tevens een aantal 

ontwerpprincipes, aan de hand waarvan een proces op een goede manier kan worden 

ontworpen. Aan elk van de vier kernelementen moet in gelijke mate recht worden gedaan (De 

Bruijn, Ten Heuvelhof, & In 't Veld, 2008, pp. 44-45). De benadering van procesmanagement 

bood op deze manier handvatten waarmee de dijkverleggingsprojecten konden worden 

vergeleken en geëvalueerd op basis van de bijbehorende criteria. In hoofdstuk 2 wordt de 

procesmanagementbenadering verder uitgewerkt en wordt toegelicht op welke manier zij in dit 

onderzoek is toegepast. 

 Op basis van de evaluatie wordt zoals gezegd de procesmanagementbenadering getoetst 

op bruikbaarheid in dergelijke situaties c.q. op het bijdragen aan de kwaliteit van soortgelijke 

beleidsprocessen. Hiermee wordt een theoretische bijdrage geleverd aan de benadering wat dit 

onderzoek wetenschappelijk relevant maakt. Wanneer immers uit de conclusie blijkt dat de 

procesmanagementbenadering onvoldoende in beeld kan brengen hoe de gang van zaken in de 

planstudiefasen verloopt/is verlopen, levert dit wel degelijk meer inzicht en kennis op over de 

benadering. Er zal in de wetenschap tijd en moeite bespaard blijven doordat er wellicht minder 

snel voor deze benadering bij soortgelijk onderzoek wordt gekozen. Vice versa kunnen de 

uitkomsten van dit onderzoek wellicht voor meer regelmatige en doelgerichte toepassing van de 

benadering zorgen, als blijkt dat de evaluatie aan de hand van procesmanagement een duidelijk 
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beeld gaf van de situatie in de planstudiefase. De wetenschappelijke relevantie van dit 

onderzoek zit hem dus in de hoeveelheid toegevoegde waarde van het gebruik van de 

procesmanagementbenadering in de planstudiefase bij waterveiligheidsprojecten. 

 

1.4 Onderzoeksmodel 

Om vanuit de gestelde doelstelling een duidelijke vraagstelling af te kunnen leiden, is er een 

onderzoeksmodel opgesteld als nuttige tussenstap (zie figuur 1). Dit model geeft in een paar 

fasen weer op welke wijze er naar de doelstelling is toegewerkt, waaruit de vraagstelling 

gemakkelijker is te destilleren. Uit het model blijkt dat een bestudering van de benadering van 

procesmanagement in combinatie met literatuuronderzoek (vooronderzoek) over de Ruimte 

voor de Rivier projecten (a) heeft geleid tot kernelementen en ontwerpprincipes die als criteria 

fungeerden op basis waarvan de uitgekozen projecten werden beoordeeld (b). Een vergelijking 

van de analyseresultaten van de geselecteerde projecten (c) resulteerde in het uiteindelijke doel 

van dit onderzoek (d), namelijk bijdragen aan de kwaliteit van de planstudiefase in Ruimte voor 

de Rivier-projecten door de situatie in deze fasen aan de hand van procesmanagement te 

evalueren. 

 

(a)    (b)    (c)    (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bestudering van de procesmanagementbenadering heeft vrijwel automatisch tot ontdekking 

van de bijbehorende kernelementen en ontwerpprincipes geleid. Tegelijkertijd konden de 

ontwerpprincipes, door middel van vooronderzoek gericht op de projecten van Ruimte voor de 

Rivier, worden bekeken door een specifieker gekleurde bril en worden gevormd tot meetbare 

criteria voor dergelijke waterveiligheidsprojecten. Ook leverde het vooronderzoek mogelijk 

meer aanvullende literatuur op over zowel Ruimte voor de Rivier-projecten als ook over 

besluitvormingsprocessen waar op voortgeborduurd kon worden. Aan de hand van de criteria 

werden er vervolgens een select aantal planstudiefasen geanalyseerd (in figuur 1 project ‘X’ en 

‘Y’). Eenmaal geanalyseerd werden de resultaten naast elkaar gelegd en met elkaar vergeleken. 

Figuur 1: Het onderzoeksmodel 

Evalueren 
Kernelementen en 

ontwerpprincipes 

(factoren/criteria) 

Planstudiefase 

project Y 

Planstudiefase 

project X 

Analyseresultaten 

Analyseresultaten 

Procesmanagement 

benadering 

Vooronderzoek 

projecten RvR 
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Op basis van deze vergelijking zijn er conclusies getrokken in hoeverre de gang van zaken in de 

planstudiefase van Ruimte voor de Rivier projecten te evalueren is aan de hand van 

procesmanagement. 

 

1.5 Vraagstelling 

Om de gestelde doelstelling van dit onderzoek te bereiken is het noodzakelijk te weten welke 

kennis hiervoor nodig is en waar die kennis vandaan moet komen. Daarom is er een centrale 

onderzoeksvraag opgesteld, met bijbehorende deelvragen. De deelvragen zijn zo opgesteld dat 

de beantwoording van de ene vraag steeds leidt tot het stellen van een volgende. Uiteindelijk 

bepalen de antwoorden op de deelvragen het antwoord op de hoofdvraag. Dit antwoord bepaalt 

de uiteindelijke conclusie van het onderzoek. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

 

In hoeverre is de benadering van procesmanagement bruikbaar om de gang van zaken tijdens de 

planstudiefase van Ruimte voor de Rivier-projecten te evalueren? 

 

Alvorens deze hoofdvraag van een betrouwbaar en valide antwoord te kunnen voorzien, zullen 

er eerst antwoorden moeten worden gegeven op een aantal deelvragen. Het stellen van de ene 

deelvraag leidt zoals gezegd tot het stellen van een volgende. Allereerst is het van belang te 

weten hoe procesmanagement toepasbaar en meetbaar wordt voor de planstudiefase van 

Ruimte voor de Rivier-projecten. 

 

1. Op welke manier kan procesmanagement worden toegespitst om de kwaliteit van de 

planstudiefase van Ruimte voor de Rivier-projecten in beeld te brengen? 

 

Wanneer bekend is hoe procesmanagement op een bepaalde manier is toe te passen op de 

casussen, kan data verzameld worden over de aanwezigheid van de kernelementen en 

ontwerpprincipes. 

 

2. Welke rol heeft elk van de vier kernelementen van procesmanagement gespeeld in de 

planstudiefase van de betreffende projecten? 

 

De rol die de kernelementen en bijbehorende ontwerpprincipes hebben gespeeld behoeft 

uiteindelijk een schaalverdeling. Er is hiervoor een schaal opgesteld om waardes toe te kunnen 

kennen en dus te kunnen beoordelen. Op die manier worden de resultaten per project met 

elkaar vergeleken, wat de volgende stap is geweest. 

 

3. Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de planstudiefasen van 

de betreffende projecten, kijkend door de kwalitatieve bril van procesmanagement? 

 

Op dit punt is de vergelijking gemaakt tussen de uitkomsten per project. Er is een beschrijving 

gegeven van de mate waarin deze uitkomsten overeenkomen en verschillen. Eenmaal 

beschreven worden deze verschillen geëvalueerd, aan de hand waarvan wordt bepaald of de 

kernelementen en ontwerpprincipes een duidelijk en volledig beeld hebben gegeven van de 

procesgang in de planstudiefase. De laatste deelvraag gaat hier dan ook op in. 

 

4. In hoeverre geven de kernelementen en ontwerpprincipes van PM een duidelijk beeld 

van de situatie in de planstudiefase van de betreffende Ruimte voor de Rivier-projecten? 
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De beantwoording van deze laatste deelvraag leidde uiteindelijk tot het geformuleerde 

antwoord op de hoofdvraag. Op basis van dit antwoord zijn er conclusies getrokken en 

aanbevelingen gedaan. 

 

1.6 Werkwijze 

Om een antwoord te vinden op de hoofdvraag en om de doelstelling te bereiken bevat dit 

onderzoek zoals gezegd een evaluatieve casestudy. Deze casestudy bevat een evaluatie van de 

planstudiefasen van een select aantal Ruimte voor de Rivier projecten. Vanwege het relatief 

korte tijdsbestek zal deze evaluatie dan ook slechts twee projecten behandelen. Het zullen twee 

dijkverleggingsprojecten langs de IJssel bevatten, een bij Westenholte en een bij Cortenoever. De 

keuze hiervoor is gebaseerd op de gang van zaken bij de projecten. De dijkverlegging bij 

Westenholte is namelijk meer gevorderd dan de dijkverlegging bij Cortenoever. Uit de meest 

recente voortgangsrapportage van het Ruimte voor de Rivier programma (2012) en uit een 

tussenevaluatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Berenschot (Van Twist, Ten 

Heuvelhof, Kort, Wolbers, Van den Berg, & Bressers, 2011) blijkt dat dit laatst genoemde project 

naar alle waarschijnlijkheid de gestelde deadline van 2015 niet eens zal halen, terwijl het toch 

een soortgelijk project is ten opzichte van de dijkverlegging bij Westenholte, welke wel degelijk 

op schema ligt. Wellicht kan de evaluatie van beide planstudiefasen hierover nieuwe inzichten 

opleveren. Voor een uitgebreide toelichting op de casusselectie zie paragraaf 3.2. 

Tevens blijkt uit vooronderzoek dat er bij Ruimte voor de Rivier-projecten volgens de 

SNIP-procedure (Spelregels voor Natte InfrastructuurProjecten) wordt gehandeld. Deze 

procedure maakt gebruik van een handboek waarin een checklist is opgenomen, aan de hand 

waarvan de Ruimte voor de Rivier-projecten op bepaalde aspecten worden aangestuurd en 

gecontroleerd. Aangezien de SNIP-procedure op deze manier in nader te bepalen mate invloed 

uitoefent op de manier waarop de besluitvormingsprocessen zijn vormgegeven, is zij 

meegenomen in dit onderzoek en als allereerste casus onderzocht aan de hand van 

procesmanagement (voorafgaand aan de analyse van de dijkverleggingsprojecten). Wellicht zou 

de procedure namelijk de toepassing van procesmanagement tegenwerken (of juist niet). Dit 

blijkt wanneer de resultaten van de analyse van de SNIP-procedure uiteindelijk naast de 

resultaten van de twee dijkverleggingen worden gelegd. 

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase zijn de casussen 

onafhankelijk van elkaar onderzocht aan de hand van de kernelementen en ontwerpprincipes 

van procesmanagement. De benadering is van tevoren meetbaar gemaakt voor Ruimte voor de 

Rivier-projecten, waarna deze is toegepast op de casussen. Daarbij zijn er naast 

literatuuronderzoek en bestudering van de media ook interviews gehouden met de betrokken 

partijen. In de tweede fase zijn de resultaten van de drie casussen vergeleken en de belangrijkste 

overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht. Op basis van een evaluatie van deze 

overeenkomsten en verschillen is vervolgens beoordeeld of de kernelementen en 

ontwerpprincipes een duidelijk beeld konden scheppen van de situatie in de planstudiefase. 

Deze beoordeling zegt dus iets over de bruikbaarheid van procesmanagement bij dit soort 

projecten. Uiteindelijk is de conclusie van dit onderzoek geformuleerd. Zie voor een uitgebreide 

weergave van de methodologie hoofdstuk 3. 

 

 

1.7 Leeswijzer 
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Dit onderzoeksverslag bestaat uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 2 bevat de uitwerking van de 

benadering van procesmanagement, waarbij alle kernelementen en bijbehorende 

ontwerpprincipes aan bod komen. Hoofdstuk 3 maakt duidelijk op welke manier de casestudy is 

uitgevoerd en geeft dus de methodologie van het onderzoek weer. Vervolgens zijn in hoofdstuk 4 

de onderzoeksresultaten per casus opgenomen, welke in hoofdstuk 5 met elkaar worden 

vergeleken en geëvalueerd. Ten slotte worden er in hoofdstuk 6 op basis van de 

onderzoeksresultaten antwoorden geformuleerd op de deelvragen en uiteindelijk op de 

hoofdvraag. Op basis van deze conclusies worden er in datzelfde laatste hoofdstuk 

aanbevelingen gedaan en wordt er in de reflectie teruggeblikt op dit onderzoek en 

vooruitgeblikt op eventueel vervolgonderzoek. 
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2   Theoretisch kader 
 

 

Zoals is gebleken uit voorgaande doel- en vraagstelling is dit onderzoek verricht aan de hand van 

de kernelementen en ontwerpprincipes van procesmanagement. Deze benadering is in dit 

hoofdstuk uitgewerkt, waarbij onder andere de kernelementen toegelicht en 

geoperationaliseerd zijn in ontwerpprincipes (paragraaf 2.1). Vervolgens is er door middel van 

een conceptueel model gevisualiseerd hoe de aspecten uit het theoretisch kader samenhangen 

met de doel- en vraagstelling van dit onderzoek (paragraaf 2.2). Tevens wordt hierbij toegelicht 

welke (enigszins afwijkende) visie op de benadering van procesmanagement in dit onderzoek is 

gehanteerd. Afsluitend bevat dit hoofdstuk een opstap van theorie naar methodologie (paragraaf 

2.3).  

 

2.1 Procesmanagement 

Zoals gezegd richt de theorie van procesmanagement zich op het procesontwerp en de 

besluitvorming in de wereld van bestuur en management. Ondanks het feit dat de theorie (nog) 

niet erg bekend is, neemt de kennis en kunde steeds meer toe (Jungbluth, Kolbeek, Telgenkamp, 

& BPM-forumNederland, 2011). Echter verschillende visies zorgen voor verschillende definities 

en toepassingen van de theorie. Zo gebruiken de onderzoekers van ConQuaestor (2011, p. 4) de 

volgende definitie: “Procesmanagement is het beheersen, beïnvloeden, naar je hand zetten en als 

het even kan voorspelbaar maken van een reeks gebeurtenissen binnen de organisatie”. 

Edelenbos, Klijn, Kort & Van Twist (2007, pp. 68-69) stellen dat procesmanagement uitgaat van 

dynamiek en complexiteit in belangen en perspectieven van vele actoren. Het oplossen van 

managementproblemen is volgens hen een voortdurend proces waarbij er meer consensus 

wordt bereikt door de inbreng van eigen waarden en informatie. Hiermee wordt er dus meer 

nadruk gelegd op de mate van openheid en de bescherming van kernwaarden van partijen in de 

besluitvorming. 

 Een bredere opvatting over procesmanagement komt van De Bruijn, Ten Heuvelhof en In 

’t Veld (2008). Beide hierboven genoemde opvattingen komen er in terug. Zij stellen dat de 

inhoudelijke uitkomst van een bepaald traject staat of valt met de manier waarop het 

bijbehorende proces is verlopen. Daarbij verstaan zij onder een ‘goed proces’: 

- Een open proces; 

- waarin partijen veiligheid wordt geboden door hun kernwaarden te beschermen; 

- dat voldoende prikkels voor voortgang en vaart kent; en 

- dat voldoende garanties voor de inhoudelijke kwaliteit van de resultaten biedt. 

Deze vier kernelementen van een procesontwerp zijn volgens De Bruijn, Ten Heuvelhof en In ’t 

Veld (2008, p. 43) de centrale eisen waaraan een proces of waaraan procesafspraken moeten 

voldoen. Omdat deze benadering duidelijke criteria biedt voor een goed lopend proces en 

daarmee meerdere kanten van een proces belicht, wordt deze als leidraad gebruikt voor dit 

onderzoek. Wanneer de criteria meetbaar zijn gemaakt, is het mogelijk om de beide 

planstudiefasen van de twee Ruimte voor de Rivier projecten maar ook de SNIP-procedure op 

bepaalde punten met elkaar te vergelijken. Hierna volgt een uitwerking van de vier 

kernelementen en bijbehorende ontwerpprincipes. 
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2.1.1 Openheid 

De openheid van een proces houdt in dat een initiatiefnemer al dan niet eenzijdig besluiten 

neemt, maar juist een open houding aanneemt ten opzicht van de andere betrokken partijen. Zij 

mogen evenzeer de besluitvorming een richting te geven die zij graag zien, waarbij de partijen 

de voor hun interessante onderwerpen een plek op de agenda kunnen geven. Dat wil zeggen dat 

het kernelement openheid zowel betrekking heeft op de vraag wie er meedoet, als op de agenda 

voor de besluitvorming. De ontwerpprincipes die bij openheid horen zijn de volgende: 

1. Alle relevante partijen worden bij het besluitvormingsproces betrokken. Dit maakt dat er 

vaak een ‘multi-issue’-agenda ontstaat (agenda van het proces wordt veel omvangrijker) 

waardoor het proces te complex wordt en minder snel tot resultaat leidt. Er bestaat dus 

spanning tussen de openheid van een proces enerzijds en de beheersbaarheid 

anderzijds. Om met deze spanning om te gaan zijn er drie overwegingen belangrijk bij 

het al dan niet uitnodigen van partijen: 

a. Het totaal van de partijen dat wordt uitgenodigd moet een goede representatie 

zijn van de partijen die een belang bij de besluitvorming hebben; 

b. Het opnemen van partijen in een proces kan op verschillende manieren. Zo 

kunnen de partijen verdeeld worden over de verschillende fasen van een proces, 

maar ook kunnen de partijen verschillende rollen toebedeeld krijgen; 

c. Naast toelatingsoverwegingen gebaseerd op machtposities kunnen partijen ook 

toegelaten worden vanwege morele overwegingen, zoals het beschermen van 

zwakkere partijen. 

2. Inhoudelijke keuzes worden getransformeerd tot procesmatige afspraken. Dit houdt in dat 

er aan het begin van het proces zo min mogelijk inhoudelijke keuzes worden gemaakt. Er 

wordt slechts geïnventariseerd wat de inhoudelijke onderwerpen zijn, waarna 

aangegeven wordt hoe het besluitvormingsproces zal verlopen. 

3. Transparantie van proces en procesmanagement. Hierbij verstaat men onder 

transparantie dat het voor de betrokken partijen duidelijk is wat de procesgang is, hoe 

hun belangen worden beschermd, welke regels er voor de besluitvorming gelden en wie 

er allemaal bij het proces betrokken zijn. 

 

2.1.2 Bescherming van kernwaarden 

Wanneer er sprake is van openheid binnen een proces, bestaat er voor partijen het risico dat 

hun eigen belangen in onvoldoende mate realiseerbaar zijn omdat alle betrokken partijen hun 

eigen belangen inbrengen. Dit maakt een open proces niet altijd even aantrekkelijk voor 

partijen. Het gevolg van te weinig aandacht voor bepaalde belangen kan namelijk zijn dat een 

partij het niet eens is met de uitkomst, terwijl ze zich eigenlijk niet meer terug kunnen trekken 

uit het proces. Omdat het voor partijen dus wel degelijk een risico is om deel te nemen aan een 

proces, is het van belang dat hun kernwaarden veilig worden gesteld. Zij moeten er zeker van 

kunnen zijn dat de eigen kernwaarden niet worden aangetast, ongeacht de uitkomst van het 

proces. Om dit te bewerkstelligen zijn de volgende ontwerpprincipes opgesteld: 

4. De centrale waarden van partijen worden beschermd. Partijen moeten er zeker van 

kunnen zijn dat zij ten aanzien van deze waarden niet tot bepaald gedrag/keuzes 

worden gedwongen waar ze niet achter staan. 

5. Commitment aan het proces, niet aan het resultaat. Zoals gezegd is het niet de bedoeling 

dat er van partijen wordt gevraagd om vooraf inhoudelijke keuzes te maken. Ze moeten 

zich slechts hoeven te committeren aan een set procesafspraken. Dit betekent ook dat 

partijen zich niet hoeven te committeren aan het resultaat van het proces, maar slechts 
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aan het proces zelf. Hierdoor ontstaat er soms vanzelf commitment aan het resultaat, 

gedurende het proces. 

6. Commitments kunnen door partijen worden uitgesteld. Een proces bevat vaak momenten 

waarop er deelbeslissingen genomen moeten worden. Hieraan moeten partijen zich niet 

hoeven committeren, omdat er anders een beeld kan ontstaan van het ‘proces-als-fuik’. 

Pas aan het eind van het proces wordt de partijen gevraagd of zij zich met het resultaat 

willen committeren. 

7. Het proces kent exit-regels. Er moeten regels bestaan die mogelijk maken dat, tijdens het 

proces, partijen het proces kunnen verlaten. Uiteraard moet voorkomen worden dat dit 

gebeurt, maar idealiter is het na een tijd voor partijen zo aantrekkelijk geworden deel te 

nemen aan het proces, dat uittreden geen optie meer is. 

 

2.1.3 Voortgang 

Voorafgaande twee kernelementen (openheid en bescherming van kernwaarden) bieden samen 

nog onvoldoende garantie op een goed lopend proces. Er wordt door aandacht voor beide 

elementen wel degelijk de mogelijkheid gecreëerd tot onderhandeling en het voeren van 

overleg, maar hiermee kan nog niet worden gegarandeerd dat er daadwerkelijk sprake zal zijn 

van besluitvorming. Integendeel, te veel aandacht voor (één van) de eerste twee kernelementen 

kan er voor zorgen dat er alleen maar stroperige processen ontstaan, die nooit een duidelijke 

uitkomst bieden en dus geen resultaat leveren. Vandaar dat het derde kernelement er op wijst 

dat er voldoende voortgang en vaart in het proces zit. De ontwerpprincipes ten behoeve van 

voortgang zijn: 

8. Het proces kent vooruitzichten op winst. Dit is de belangrijkste prikkel voor voortgang in 

een proces. Partijen moeten er van overtuigd zijn dat het proces aantrekkelijk genoeg is 

en blijft om te blijven participeren en – vooral – om het proces zo snel mogelijk tot een 

goed einde te brengen. Hierbij is van belang dat de winst voor de partijen niet te snel 

wordt ‘uitbetaald’ (vandaar ‘vooruitzicht op winst’), zo blijft de prikkel tot coöperatief 

gedrag en voortgang bestaan. 

9. Er zijn quick wins. Omdat er van partijen geen commitment mag worden geëist aan 

tussenbesluiten, zijn quick wins noodzakelijk. Winst tussendoor maakt dat partijen 

binnen het proces blijven en zullen streven naar meer.  

10. Het proces kent een zware personele bezetting. Hier wordt verstaan onder zware 

bemensing dat de deelnemers aan het proces hoge posities in de eigen organisaties 

innemen en/of in deze organisatie gezag genieten. Er zijn drie argumenten voor dit 

ontwerpprincipe te noemen: a) het is bevorderlijk voor het externe gezag en de 

uitstraling van het proces, b) het zorgt voor ‘commitment power’, waarbij de 

vertegenwoordiger van een partij al dan niet de mogelijkheid heeft de eigen partij te 

committeren, c) een zware vertegenwoordiger kan, indien nodig, afstand nemen van de 

eigen achterban. 

11. Conflicten worden zo diep mogelijk in het proces weggelegd. Een voor de hand liggend 

risico van vele betrokken partijen is het ontstaan van een conflict. Hierbij komt het van 

pas wanneer de organisatiestructuur van een proces gelaagd is en er dus een kern 

bestaat met een aantal lagen er omheen. Een conflict in een buitenste laag kan vaak 

zonder al te veel risico worden opgeloste en de positieve effecten (zoals meer informatie, 

beter zicht op tegenstellingen) kunnen in de kern van het proces worden meegenomen 

in de besluitvorming. 
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12. Command and control wordt als aanjager van het proces benut. Dit kan bijvoorbeeld bij 

een conflict inhouden dat er eenzijdig zal worden beslist van bovenaf, wat als dreigende 

prikkel kan leiden tot (eerdere) consensus tussen partijen. 

 

2.1.4 Inhoud 

Nu er voor voldoende openheid van het proces wordt gezorgd, er gegarandeerd wordt dat de 

kernwaarden van alle partijen worden beschermd en er voldoende garantie is tot voortgang van 

het besluitvormingsproces, is het ten slotte nog van belang dat de inhoudelijke kwaliteit niet 

verloren gaat. Een armoedige of zelfs onjuiste inhoud is wel het laatste wat een 

besluitvormingsproces moet bevatten. Het proces moet dan ook voldoende inhoudelijke 

elementen bevatten. Hiervoor bestaan de volgende ontwerpprincipes: 

13. Inhoudelijke inzichten worden faciliterend gebruikt; de rollen van experts en 

belanghebbenden worden gescheiden en vervlochten. Het proces moet zodanig worden 

ontworpen, dat relevante inhoudelijke inzichten binnen het proces aan de orde kunnen 

komen. Openheid bijvoorbeeld kan hiervoor zorg dragen: veel partijen brengen veel 

inzichten. Daarnaast moeten inhoudsdeskundigen/experts een prominente plek krijgen 

in het besluitvormingsproces. 

14. Het proces kent een verloop van inhoudelijke variëteit naar selectie. Dit houdt in dat er aan 

het begin veel verschillende inhoudelijke inzichten zullen bestaan, waaruit uiteindelijk 

een aantal opvattingen en ideeën moeten worden geselecteerd. Dat er aan het begin een 

grote variëteit aan inzichten bestaat is bevorderlijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de 

besluitvorming. 

 

2.2 Conceptueel model 

De gang van zaken in de planstudiefases van de Ruimte voor de Rivier-projecten is dus 

geanalyseerd aan de hand van de vier kernelementen (en bijbehorende ontwerpprincipes) van 

procesmanagement. Deze kernelementen zullen altijd in gelijke mate aan bod moeten komen: er 

moet sprake zijn van een ‘trade-off’ tussen de kernelementen. Deze trade-off wil zeggen dat de 

kernelementen goed op elkaar moeten worden afgestemd, ze hangen namelijk met elkaar 

samen. Immers, wanneer er één kernelement meer aandacht krijgt dan de anderen zullen de 

gevolgen volgens procesmanagement al snel zichtbaar zijn. Deze samenhang wordt echter door 

De Bruijn, Ten Heuvelhof en In ’t Veld (2008, p.45) vertaald in een zekere volgorde in de 

kernelementen, beginnend bij de openheid van het proces en eindigend bij de inhoud. Zij 

verwoorden deze volgorde als volgt: 

 

“Een goed procesontwerp wordt gekenmerkt door de open houding van de initiatiefnemer. 

Andere partijen krijgen de gelegenheid de agenda en besluitvorming mede vorm te geven. Maar 

de openheid kan door (potentiële) deelnemers als bedreigend worden ervaren. Het proces 

wordt weer als een veilige omgeving ervaren als de kernwaarden van de deelnemers worden 

beschermd. De openheid van het proces en de bescherming van de kernwaarden van de 

deelnemers kunnen het proces doen verzanden. Daarom prikkels voor voortgang en vaart 

inbouwen. Dit alles leidt echter tot een te sterk accent op het gaande houden van het proces. 

Dus: arrangementen inbouwen die tot voldoende inhoudelijke voeding van het proces leiden.” 

 

Bovenstaande verwoording van de volgorde is vervolgens gevisualiseerd in de volgende figuur 

(figuur 2). 
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Er wordt echter niet beschreven dat deze volgorde bij toepassing van procesmanagement ook 

echt noodzakelijk is en op welke manier dit dan van betekenis zou zijn. Ook andere mogelijke 

vormen van samenhang tussen de kernelementen worden wel gesuggereerd, maar niet 

besproken, laat staan uitgewerkt. Vandaar dat er in dit onderzoek voor is gekozen om de 

kernelementen als losstaande criteria te hanteren, zonder hun samenhang en eventuele 

volgorde in beschouwing te nemen. 

Wanneer het theoretisch kader (inclusief de aangepaste visie op de volgorde die in dit 

onderzoek wordt gehanteerd) in combinatie met de doel- en vraagstelling schematisch wordt 

weergegeven, ontstaat het volgende conceptueel model (figuur 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3: Conceptueel model 

Openheid 
Bescherming 

kernwaarden 

Voortgang Inhoud 

Kwaliteit SNIP-procedure en 

planstudiefase RvR-projecten 
Bruikbaarheid PM bij 

RvR-projecten 

Figuur 2: De vier kernelementen van een procesontwerp (Uit: De Bruijn, Ten Heuvelhof, & In 't Veld, 

2008, p. 45) 
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Het conceptueel model geeft weer dat de vier kernelementen van procesmanagement worden 

toegepast op zowel de SNIP-procedure als op de planstudiefase van de Ruimte voor de Rivier-

projecten, om de kwaliteit hiervan in beeld te brengen. Hieruit moet blijken of benadering van 

procesmanagement bruikbaar is om de planstudiefase van Ruimte voor de Rivier-projecten te 

kunnen evalueren.  

De door De Bruijn, Ten Heuvelhof en In ’t Veld (2008) geopperde volgorde zal ter 

bevordering van overzichtelijkheid wél worden gehanteerd in dit onderzoek wat betreft 

volgorde van behandeling. Dus per casus zal steeds eerst openheid aan bod komen, dan de 

bescherming van kernwaarden, dan voortgang en ten slotte inhoud. Maar hiermee wordt slechts 

regelmaat en overzicht in dit onderzoeksverslag gecreëerd.  

 

2.3 Op weg naar operationalisatie 

De in dit hoofdstuk uitgewerkte procesmanagementbenadering biedt criteria waar de 

planstudiefasen van beide dijkverleggingsprojecten aan kunnen worden getoetst, namelijk 

openheid, bescherming kernwaarden, voortgang en inhoud. Allereerst wordt aan de hand van 

deze benadering zoals gezegd ook de SNIP-procedure geanalyseerd. Deze procedure is namelijk 

van invloed op het ontwerp van het proces bij beide Ruimte voor de Rivier-projecten. Of deze 

invloed positief of juist negatief wordt beoordeeld door procesmanagement zal uit de analyse 

blijken. Aangezien de gehanteerde volgorde in de kernelementen door De Bruijn, Ten Heuvelhof 

en In ’t Veld (2008) niet voldoende is uitgewerkt, zal hier geen rekening mee worden gehouden 

in dit onderzoek.  

In theorie zou de beoordeling slechts een kwestie zijn van een ja/nee antwoord per 

getoetst kernelement en ontwerpprincipe. Echter de ontwerpprincipes zijn in dit stadium nog 

geen duidelijk meetbare criteria. Omdat de benadering van procesmanagement geschikt zou zijn 

voor elk type beleidsproces, zijn de ontwerpprincipes nog redelijk breed opgesteld. Dit maakt 

dat elk van hen op meerdere wijzen geïnterpreteerd en getoetst kan worden. Daarom worden de 

ontwerpprincipes allereerst meetbaar gemaakt voor de specifieke casestudy in dit onderzoek, 

alvorens de betreffende processen hieraan te toetsen. Hoe dit en de verdere methodiek van dit 

onderzoek precies in zijn werk is gegaan komt aan bod in het volgende hoofdstuk. 
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3   Methodologie 
 

 

In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt op welke wijze dit onderzoek is uitgevoerd. Zoals gezegd in 

paragraaf 1.6 bevat dit onderzoek een evaluatieve casestudy met als casussen twee Ruimte voor 

de Rivier projecten en de SNIP-procedure. De onderzoeksstrategie die hiervoor is gekozen 

wordt allereerst toegelicht en onderbouwd (paragraaf 3.1), en daarna ook de selectie van de 

casussen (paragraaf 3.2). Vervolgens worden de kernelementen en ontwerpprincipes uit het 

theoretisch kader geoperationaliseerd tot meetbare criteria (paragraaf 3.3), wordt er toegelicht 

op welke manier het relevante materiaal is verzameld (paragraaf 3.4) en hoe dit materiaal 

uiteindelijk is geanalyseerd (paragraaf 3.5). Op deze manier wordt er in dit hoofdstuk dus een 

antwoord gevormd op deelvraag 1. 

 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Een aantal keuzes hebben er toe geleid dat de onderzoeksstrategie van dit kwalitatieve 

onderzoek een casestudy zal zijn. Met dit onderzoek wordt er namelijk naar diepgang gestreefd, 

waarbij er een kwalificerende en interpreterende benadering zal worden gehanteerd. Die 

diepgang zit hem in het uitkiezen van specifieke gevallen in plaats van het breed analyseren van 

meerdere casussen (zoals bij een survey-onderzoek). Hiermee wordt uiteindelijk een meer 

integraal beeld gegeven welke wellicht voor meerdere gelijkwaardige gevallen kan gelden. De 

specifieke gevallen zijn uitgekozen door middel van strategische steekproeftrekking. Dat wil 

zeggen dat de keuze is gebaseerd op datgene wat er met dit onderzoek gepoogd wordt te 

bereiken, of anders gezegd: de doelstelling van dit onderzoek heeft tot de keuze voor de 

specifieke casussen geleid. Omdat de onderzoeksresultaten van de twee Ruimte voor de Rivier-

projecten met elkaar worden vergeleken waarbij er getracht wordt de verschillen in procesgang 

te evalueren, moesten het projecten zijn die wat betreft het soort ingreep overeenkomen, om 

slechts de verschillen op het gebied van procesmanagement te kunnen filteren. De keuze voor 

beide projecten wordt in de volgende paragraaf (3.2 Casusselectie) verder onderbouwd.  

 Uit globaal vooronderzoek is gebleken dat alle Ruimte voor de Rivier-projecten de SNIP-

procedure volgen. Deze procedure wordt gebruikt om de projecten beheerst te laten verlopen. 

Omdat SNIP een belangrijke rol speelt in de planstudiefasen (als ook in de fasen daarna), is deze 

procedure tevens als casus opgenomen in dit onderzoek en is dus ook geanalyseerd aan de hand 

van de kernelementen van procesmanagement. Hieruit blijkt of de SNIP-procedure volgens 

procesmanagement een positieve of juist een negatieve invloed heeft op het procesontwerp. 

Deze resultaten zijn vervolgens naast de resultaten van de twee Ruimte voor de Rivier-projecten 

worden gelegd, om het effect van de procedure te kunnen bepalen. 

 De casestudy betreft dus een vergelijking en evaluatie van twee verschillende 

dijkverleggingsprojecten, maar ook van de principes van de SNIP-procedure. Bij de casestudy 

wordt gebruik gemaakt van de hiërarchische methode: het onderzoek wordt, zoals inmiddels 

bekend, in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase worden de drie casussen afzonderlijk en 

onafhankelijk van elkaar geanalyseerd en beoordeeld aan de hand van de kernelementen en 

ontwerpprincipes van procesmanagement. In de tweede fase worden de resultaten van de 

casussen met elkaar vergeleken, waarbij de belangrijkste verschillen en overeenkomsten 

worden geïnterpreteerd en geëvalueerd. Hieruit zal blijken of procesmanagement een goed 

beeld heeft kunnen geven van de situatie. Dit leidt uiteindelijk tot beantwoording van de hoofd- 

en deelvraag en daarmee tot het trekken van conclusies. 
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3.2 Casusselectie 

Voor de casestudy moesten bepaalde Ruimte voor de Rivier-projecten worden gekozen, welke 

met elkaar zouden worden vergeleken. Wegens gebrek aan tijd is besloten slechts twee van de 

bijna 40 Ruimte voor de Rivier-projecten uit te kiezen. Tijdens het vooronderzoek voor 

mogelijke casussen kwam de SNIP-procedure echter boven water. Deze procedure bleek te 

worden gehanteerd bij alle Ruimte voor de Rivier-projecten en was dus direct interessant. De 

procedure is vervolgens eveneens als casus opgenomen in dit onderzoek, omdat het 

waarschijnlijk een grote rol zou spelen in het procesontwerp van Ruimte voor de Rivier-

projecten. Hierna zal allereerst de keuze voor de twee gekozen projecten worden toegelicht, 

vervolgens komt de SNIP-procedure aan bod. 

Beide Ruimte voor de Rivier-projecten bestaan uit een landinwaartse verlegging van 

dijken langs de rivier de IJssel. Deze soort maatregel is gekozen vanwege haar relatief simpele 

aard welke weinig uitleg behoeft. De overeenkomst bij de casussen in projectsoort is zoals 

gezegd van belang omdat verschillen tussen twee gelijksoortige projecten eerder opvallen en het 

argument van een verschil in projectsoort dan niet opgaat. Aangezien het programma Ruimte 

voor de Rivier een viertal dijkverleggingsprojecten kent, moest er hiertussen een keuze worden 

gemaakt. Een van deze vier dijkverleggingen, bij Hondsbroeksche Pleij, is als een van de eerste 

Ruimte voor de Rivier-projecten afgerond (februari 2012). De bijbehorende planstudiefase van 

dit project was zelfs al in 2005 afgerond. Aangezien deze termijn wellicht een belemmering kon 

vormen voor het verzamelen van informatie uit die periode, is dit project afgevallen. 

De twee dijkverleggingen rondom Zutphen (bij Cortenoever en Voorsterklei) lijken erg 

veel op elkaar. Ze worden dan ook geregeld gezien als twee maatregelen in één. Zo is ook de 

projectbeslissing voor beide projecten op dezelfde dag (21 mei 2012) genomen. Beide projecten 

lopen echter wat betreft voortgang achter op schema. Op basis van gegevens uit het meest 

recente (20e) voortgangsrapport van Ruimte voor de Rivier (2012) en uit een tussenevaluatie 

van Ruimte voor de Rivier van de Erasmus Universiteit & Berenschot (Van Twist, Ten Heuvelhof, 

Kort, Wolbers, Van den Berg, & Bressers, 2011) blijkt dat zowel de dijkverlegging bij 

Cortenoever als de dijkverlegging bij Voorsterklei de gestelde deadline van 2015 niet zal halen. 

Met de gedachte dat een dergelijke evaluatie zoals die van dit onderzoek, wellicht iets kan 

zeggen over de reden voor vertraging van een dijkverleggingsproject, is er voor gekozen om één 

van deze twee dijkverleggingen te vergelijken met de dijkverlegging bij Westenholte. Dit project 

ligt namelijk wel degelijk op schema (zie tabel 1). Vele fasen zijn al gereed en de doelstelling van 

het opleveren van waterveiligheid in 2015 zal naar alle waarschijnlijkheid gehaald worden 

(Ruimte voor de Rivier, 2012, p. 22). Het project behoort zelfs tot één van de drie eerste 

projecten waarvoor een projectbeslissing werd gemaakt, dit was op 9 oktober 2008 (Van Twist, 

Ten Heuvelhof, Kort, Wolbers, Van den Berg, & Bressers, 2011, p. 10). Men is op dit moment 

begonnen met de (voorbereiding van de) onteigeningsprocedure. 

 

Maatregel SNIP2a SNIP3 Start 

markt-

benadering 

Ontwerpplan 

ter inzage 

Vaststelling 

plan 

Plan 

onherroepelijk 

Gunning Prognose 

realisatie 

veiligheid 

Dijkverlegging 

Westenholte 

Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed 2015 

Dijkverlegging 

Cortenoever 

Gereed Gereed      2016 

Tabel 1: Voortgang projecten (Bron: Ruimte voor de Rivier, 2012, p. 22) 
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De keuze voor Cortenoever en niet voor Voorsterklei is slechts gebaseerd op het vaker 

tegenkomen van het project bij Cortenoever in de media (in een eerste vooronderzoek). Ook zijn 

er tijdens de terinzagelegging van de ontwerp-bestemmingsplannen en -vergunningen in januari 

2013 meer zienswijzen ingediend met betrekking tot Cortenoever dan tot Voorsterklei 

(Waterschap Vallei en Veluwe, 2013). Dit maakte het op het eerste gezicht een interessantere 

casus. In bijlage 1 zijn plankaarten opgenomen van het project bij Westenholte en die bij 

Cortenoever. Aan het eind van het onderzoek zal een korte uitspraak worden gedaan over de 

juistheid van de assumptie wat betreft de mate waarin de evaluatie iets zegt over de voortgang 

van de projecten. Er wordt bij de casestudy zelf geen aparte aandacht aan deze aanname 

besteed. 

Zoals gezegd is tijdens vooronderzoek over beide dijkverleggingen de SNIP-procedure 

aan het licht gekomen. Voordat beide dijkverleggingsprojecten dan ook zijn geanalyseerd, is 

allereerst de SNIP-procedure getoetst aan de hand van de kernelementen en ontwerpprincipes 

van procesmanagement. De invloed van de SNIP-procedure kan namelijk mede bepalende zijn 

voor de gang van zaken in de planstudiefase. De procedure zou een positief of juist een negatief 

effect kunnen hebben op de planstudiefase van de Ruimte voor de Rivier-projecten, gezien door 

de kwalitatieve bril van procesmanagement. Onderstaande figuur (figuur 4) geeft weer op welke 

wijze de SNIP-procedure is opgenomen in de casestudy. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de SNIP-procedure bij alle Ruimte voor de Rivier-projecten wordt gehanteerd, is het 

interessant te achterhalen of deze procedure ook aandacht besteedt aan die punten waaraan 

procesmanagement waarde hecht. De eerste casus die is geanalyseerd is dan ook de SNIP-

procedure (nummer 1 in figuur 4). Vervolgens is de rol die de kernelementen en 

ontwerpprincipes hebben gespeeld bij de dijkverleggingsprojecten beoordeeld (nummer 2 en 3 

in figuur 4). 

 

3.3 Operationalisatie kernelementen 

De kernelementen en bijbehorende ontwerpprincipes van procesmanagement zijn inmiddels 

uitgewerkt in het theoretisch kader (hoofdstuk 2). Deze ‘opsomming’ bevat echter nog geen 

meetbare criteria aan de hand waarvan de drie casussen kunnen worden geanalyseerd. Tabel 2 

geeft de kernelementen en ontwerpprincipes uit de procesmanagementbenadering weer, 

waaraan meetbare criteria zijn toegevoegd. 

Figuur 4: Plaats van de casussen in dit onderzoek 
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(1) 

(3) 

Westenholte Cortenoever 

PROCESMANAGEMENT 
 

SNIP 
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Tabel 2: Operationalisatie van ontwerpprincipes naar meetbare criteria 

 

Ontwerpprincipes Meetbare criteria 
Openheid 

1. Alle relevante partijen worden bij het 
besluitvormingsproces betrokken. 

- Partijen die belang hebben bij de 
besluitvorming van het project 

- Partijen met machtspositie of juist zwakke 
positie (morele overwegingen) 

2. Inhoudelijke keuzes worden getransformeerd tot 
procesmatige afspraken. 

- Vooraf zijn er zo min mogelijk inhoudelijke 
keuzes gemaakt, maar vooral afspraken over 
het besluitvormingsproces 

3. Transparantie van proces en 
procesmanagement. 

Duidelijkheid voor partijen over: 
- Procesgang 
- Hoe hun belangen worden beschermd 
- Welke regels er gelden 
- Wie er nog meer zijn betrokken 

Bescherming kernwaarden 
4. De centrale waarden van partijen worden 
beschermd. 

- Er zijn vooraf procesafspraken gemaakt over 
de bescherming van kernwaarden per partij 

5. Commitment aan het proces, niet aan het 
resultaat. 

- Partijen moesten zich vooraf niet committeren 
aan het resultaat van het proces 

6. Commitments kunnen door partijen worden 
uitgesteld. 

- Partijen hoeven zich tijdens het proces niet 
volledig aan inhoudelijke deelbeslissingen te 
committeren 

7. Het proces kent exit-regels. - Er zijn regels gesteld die partijen tijdens het 
proces de mogelijkheid geven het proces te 
verlaten 

Voortgang 
8. Het proces kent vooruitzichten op winst. - Partijen hebben de overtuiging dat het proces 

aantrekkelijk genoeg is en blijft om te 
participeren en het tot een goed/snel einde te 
brengen 

9. Er zijn quick wins. - Tijdens het proces wordt er enige winst voor 
de partijen ‘uitbetaald’ 

10. Het proces kent een zware personele bezetting. - Deelnemers aan het proces nemen in hun eigen 
organisatie hoge posities in en/of genieten 
gezag 

11. Conflicten worden zo diep mogelijk in het 
proces weggelegd. 

- Er zijn vooraf maatregelen getroffen om 
conflicten te voorkomen 

- Conflicten die zich voordoen worden in de 
onderliggende lagen van de projectstructuur 
‘uitgevochten’ 

12. Command and control wordt als aanjager van 
het proces benut. 

- Er wordt bewust omgegaan met/gebruik 
gemaakt van macht, concurrentie en 
samenwerking (wisselwerking) 

Inhoud 
13. Inhoudelijke inzichten worden faciliterend 
gebruikt; de rollen van experts en 
belanghebbenden worden gescheiden en 
vervlochten. 

- Inhoudelijke kennis wordt naast de 
verschillende inzichten van de betrokken 
partijen ook verkregen door het betrekken van 
inhoudsdeskundigen/experts 

14. Het proces kent een verloop van inhoudelijke 
variëteit naar selectie. 

- Aan het begin komt een groot aantal 
inhoudelijke inzichten/ideeën aan de orde, 
waarna er geleidelijk een aantal 
opvattingen/ideeën zal worden geselecteerd 
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3.4 Dataverzameling 

Het verzamelen en genereren van onderzoeksmateriaal voor dit onderzoek heeft zich als volgt 

voorgedaan. Het object van onderzoek was de situatie binnen het programma Ruimte voor de 

Rivier zijn en de daaruit gekozen twee gekozen projecten. Wanneer immers bekend is wat er 

zich in de planstudiefase van de twee projecten heeft afgespeeld, kan er een vergelijking worden 

gemaakt. Ook bevat de situatie van het programma Ruimte voor de Rivier de SNIP-procedure, 

welke tevens onderzocht werd. Bronnen over de huidige situatie bestonden uit literatuur en uit 

media zoals krantenartikelen, brochures en internet. Hierbij werd gebruik gemaakt van 

inhoudsanalyses en zoeksystemen. Daarnaast werden ook personen als bron gebruikt voor 

dataverzameling. De betrokken personen van verschillende partijen werden ondervraagd aan de 

hand van een semigestructureerd interview. Voor deze techniek is gekozen vanwege de 

gestructureerdheid van de opgestelde vragenlijst in combinatie met de vrijheid die de 

onderzoeker en de respondent hebben om er hun eigen draai aan te geven. Door middel van 

deze ondervragingen in combinatie met de informatie uit literatuur en media is kennis 

gegenereerd welke nodig was om een evaluatie van de drie casussen te maken.  

De interviewguide die als leidraad fungeerde bij de ondervragingen, is opgenomen in 

bijlage 2. Deze guide is opgesteld aan de hand van de opgestelde meetbare criteria uit paragraaf 

3.3. Dit resulteerde in 15 vragen verdeeld over de vier kernelementen, plus een vraag over de 

SNIP-procedure. De eerste twee vragen gingen in op de functie van de persoon in kwestie en 

welke rol hij/zij gespeeld heeft in de planstudiefase van het betreffende project. Vervolgens 

werden vragen gesteld over de vier kernelementen, welke in dezelfde gehanteerde volgorde 

werden behandeld als in dit onderzoeksverslag. Bij het kernelement openheid werd met name 

ingegaan op het aantal betrokken partijen, maar ook op de procesmatige dan wel inhoudelijke 

afspraken die gemaakt zijn en over de transparantie van het proces. Bij de vragen over de 

bescherming van kernwaarden ging het over gemaakte afspraken omtrent deze waarden, over 

commitment aan het proces en over de mogelijkheid tot het verlaten ervan. Wat betreft 

voortgang zijn er vragen gesteld over de uitbetaling van winst, over de bemensing, over 

conflicten en over ‘command and control’. Omdat de aanwezigheid van het laatste 

ontwerpprincipe (nummer 14 in tabel 2) al vrij duidelijk uit vooronderzoek naar voren kwam, is 

er hier bij het kernelement inhoud nauwelijks op ingegaan. Immers, de inhoudelijke variëteit 

kwam veelvuldig in de literatuur voor in de vorm van mogelijke varianten in het dijktraject. Er 

wordt namelijk in beide gevallen (Cortenoever en Westenholte) gewerkt met varianten en een 

uiteindelijke voorkeursvariant, wat de stap naar selectie maar al te goed illustreert. Daarom is er 

over inhoud maar één vraag gesteld, welke ging over de manier waarop de kennis van experts 

samen ging met de verschillende inzichten van de partijen. De laatste vraag ging over de rol van 

de SNIP-procedure in de planstudiefase, hoezeer er naar deze procedure werd gehandeld en of 

de respondent de procedure van toegevoegde waarde vond. 

Voor beide dijkverleggingsprojecten is er per casus gezocht naar respondenten die 

allemaal een andere rol vervulden in het besluitvormingsproces. Op die manier werd er 

informatie verkregen vanuit verschillende perspectieven. Voor het project bij Westenholte 

hebben er uiteindelijk interviews plaatsgevonden met personen van Provincie Overijssel, 

Natuurmonumenten (regio Overijssel en Flevoland) en Wijkvereniging WVF (‘Westenholte 

Voorst Frankhuis’). Voor de dijkverlegging bij Cortenoever is er gesproken met personen van 

Waterschap Veluwe (nu ‘Waterschap Vallei en Veluwe’), Gemeente Voorst en Klankbordgroep 

IJsselsprong. Er zijn bewoners uit zowel Westenholte als Cortenoever benaderd, maar zij wilden 

niet participeren. 
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3.5 Data-analyse 

De onderzoeksresultaten zijn per casus in een tabel weergegeven in hoofdstuk 4, vervolgens zijn 

deze naast elkaar gezet in een gezamenlijke vergelijkingstabel in hoofdstuk 5. Om de resultaten 

met elkaar te kunnen vergelijken en te evalueren zullen er allereerst waarden moeten worden 

toegekend aan de meetbare criteria. Dat wil zeggen dat er een schaalverdeling moet worden 

gemaakt aan de hand waarvan de criteria op hun waarde kunnen worden beoordeeld. Deze 

waarden kunnen zowel in de aparte beoordelingstabellen als in de uiteindelijke gezamenlijke 

vergelijkingstabel worden opgenomen en zorgen er zo voor dat de verschillen en 

overeenkomsten in één oogopslag te zien zijn. De schaalverdeling is als volgt opgesteld: 

 

 Een plus geeft aan dat het criterium voldoende aanwezig is geweest dan wel aandacht 

heeft gekregen in de planstudiefase van het betreffende project. 

 

0 Een nul geeft aan dat er op basis van de verkregen onderzoeksresultaten geen waarde 

aan het criterium kan worden toegekend. 

 

 Een min geeft aan dat het criterium onvoldoende aanwezig is geweest dan wel aandacht 

heeft gekregen in de planstudiefase van het betreffende project. 

 

Er is voor een vrij beperkte schaalverdeling van drie mogelijkheden gekozen omdat dit de 

overzichtelijkheid en leesbaarheid van de uiteindelijke vergelijkingstabel ten goede komt. Op 

deze manier is er gemakkelijker een mogelijk verband te ontdekken. Het komt wellicht de 

betrouwbaarheid van de uiteindelijke onderzoeksconclusie niet ten goede, echter de keuze voor 

het toekennen van de waarden zal uitgebreid worden onderbouwd aan de hand van de 

verkregen onderzoeksresultaten. In het volgende hoofdstuk komt de analyse van de SNIP-

procedure en de twee dijkverleggingen aan de orde. 
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4   Analyse SNIP en dijkverleggingen 
 

 

In voorgaande hoofdstukken is toegelicht dat er in dit onderzoek twee dijkverleggingsprojecten 

van Ruimte voor de Rivier  en de SNIP-procedure worden geanalyseerd door middel van een 

evaluatieve casestudy. Dit aan de hand van de kernelementen van de procesmanagement-

benadering. In dit hoofdstuk wordt deze benadering met haar kernelementen en bijbehorende 

ontwerpprincipes toegepast op de verzamelde gegevens van beide projecten (paragraaf 4.2 en 

4.3), maar allereerst op die van de SNIP-procedure (paragraaf 4.1). Aan het einde van elke 

paragraaf is aan de hand van de betreffende casusanalyse een tabel opgenomen, waarin aan elk 

kernelement en ontwerpprincipe een waarde is toegekend. De rol die de vier kernelementen per 

casus hebben gespeeld komt in dit hoofdstuk dus aan de orde, en daarmee deelvraag 2. 

 

4.1 De SNIP-procedure 

Bij het programma Ruimte voor de Rivier houdt de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier 

(PDR) toezicht op het tot stand komen van alle opgestelde planstudies voor de maatregelen uit 

de gelijknamige Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Om de realisatie 

hiervan beheerst te laten verlopen, worden beslissingen over financiering van de planstudie en 

de uitvoering genomen conform de Spelregels voor Natte Infrastructuurprojecten, ook wel 

‘SNIP’ genoemd. SNIP is een intern sturingsdocument binnen Verkeer en Waterstaat en bevat de 

volgende beslismomenten (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008, p. 27): 

1. Opdracht planstudie (bestuursovereenkomst of projectopdracht) 

2. Variantkeuze (SNIP2A) 

3. Projectbeslissing (SNIP3) 

4. Voorbereidingsbeslissing uitvoeringsfase (SNIP4) 

5. Uitvoeringsbeslissing (SNIP5) 

6. Opleveringsbeslissing (SNIP6) 

Onderstaande tabel (tabel 3) voorziet elke SNIP-fase van een toelichting. 

 

SNIP-fase Toelichting SNIP-fase 

Plan van 

aanpak 

Fase die leidt tot Plan van aanpak 

met Beheersplan 

Met het ondertekenen van een 

bestuursovereenkomst of een projectopdracht 

wordt de opdracht voor de planstudie gegeven. 

Drie maanden na ondertekening dient een plan 

van aanpak met beheerplan bij de DPR te 

worden ingediend. 

SNIP 2A fase Fase die leidt tot de 

variantkeuzebeslissing 

In de variantkeuze wordt de afweging tussen 

verschillende alternatieven/varianten en het 

voorkeursalternatief (VKA) getoetst en een 

beslissing genomen over het uit te werken 

voorkeursalternatief. 

SNIP 3 fase Fase die leidt tot Projectbeslissing In deze fase wordt het voorkeursalternatief 

verder uitgewerkt tot een projectontwerp. Nadat 

de Staatssecretaris de projectbeslissing heeft 

genomen kan het projectbesluit worden 

genomen door de bevoegde gezagen in de regio. 
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Tabel 3: Overzicht van SNIP fasen (Uit: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008, p. 28) 

SNIP 4 fase Projectbesluit(en) door Bevoegd Gezag 

Fase die leidt tot de 

Voorbereidingsbeslissing 

Vaststellen Projectbesluit, Wbr-vergunning, 

waterkeringplan, bestemmingsplan en/of 

rijksprojectenbesluit. 

SNIP 5 fase Fase die leidt tot de 

Uitvoeringsbeslissing 

“Go” voor Start fysieke uitvoering / schop in de 

grond. 

SNIP 6 fase Fase die leidt tot de 

Opleveringsbeslissing 

Opleveringsbeslissing 

 

 

De eerste drie beslismomenten omvatten de planstudiefase waar dit onderzoek zich op richt. 

Elke fase moet volgens de PDR een aantal producten opleveren, waaraan vervolgens ook nog een 

aantal kwaliteitseisen worden gesteld. Aan de hand van de ‘checklist’ uit het Handboek SNIP 

(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008) wordt in de volgende sub-paragrafen 

geanalyseerd of de kernelementen/ontwerpprincipes van procesmanagement voldoende of 

onvoldoende aanwezig zijn dan wel aandacht krijgen in de eerste drie fasen van de SNIP-

procedure.  

 

4.1.1 Openheid 

Elke SNIP fase moet producten leveren die voldoende draagvlak creëren. Daarbij wordt gelet op 

de inpassing in regionaal beleid en in het rijksbeleid, de kwaliteit van het ontwerp- en 

besluitvormingsproces, de aanpak voor communicatie en voor het bestuurlijk en 

maatschappelijk draagvlak. Er wordt onder andere gecontroleerd of alle relevante partijen 

worden betrokken. Dit komt in zijn geheel overeen met het eerste ontwerpprincipe van de 

procesmanagementbenadering ( ). Echter wat betreft vooraf gemaakte inhoudelijke keuzes dan 

wel procesmatige afspraken (ontwerpprincipe 2) bevat de checklist slechts een eis tot 

flexibiliteit van het ontwerpproces. De voorkeur voor procesmatige afspraken boven vooraf 

gestelde inhoudelijke keuzes komt niet voor in het handboek ( ).  

Op de transparantie (ontwerpprincipe 3) van het besluitvormingsproces wordt wel 

degelijk gelet ( ). In dergelijke mate dat de aanpak wat betreft communicatie en wat betreft het 

bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voldoende aan bod komt. De communicatie moet 

onder andere worden vorm gegeven met maximale openheid van het proces. Hierdoor kunnen 

partijen op ieder gewenst moment duidelijkheid krijgen over de gang van zaken in het 

besluitvormingsproces. Het Plan van Aanpak (PvA) moet daarnaast een beschrijving en 

onderbouwing bevatten van de voorgestelde procesarchitectuur en van de procesorganisatie, 

waarbij er aandacht moet zijn voor het proces van regionale bestuurlijke en maatschappelijke 

consultatie in relatie tot het ontwerpproces. Ook moet het PvA inzicht geven in de 

uitvoeringsorganisatie van de planstudie en realisatie van de maatregel. Dit zorgt ook voor de 

nodige transparantie voor de betrokken partijen.  

De aandacht voor openheid van het besluitvormingsproces is in de checklist uit het 

Handboek SNIP, gebaseerd op twee goede en één slechte beoordeling van de ontwerpprincipes, 

voldoende aanwezig ( ). 

 

4.1.2 Bescherming kernwaarden 

Zoals is gebleken uit de vorige paragraaf over openheid wordt er door de PDR veel waarde 

gehecht aan voldoende draagvlak. Er wordt gecontroleerd of de maatregelen passen binnen het 

regionale beleid en het rijksbeleid en of er is geïnventariseerd wat de consequenties zijn voor 
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betrokkenen en voor het waterbeheer. In de SNIP2A fase moet er een lijst worden geleverd met 

vooraf gemaakte afspraken met bewoners, bedrijven en/of eigenaren over bijvoorbeeld schade, 

overlast tijdens uitvoering, bereikbaarheid, onteigening, etc. Daarnaast wordt er in de SNIP3 fase 

gekeken of er sprake is van zorgvuldige belangenafweging en of eventuele schade voor 

belanghebbenden is beperkt. Dit alles komt overeen met ontwerpprincipe 4, waarbij het 

bijbehorende meetbare criteria stelt dat er vooraf afspraken moeten worden gemaakt om de 

kernwaarden van partijen te beschermen ( ). Er wordt echter niet voldoende genoemd of deze 

afspraken direct bindend moeten zijn en daarmee tot aan het eindresultaat gelden of dat er 

hiermee slechts aan het proces wordt gecommitteerd (ontwerpprincipe 5). Hierover moet 

volgens PM wel degelijk duidelijkheid over bestaan ( ). 

Er wordt wel verwacht in de SNIP3 fase dat er reeds contact is geweest met toekomstige 

beheerders en dat er op hoofdlijnen  afspraken  zijn gemaakt over het beheer na de realisatie, 

maar dit wijst juist in de richting van afspraken over commitment aan het resultaat, niet aan het 

proces. Het al dan niet mogen uitstellen van deze afspraken/commitments (ontwerpprincipe 6) 

komt niet aan de orde ( ). Ten slotte wordt er ook niet gecontroleerd op mogelijkheden voor 

partijen om uit het proces te treden tijdens het proces, ondanks de duidelijke aandacht die 

wordt gegeven aan draagvlak en communicatie. Ontwerpprincipe 7, welke stelt dat exit-regels in 

het proces belangrijk zijn, krijgt dus ook onvoldoende aandacht ( ). 

 De bij het besluitvormingsproces betrokken partijen krijgen naar aanleiding van de 

checklist over het algemeen onvoldoende garantie dat hun kernwaarden worden beschermd. Dit 

kernelement is onvoldoende aanwezig in het Handboek SNIP, drie van de vier ontwerpprincipes 

krijgen namelijk een slechte waardering ( ). 

 

4.1.3 Voortgang 

Per SNIP fase wordt er gevraagd om aan te geven waar bij het project precies naar gestreefd 

wordt en wat de vorderingen zijn, waardoor partijen kunnen zien of er uiteindelijk winst valt te 

behalen. Het doel van de maatregel is al in een vroeg stadium (in het PvA) duidelijk gemaakt 

waarna er in de SNIP2 fase verschillende alternatieven worden overwogen. Hierbij moet ook 

telkens per alternatief duidelijk zijn wat de uitkomst ervan zal zijn. In de SNIP3 fase wordt 

uiteindelijk het voorkeursalternatief (VKA) gekozen, waarvan de gepoogde uitkomst uitzicht 

biedt op de winst die er voor partijen te behalen is. Dus wat betreft ontwerpprincipe 8 scoort de 

checklist prima ( ). Ook ontwerpprincipe 9 behaalt een voldoende ( ), aangezien er per SNIP 

fase om een planning voor de maatregel wordt gevraagd. Het Plan van Aanpak moet een 

gedetailleerde SMART-planning1 bevatten voor het ontwerp en de realisatie van de maatregel, 

waarin onder andere mijlpalen (‘quick wins’) moeten zijn opgenomen. Vervolgens moet de 

planning in SNIP-fasen 2 en 3 zijn geactualiseerd met zichtbare voortgang en eventuele 

verschuivingen, onzekerheden, etc. 

 Of de projectbemensing op orde is wordt ook gecontroleerd in het Handboek SNIP, 

waarbij gekeken wordt of de projectorganisatie op de juiste wijze is vormgegeven en ook of de 

projectgroep opgetuigd is met een duidelijke rolverdeling. Echter een antwoord hierop zal niet 

weergeven of het proces ook daadwerkelijk een zware personele bezetting kent 

(ontwerpprincipe 10). Er wordt gekeken naar de verantwoordelijkheid per persoon, maar niet 

welke functie diegene in zijn/haar eigen partij bekleedt ( ). Ook wordt er geen directe aandacht 

besteed aan mogelijke conflicten in het proces, waar ontwerpprincipe 11 op in gaat ( ). Zo moet 

het plan van aanpak een beschrijving en onderbouwing bevatten van de voorgestelde 

                                                           
1 Een planning die Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden is. 
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procesarchitectuur en procesorganisatie, waarbij o.a. gelet wordt op risico’s t.a.v. draagvlak bij 

beheersmaatregelen. Risico’s benoemen zegt echter niets over het kunnen voorkomen van 

conflicten. Wel wordt er expliciet gekeken naar consequenties voor betrokkenen en voor het 

waterbeheer en wordt er een overzicht gevraagd van de gemaakte afspraken met bewoners, 

bedrijven en eigenaren. Er zijn dus wel een aantal controles die wijzen in de richting van het 

voorkomen van conflicten, maar er wordt te weinig over gesproken wanneer conflicten zich wel 

voor zouden doen en hoe (en in welke laag) deze dan zouden worden aangepakt. 

Tot slot komt het begrip ‘command and control’, en daarmee het laatste ontwerpprincipe 

(12) bij het kernelement ‘voortgang’, in het Handboek SNIP wel voldoende tot uiting ( ), omdat 

het Handoek SNIP op zichzelf al een machtsmiddel vormt. De PDR houdt met het handboek 

namelijk de procesgang van het project in de gaten en roept mensen op het matje wanneer er 

niet wordt voldaan aan de gestelde eisen. Dit is een vorm van machtsuitoefening. Maar naast 

deze machtsuitoefening stimuleert de SNIP-procedure tot een goede samenwerking tussen 

partijen onderling, door in het handboek aandacht te besteden aan de vele verschillende partijen 

die belang hebben bij het project, zoals natuurwet- en regelgeving, archeologie, geohydrologie, 

kabels en leidingen, etc. Tevens wordt er gelet op de communicatiestrategie in het proces.  

De checklist zorgt dus in voldoende mate voor vaart in het besluitvormingsproces, 

waarmee het kernelement ‘voortgang’ goed wordt beoordeeld. De meerderheid van de 

ontwerpprincipes krijgt een goede beoordeling ( ). 

 

4.1.4 Inhoud 

Het laatste kernelement, inhoud, bevat tevens de laatste twee ontwerpprincipes. 

Ontwerpprincipe 13 gaat in op het faciliterend gebruik van inhoudelijke inzichten. Het 

Handboek SNIP hecht hier voldoende waarde aan ( ). Partijen moeten genoeg de ruimte krijgen 

in het besluitvormingsproces, waardoor ze hun inzichten in het proces kunnen verwerken. Daar 

tegenover staat de toetsing door de experts van de PDR en daarnaast vindt er ook een 

onafhankelijke audit plaats door Carnegie Consult. Het doel hiervan is, zoals beschreven in het 

handboek: “het verkrijgen van een onafhankelijk en onpartijdig oordeel, waarbij wordt nagegaan 

of de initiatiefnemer zijn werkprocessen en de daarbij behorende verantwoording beheerst 

conform de procedureregeling Grote Projecten” (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008, p. 

44). Ook wordt er regelmatig teruggekoppeld naar onderzoeksbureau Deltares, of bijvoorbeeld 

het realiseren van de veiligheidsdoelstelling optimaal is gewaarborgd. Het Q-team is opgezet om 

de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, waarmee ook regelmatig overleg wordt gepleegd. Er is 

over het algemeen veel aandacht voor consultatie in het Handboek SNIP, wat wijst op voldoende 

terugkoppelingsmomenten in het proces. 

 Met al deze verschillende inzichten van partijen en onafhankelijke kennis van experts 

moet er uiteindelijk een soort filtering plaatsvinden. Ontwerpprincipe 14 stelt dat het proces een 

verloop van inhoudelijke variëteit naar selectie moet kennen. Wellicht is dit misschien wel één 

van de meest duidelijke aanwezigheid van een ontwerpprincipes, omdat de gehele SNIP-

procedure een en al verloop van inhoudelijke variëteit naar selectie bevat ( ). Immers, de SNIP 

2A fase bevat verschillende alternatieven van het plan waarin zoveel mogelijk alle inzichten en 

onafhankelijke kennis verwerkt is, waarna er in SNIP3 uiteindelijk een voorkeursvariant moet 

worden gekozen. Vanaf dat moment treedt er dus selectie op en is de variatie aan inzichten en 

onafhankelijke kennis door een denkbeeldige trechter gaan stromen, waardoor sommige ideeën 

zijn vervlogen en anderen met elkaar vervlochten.  

Al met al scoort het laatste kernelement ‘inhoud’ dus erg goed in het Handboek SNIP. De 

twee bijbehorende ontwerpprincipes komen voldoende aan bod ( ).  
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4.1.5 Waardering SNIP-procedure 

Bovenstaande sub-paragrafen 4.1.1 t/m 4.1.4 zijn schematisch weergegeven in onderstaande 

tabel (tabel 4). Uit de tabel blijkt dat de SNIP-procedure goed wordt gewaardeerd door 

procesmanagement. Het kernelement ‘bescherming kernwaarden’ scoort als enige niet goed. De 

SNIP-procedure stuurt verder voldoende aan op openheid, voortgang en inhoud.  

 

Kernelementen/Ontwerpprincipes Waardering 
Openheid  

1. Alle relevante partijen worden bij het besluitvormingsproces betrokken.  
2. Inhoudelijke keuzes worden getransformeerd tot procesmatige afspraken.  
3. Transparantie van proces en procesmanagement.  

Bescherming kernwaarden  
4. De centrale waarden van partijen worden beschermd.  
5. Commitment aan het proces, niet aan het resultaat.  
6. Commitments kunnen door partijen worden uitgesteld.  
7. Het proces kent exit-regels.  

Voortgang  
8. Het proces kent vooruitzichten op winst.  
9. Er zijn quick wins.  
10. Het proces kent een zware personele bezetting.  
11. Conflicten worden zo diep mogelijk in het proces weggelegd.  
12. Command and control wordt als aanjager van het proces benut.  

Inhoud  
13. Inhoudelijke inzichten worden faciliterend gebruikt; de rollen van experts en 
belanghebbenden worden gescheiden en vervlochten.  

14. Het proces kent een verloop van inhoudelijke variëteit naar selectie.  
 

 

 

4.2 Dijkverlegging Westenholte 

Over het algemeen wordt de dijkverlegging bij Westenholte goed beoordeeld in zowel de meest 

recente voortgangsrapportage van Ruimte voor de Rivier (2012), als ook in de tussenevaluatie 

van de Erasmus Universiteit en Berenschot (2011). Of de planstudiefase van het project na een 

analyse aan de hand van de kernelementen en ontwerpprincipes van procesmanagement ook 

goed scoort, is in deze paragraaf uitgewerkt.  

 

4.2.1 Openheid 

Bij de dijkverlegging in Westenholte lag relatief veel nadruk op het creëren van draagvlak in de 

regio. Daarbij begon het participatieproces vaak met vrij uitgebreide participatieronden, waarin 

er de ruimte was voor de wensen en eisen vanuit de lokale belangen (Hulsker, Wienhoven, Van 

Diest, & Buijs, 2011, p. 74). Alle relevante partijen werden dan ook meegenomen in het proces 

(ontwerpprincipe 1). Daarbij is het soms zo geweest dat een partij zelf aan de bel moest trekken 

om betrokken te raken, maar vervolgens werd deze partij meegenomen in het vervolg van het 

proces ( ).  

Met deze partijen moet er volgens PM vooraf zo min mogelijk inhoudelijke afspraken 

worden gemaakt, ten behoeve van de openheid van het proces (ontwerpprincipe 2). Voor de 

dijkverlegging in Westenholte (maar ook voor de rest van alle Ruimte voor de Rivier-projecten) 

Tabel 4: Waardering voor de SNIP-procedure per kernelement en ontwerpprincipe  
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zijn er randvoorwaarden gesteld die gelden vanuit de PKB, zoals over het behalen van de 

gestelde waterstanddaling, maar ook over aspecten als tijdige realisatie en het taakstellend 

budget (Ruimte voor de Rivier, 2006, p. 12). Deze inhoudelijke afspraken moesten er dus wel 

gemaakt worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in Bestuursovereenkomsten, waarin zowel 

inhoudelijke als procesmatige afspraken zijn opgenomen. Over het algemeen zijn 

opdrachtgevers en opdrachtnemers tevreden over het werken met bestuursovereenkomsten 

(Hulsker, Wienhoven, Van Diest, & Buijs, 2011, p. 77). Ondanks het feit dat de projectorganisatie 

bij de dijkverlegging bij Westenholte inhoud en proces strikt gescheiden wilde houden (F. Stam, 

persoonlijke communicatie, 22 februari 2013), is dit door Natuurmonumenten en door de 

Wijkvereniging WVF blijkbaar toch niet zo overgekomen (N. Bosma, persoonlijk communicatie, 

2 april 2013 & B. Van de Lisdonk, persoonlijke communicatie, 2 april 2013). Zij vonden de 

afspraken juist vooral inhoudelijk. Omdat het juist voor dergelijke betrokken 

belangenorganisaties belangrijk is te merken dat zij voornamelijk procesafspraken hoeven te 

maken, komt dit ontwerpprincipe onvoldoende aan de orde ( ). 

 Wat betreft de transparantie van het proces (ontwerpprincipe 3) scoort de 

dijkverlegging bij Westenholte ook onvoldoende ( ).  Bij dit ontwerpprincipe is het de bedoeling 

dat alle partijen een goed beeld hebben van de procesgang, de regels, andere betrokken partijen, 

etc. De Provincie Overijssel heeft hier volgens eigen zeggen voldoende aandacht aan besteed, 

wat ook zo is overgekomen op de Wijkvereniging WVF. Echter Natuurmonumenten gaf aan niet 

te weten wie wat wanneer nou beslist. Dat speelt volgens hen tot op de dag van vandaag. Ook 

D66 Zwolle schreef in een artikel op hun website dat ze twijfels hebben bij de communicatie 

omtrent de dijkverlegging (D66 Zwolle, 2010). 

 Wat betreft het eerste kernelement behaalt de dijkverlegging bij Westenholte dus geen 

goede score ( ). Twee van de drie ontwerpprincipes zijn in onvoldoende mate naar voren 

gekomen in de planstudiefase. 

 

4.2.2 Bescherming kernwaarden 

Ondanks het feit dat er zoals gezegd relatief veel aandacht bij dit project is besteed aan het 

creëren van draagvlak, zijn er wat betreft het beschermen van kernwaarden per partij 

voorafgaand aan het proces (ontwerpprincipe 4) geen directe afspraken gemaakt. De 

Wijkvereniging WVF heeft wel degelijk haar belangen naar voren kunnen brengen tijdens het 

proces, maar afspraken over de bescherming van hun kernwaarden zijn met hun niet gemaakt 

( ). Niet alleen de wijkvereniging gaf dit aan, ook Natuurmonumenten en de Provincie Overijssel 

bevestigden dit. 

 De partijen werden niet gevraagd zich vooraf aan het eindresultaat te committeren 

(ontwerpprincipe 5). Er heerste bij Natuurmonumenten wel het gevoel gebonden te zijn aan het 

eindresultaat, maar er is door de projectorganisatie niet gevraagd dit te doen ( ). Er werd 

gestreefd naar een zo flexibel mogelijk proces zonder commitments. Dit streven werkt ook 

positief ten opzichte van de inhoudelijke deelbeslissingen die er genomen werden 

(ontwerpprincipe 6). Partijen waren vrij om bezwaar te maken en er werd hun niet gevraagd 

een handtekening te zetten onder welke beslissing dan ook ( ). Ook hadden zij volgens de 

projectorganisatie wel degelijk de mogelijkheid om het proces te verlaten (ontwerpprincipe 7). 

Zowel bij Natuurmonumenten als ook bij de Wijkvereniging WVF was dit duidelijk, zij hadden 

zeker het gevoel gemakkelijk uit het proces te kunnen stappen (hoewel zij dit niet aan de orde 

vonden, ze wilden juist blijven participeren). PM stelt echter dat het proces exit-regels moet 



Dijkverleggingen in de planstudiefase   -   26 

 

kennen, er moeten duidelijke afspraken hierover zijn gemaakt (De Bruijn, Ten Heuvelhof, & In 't 

Veld, 2008, p. 130). Strikt genomen was dit dus niet het geval ( ). 

 Bij dit kernelement scoren dus twee ontwerpprincipes goed en twee minder goed. 

Aangezien er bij beide minpunten wel aandacht is besteed door de projectorganisatie, maar er 

strikt genomen voor beide ontwerpprincipes (4 en 7) geen exacte afspraken zijn gemaakt, 

wegen deze minpunten minder zwaar. Vandaar uiteindelijk een goede waardering van dit  

kernelement ( ). 

 

4.2.3 Voortgang 

Het proces was voor de betrokken partijen in die zin aantrekkelijk genoeg om te blijven 

participeren (ontwerpprincipe 8), omdat zij allemaal wel belang hadden bij de uitkomst van het 

project. Zij wilden dan ook graag blijven participeren ( ). De interactieve werksessies en ateliers 

werkten volgens de Provincie Overijssel vooral stimulerend. Wat ook stimulerend werkte, 

waren de te ontdekken ‘quick wins’ die in het proces werden geleverd (ontwerpprincipe 9). In 

het boek van De Bruijn, Ten Heuvelhof en In ’t Veld (2008, p. 150) wordt zelfs het programma 

Ruimte voor de Rivier als voorbeeld genoemd wat betreft deze tussentijdse uitbetalingen van 

‘winst’. De verantwoordelijke staatssecretaris heeft namelijk, om het proces niet te laten 

stagneren, in de beginfase van het programma een aantal projecten de status ‘koploperproject’ 

gegeven. Een dergelijk project mocht vooruitlopend op de vaststelling van de definitieve lijst van 

projecten, alvast starten. Westenholte was ook één van de koploperprojecten (Infrasite, 2005), 

hetgeen een zekere ‘quick win’ was voor het project in het algemeen. Het proces van het project 

zelf kent ook ‘quick wins’ ( ), bijvoorbeeld wanneer partijen zien dat er iets met hun ideeën 

wordt gedaan. Over het algemeen zagen partijen dit gebeuren gedurende het proces. Ook de 

SNIP-fasering werkte als een soort voortgangsprikkel. Wanneer een VKA is gekozen (SNIP2A) of 

wanneer het projectbesluit is genomen (SNIP3), is er immers weer voortgang geboekt waar 

partijen aan kunnen zien dat er daadwerkelijk wat gebeurt. 

 Er is door de projectorganisatie niet bewust gelet op de functie die een 

vertegenwoordiger van een betrokken partij bekleedde (ontwerpprincipe 10). Wie de partij 

wilde sturen is aan de achterban overgelaten. Ondanks het feit dat hier bewust voor is gekozen 

en er gegronde argumenten aan ten grondslag liggen, is dit volgens procesmanagement niet de 

bedoeling ( ). Ook zijn er volgens de geïnterviewde personen vooraf geen maatregelen getroffen 

om mogelijke conflicten te voorkomen (ontwerpprincipe 11). Inhoudelijk zijn hiervoor wel 

maatregelen getroffen, zoals het benaderen van de bewoners die moesten verhuizen en daar 

goed mee communiceren en hen alternatieve locaties toewijzen. Maar procesmatige afspraken 

zijn vooraf niet gemaakt. Toch wordt dit ontwerpprincipe wel goed beoordeeld ( ), omdat de 

meningsverschillen en akkefietjes voornamelijk werden uitgevochten tijdens de ateliers en 

begeleidingsgroepen, dus niet in de hogere lagen van de organisatie. Daar is bewust op gestuurd. 

 Tevens is er door de projectorganisatie bewust omgegaan met aan de ene kant een 

degelijke samenwerking en aan de andere kant het escaleren naar een niveau hoger wanneer 

belangen van partijen elkaar totaal niet raakten (ontwerpprincipe 12). Dit werd dan wel eens als 

vervelend ervaren, maar volgens procesmanagement is dit een goede houding ( ).  

 Vier van de vijf ontwerpprincipes bij het kernelement ‘voortgang’ zijn dus goed 

beoordeeld. Vandaar ook dat dit kernelement een goede beoordeling krijgt ( ).  
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4.2.4 Inhoud 

Zowel op inhoudelijk vlak als ook op communicatief en procesmatig vlak waren er voldoende 

onafhankelijke experts bij het proces betrokken (ontwerpprincipe 13). Daarnaast werd er 

bewust omgegaan met de kennis aan de ene kant en de vraag ernaar aan de andere kant. De 

vraag moet hierin volgens de provincie sturend zijn, niet de kennis. De wijkvereniging had 

bijvoorbeeld bezwaar ingediend tegen de verplaatsing van een schapenboerderij, welke dichter 

op de wijk kwam te liggen. Met de meest voorkomende wind zou de wijk dan in de rook van de 

boerderij liggen, waarbij gevreesd werd voor de risico’s van de Q-koorts (Waterforum, 2010). 

Doordat de GGD de situatie heeft geanalyseerd is dit bezwaar afgekeurd en heeft de verplaatsing 

van de schapenboerderij doorgang kunnen vinden. Kennis moet dus dienstbaar zijn aan de 

vraag, waarmee kennis (zoals het ontwerpprincipe stelt) faciliterend gebruikt wordt ( ). 

 Bij het gebruik van kennis moet er volgens procesmanagement gedurende het proces 

ook sprake zijn van inhoudelijke variëteit waar een selectie uit wordt gemaakt (ontwerpprincipe 

14). Dit proces is in het gehele Ruimte voor de Rivier-programma betrekkelijk soepel verlopen 

en fungeert dan ook wederom als voorbeeld in het boek van De Bruijn, Ten Heuvelhof en In ’t 

Veld (2008, p. 181). Op projectniveau zien we deze overgang van inhoudelijke variëteit naar 

selectie ook terug, omdat er volgens de SNIP-procedure wordt gehandeld (F. Stam, persoonlijke 

communicatie, 22 februari 2013). Er moet volgens deze procedure in het begin veel kennis en 

inzichten worden gegenereerd waarmee een aantal alternatieven moeten worden opgesteld. 

Hieruit moet een voorkeursalternatief worden gekozen (SNIP2A), welke uiteindelijk nog verder 

moet worden uitgewerkt tot een projectontwerp. Deze fasen vormen samen een inhoudelijke 

selectieprocedure ( ). 

 Het is dus duidelijk dat het kernelement ‘inhoud’ ruim voldoende aandacht krijgt in de 

planstudiefase van de dijkverlegging bij Westenholte.  

 

4.2.5 Waardering planstudiefase Westenholte 

Bovenstaande subparagrafen 4.2.1 t/m 4.2.4 worden schematisch weergegeven in onderstaande 

tabel (tabel 5). Op het eerste gezicht kan hieruit worden opgemaakt dat de dijkverlegging bij 

Westenholte redelijk volgens de principes van procesmanagement is verlopen. Het enige 

kernelement dat niet goed wordt gewaardeerd, is ‘openheid’. Ondanks het feit dat de 

projectorganisatie veel aandacht heeft besteed aan een zo transparant mogelijk proces met zo 

min mogelijk inhoudelijke afspraken vooraf, heeft dit blijkbaar niet voldoende zijn vruchten 

afgeworpen. Daarnaast scoort het kernelement ‘voortgang’ goed, in overeenstemming met de 

voortgang van project zoals die staat beschreven in het laatste voortgangsrapport (Ruimte voor 

de Rivier, 2012). Verder scoort het element ‘inhoud’ opvallend goed en wankelt het proces hier 

en daar nog wat betreft de bescherming van de kernwaarden van betrokken partijen. 

 

Kernelementen/Ontwerpprincipes Waardering 
Openheid  

1. Alle relevante partijen worden bij het besluitvormingsproces betrokken.  
2. Inhoudelijke keuzes worden getransformeerd tot procesmatige afspraken.  
3. Transparantie van proces en procesmanagement.  

Bescherming kernwaarden  
4. De centrale waarden van partijen worden beschermd.  
5. Commitment aan het proces, niet aan het resultaat.  
6. Commitments kunnen door partijen worden uitgesteld.  
7. Het proces kent exit-regels.  
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Voortgang  
8. Het proces kent vooruitzichten op winst.  
9. Er zijn quick wins.  
10. Het proces kent een zware personele bezetting.  
11. Conflicten worden zo diep mogelijk in het proces weggelegd.  
12. Command and control wordt als aanjager van het proces benut.  

Inhoud  
13. Inhoudelijke inzichten worden faciliterend gebruikt; de rollen van experts en 
belanghebbenden worden gescheiden en vervlochten.  

14. Het proces kent een verloop van inhoudelijke variëteit naar selectie.  
 

 

4.3 Dijkverlegging Cortenoever 

In tegenstelling tot de dijkverlegging bij Westenholte, komt de dijkverlegging bij Cortenoever 

niet altijd even goed uit de verf in rapportages en evaluaties. Dit project zal zoals gezegd de 

gestelde deadline van 2015 niet halen en loopt dus vertraging op. In deze paragraaf is 

uitgewerkt of de dijkverlegging bij Cortenoever na een analyse aan de hand van 

procesmanagement beter wordt beoordeeld of niet. 

 

4.3.1 Openheid 

Bij de totstandkoming van het definitieve ontwerp heeft het Waterschap Veluwe (nu 

‘Waterschap Vallei & Veluwe’) volgens Arcadis (2011, p. 23) de bewoners, gebruikers, eigenaren 

en belangengroepen in het gebied intensief betrokken. Alle relevante partijen zouden dan ook 

zijn betrokken (ontwerpprincipe 1). Ook volgens een artikel uit de regionale krant is de 

klankbordgroep een gezelschap waarin veel verschillende belangen worden vertegenwoordigd 

(De Stentor, 2007). Echter grondeigenaren werden volgens een lid van de klankbordgroep vaak 

vergeten (W. de Beaufort, persoonlijke communicatie, 27 maart 2013). Zij hebben zelf vaak actie 

moeten ondernemen om betrokken te raken bij het proces. Zij zijn te laat in de klankbordgroep 

opgenomen. Ook een tweede grondeigenaar uitte kritiek: “Je zou toch verwachten dat ze ons er 

op z’n minst bij betrekken als ze iets met dit gebied willen” (De Stentor, 2009). Grondeigenaren 

behoren wel degelijk tot een belanghebbende en dus relevante partij in dit proces, er is met 

name in het begin van de planstudie fase volgens deze partij onvoldoende naar hen omgekeken. 

Dus ondanks de open houding van de projectorganisatie en het brede voortraject, krijgt dit 

ontwerpprincipe toch een negatieve waardering ( ). 

 Over de aanwezigheid van procesmatige dan wel inhoudelijke afspraken 

(ontwerpprincipe 2), gelden er zoals gezegd in paragraaf 4.2.1 voor het gehele Ruimte voor de 

Rivier-programma een aantal inhoudelijke randvoorwaarden, welke vastgelegd zijn in de eerder 

genoemde Bestuursovereenkomsten. In tegenstelling tot het project bij Westenholte, gaven de 

geïnterviewde personen die betrokken waren bij Cortenoever aan dat zij de afspraken die met 

hun zijn gemaakt, vooral procesmatig van aard vonden ( ). 

 Via zogeheten ‘adviessessies’, voorlichtingsbijeenkomsten en informatiebrochures zijn 

de wensen en ideeën van belanghebbenden geïnventariseerd en werden de koersen met de 

omgeving besproken. Volgens waterschap Veluwe (J. van den Boomgaard, persoonlijke 

communicatie, 1 februari 2013), maar ook volgens de gemeente Voorst (R. van der Plank, 

persoonlijke communicatie, 22 februari 2013), is er voldoende aandacht besteed aan de 

transparantie van het proces. Deze mening werd gedeeld door W. Beaufort (persoonlijke 

Tabel 5: Waardering voor de dijkverlegging bij Westenholte, per kernelement en ontwerpprincipe  
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communicatie, 27 maart 2013), lid van de klankbordgroep IJsselsprong, maar benoemde wel het 

wegzakken van de aandacht hiervoor naarmate het traject vorderde. Het was voor hem niet 

duidelijk hoe het proces zou verlopen. Ook hadden belanghebbenden het gevoel dat er bij 

inspraakbijeenkomsten niet naar hen wordt geluisterd, waardoor sommigen niet eens meer 

naar dergelijke bijeenkomsten komen (De Stentor, 2009). Omdat het proces volgens 

procesmanagement voor alle betrokken partijen een transparant proces moet zijn van begin tot 

eind, krijgt dit ontwerpprincipe geen goede waardering ( ). 

 Het eerste kernelement ‘openheid’ krijgt op basis van een goede en twee slechte 

beoordeling van de ontwerpprincipes, een negatieve waardering ( ). 

 

4.3.2 Bescherming kernwaarden 

Net als bij het dijkverleggingsproject in Westenholte zijn er bij Cortenoever geen daadwerkelijke 

afspraken gemaakt over de bescherming van kernwaarden per partij (ontwerpprincipe 4). Het 

Waterschap heeft bij de actorenanalyse wel degelijk gekeken naar de belangen per betrokken 

partij. Deze belangen zijn dus geïnventariseerd, maar specifieke afspraken zijn er dus niet 

gemaakt ( ). Hier was bij de Gemeente Voorst overigens ook geen behoefte aan, er is nooit 

sprake geweest van aantasting van hun kernwaarden. Toch hecht procesmanagement hier 

waarde aan.  

 Wat betreft de commitment van partijen aan het proces dan wel aan het eindresultaat 

(ontwerpprincipe 5), bleken partijen zich juist graag te ‘binden’ aan het proces. Zij wilden graag 

inspraak hebben omdat zij belang hebben bij de uitkomst van het dijkverleggingsproject. Men 

kon uiteindelijk nog beslissen of ze het met het eindresultaat eens waren ( ). Dit gold ook voor 

de inhoudelijke deelbeslissingen die er genomen moesten worden (ontwerpprincipe 6), zoals 

het voorkeursalternatief wat op een bepaald moment werd gekozen. Dit alternatief wordt op een 

bepaald moment uitgewerkt, maar daarvoor wordt niet gevraagd aan de partijen hiermee 

akkoord te gaan ( ). 

Er zijn geen regels gesteld over de mogelijkheid tot verlaten van het proces, maar dit was 

wel degelijk mogelijk. Het bleek dat deze regels niet gemist werden, partijen bleven juist graag 

betrokken en hadden niet het idee ‘vast te zitten’ in het proces. Toch krijgt dit punt een 

negatieve beoordeling, omdat het ontwerpprincipe van procesmanagement stelt dat er 

daadwerkelijk regels over moeten bestaan ( ). 

 De waardering van het kernelement ‘bescherming kernwaarden’ is uiteindelijk positief 

( ). Dit vanwege dezelfde reden als bij Westenholte, namelijk dat er bij beide minpunten wel 

aandacht is besteed door de projectorganisatie, maar er strikt genomen voor beide 

ontwerpprincipes (4 en 7) geen exacte regels zijn gesteld. Daarom wegen deze negatieve 

beoordelingen minder zwaar mee. 

 

4.3.3 Voortgang 

Het proces bleef aantrekkelijk genoeg doordat elke partij er wel een belang bij had en graag 

wilde participeren (ontwerpprincipe 8). Het Waterschap heeft hier naar eigen zeggen aandacht 

aan geschonken door duidelijkheid te geven over procedures en het proces. Ook hebben zij heel 

nadrukkelijk het proces en de procedures doorgenomen met de partijen en hen de planning 

laten zien. De gemeente beaamt dit en bekijkt het ook liever van de andere kant: er was geen 

enkele aanleiding om niet meer te willen participeren ( ). 

 Net als het project in Westenholte was de dijkverlegging bij Cortenoever ook één van de 

koploperprojecten van het programma Ruimte voor de Rivier (F. Stam, persoonlijke 
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communicatie, 22 februari 2013). Dit heeft de start van het proces een boost gegeven en was een 

‘quick win’ voor het project in het algemeen (ontwerpprincipe 9). De procesgang op 

projectniveau bevatte daarnaast ook tussentijdse ‘winst’, in dezelfde vorm als bij het project in 

Westenholte. Namelijk wanneer partijen zien dat iets met hun input wordt gedaan. Over het 

algemeen zagen partijen dit voldoende gebeuren, volgens de klankbordgroep echter wel vaak 

veel te laat. Wederom werkt ook de SNIP-fasering als een voortgangsprikkel, omdat er 

tussentijds mijlpalen worden behaald in de vorm van een SNIP2A- of SNIP3-beslissing ( ). 

 Wat betreft de bemensing is er niet bewust op functie geselecteerd, maar is er wel naar 

de functie van de betreffende personen gevraagd (ontwerpprincipe 10). Daarbij werd er 

gekeken of de persoon enig mandaat had (J. van den Boomgaard, persoonlijke communicatie, 1 

februari 2013). Wat dat betreft is er in ieder geval voldoende op gelet. Uiteindelijk bevatte het 

projectteam namelijk een redelijk zware bemensing, wat door procesmanagement wordt 

gewaardeerd ( ). 

 Er zijn vooraf geen maatregelen getroffen om mogelijke conflicten te voorkomen 

(ontwerpprincipe 11). Hier was echter ook geen behoefte aan volgens het Waterschap. Er 

hebben zich ook geen conflicten voorgedaan in het proces. Wanneer dit wel mocht gebeuren, 

dan zou dit eerst in de ambtelijke begeleidingsgroep worden besproken, mocht dit niet helpen 

dan gaan de betreffende personen/partijen met elkaar in gesprek en pas daarna zou er worden 

geëscaleerd. Er is dus wel sprake van een gelaagde structuur van het proces, waarmee bewust 

zou worden omgegaan in een conflictsituatie. Vandaar dat dit ontwerpprincipe goed wordt 

beoordeeld ( ). Er is echter niet bewust genoeg gebruik gemaakt van macht tegenover 

samenwerking volgens de principes van procesmanagement (ontwerpprincipe 12). De focus ligt 

vanuit het Waterschap volgens de benadering te veel op voldoende samenwerking tussen 

partijen (zij hanteerden een zo open mogelijke houding). Er is wel de mogelijkheid tot 

machtsuitoefening (escalatie), maar deze kwamen pas op het laatste moment aan de orde 

volgens het Waterschap. Dit maakt dat er niet voldoende gebruik van ‘command and control’ 

gemaakt is om daadwerkelijk de voortgang te stimuleren ( ). 

 De waardering van het kernelement ‘voortgang’ is positief ( ), op basis van vier positieve 

en één negatieve beoordeling van de bijbehorende ontwerpprincipes. 

 

4.3.4 Inhoud 

Zowel onafhankelijke inhoudsdeskundigen als ook deskundigen op het gebied van (politieke) 

processen zijn voldoende betrokken bij het project (ontwerpprincipe 13). Er is hier bij de 

samenstelling van het projectteam rekening mee gehouden (J. van den Boomgaard, persoonlijke 

communicatie, 1 februari 2013). Niet alleen inhoudelijk, maar ook op het gebied van 

communicatie waren er experts betrokken ( ). Daarnaast geldt zoals gezegd voor zowel 

Cortenoever als Westenholte dat er van een proces van inhoudelijke variëteit naar selectie wel 

degelijk sprake is (ontwerpprincipe 14). Dit omdat er bij alle Ruimte voor de Rivier-projecten 

gehandeld wordt naar de SNIP-procedure. ( ). De procedure fungeerde volgens het Waterschap 

ook echt als leidraad; het is dan ook opgenomen in de eerder genoemde 

Bestuursovereenkomsten. 

 Het laatste kernelement, ‘inhoud’, scoort dus erg goed bij het dijkverleggingsproject in 

Cortenoever ( ). 
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4.3.5 Waardering planstudiefase Cortenoever 

Bovenstaande sub-paragrafen 4.3.1 t/m 4.3.4 worden schematisch weergegeven in 

onderstaande tabel (tabel 6). Hieruit is op te maken dat ook het dijkverleggingsproject bij 

Cortenoever redelijk goed wordt gewaardeerd door de benadering van procesmanagement. 

Wederom is het kernelement ‘openheid’ het enige element dat een slechte beoordeling krijgt. 

Terwijl er ook hier door de projectorganisatie een zo open mogelijke houding is aangenomen. 

Verder valt op dat het kernelement ‘voortgang’ een goede waardering krijgt, terwijl het project 

wel degelijk achter loopt op schema. Wat betreft de bescherming van kernwaarden van 

betrokken partijen is er nog het één en ander aan te merken, maar op het gebied van inhoud 

wordt het project goed beoordeeld. 

 

Kernelementen/Ontwerpprincipes Waardering 
Openheid  

1. Alle relevante partijen worden bij het besluitvormingsproces betrokken.  
2. Inhoudelijke keuzes worden getransformeerd tot procesmatige afspraken.  
3. Transparantie van proces en procesmanagement.  

Bescherming kernwaarden  
4. De centrale waarden van partijen worden beschermd.  
5. Commitment aan het proces, niet aan het resultaat.  
6. Commitments kunnen door partijen worden uitgesteld.  
7. Het proces kent exit-regels.  

Voortgang  
8. Het proces kent vooruitzichten op winst.  
9. Er zijn quick wins.  
10. Het proces kent een zware personele bezetting.  
11. Conflicten worden zo diep mogelijk in het proces weggelegd.  
12. Command and control wordt als aanjager van het proces benut.  

Inhoud  
13. Inhoudelijke inzichten worden faciliterend gebruikt; de rollen van experts en 
belanghebbenden worden gescheiden en vervlochten.  

14. Het proces kent een verloop van inhoudelijke variëteit naar selectie.  
 

 

 

Op dit punt zijn alle drie de casussen onafhankelijk van elkaar geanalyseerd aan de hand van de 

procesmanagementbenadering. Dit heeft per casus een tabel met waarden opgeleverd. In het 

volgende hoofdstuk worden de drie casussen met hun waardering naast elkaar gelegd. 

 

  

Tabel 6: Waardering voor de dijkverlegging bij Cortenoever, per kernelement en ontwerpprincipe  
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5   Evaluatie onderzoeksresultaten 
 

 

In hoofdstuk 4 zijn alle drie de casussen geanalyseerd op basis van de verzamelde gegevens. 

Deze analyse heeft per casus een tabel opgeleverd met daarin de waardering per kernelement en 

ontwerpprincipe. In dit hoofdstuk worden deze tabellen met elkaar vergeleken door deze samen 

te voegen in één overzichtelijke tabel (tabel 7). Hiermee is in één oogopslag te zien waar de 

overeenkomsten en verschillen zich bevinden en wordt dus deelvraag 3 behandeld.  

 

Kernelementen/Ontwerpprincipes Waardering 
 SNIP Westenholte Cortenoever 

Openheid    
1. Alle relevante partijen worden bij het 
besluitvormingsproces betrokken.    

2. Inhoudelijke keuzes worden getransformeerd tot 
procesmatige afspraken.    

3. Transparantie van proces en procesmanagement.    
Bescherming kernwaarden    

4. De centrale waarden van partijen worden beschermd.    
5. Commitment aan het proces, niet aan het resultaat.    
6. Commitments kunnen door partijen worden uitgesteld.    
7. Het proces kent exit-regels.    

Voortgang    
8. Het proces kent vooruitzichten op winst.    
9. Er zijn quick wins.    
10. Het proces kent een zware personele bezetting.    
11. Conflicten worden zo diep mogelijk in het proces 
weggelegd.    

12. Command and control wordt als aanjager van het proces 
benut.    

Inhoud    
13. Inhoudelijke inzichten worden faciliterend gebruikt; de 
rollen van experts en belanghebbenden worden gescheiden 
en vervlochten. 

   

14. Het proces kent een verloop van inhoudelijke variëteit 
naar selectie.    

 

 

Het vervolg van dit hoofdstuk bestaat uit een evaluatie van de overeenkomsten en verschillen 

die uit tabel 7 naar voren zijn gekomen, op basis waarvan de bruikbaarheid van 

procesmanagement wordt beoordeeld. Met deze evaluatie wordt ingegaan op deelvraag 4. De 

eerste vier paragrafen (5.1 t/m 5.4) bevatten een bespreking per kernelement. Vervolgens komt 

er een aparte bespreking van de samenhang tussen de SNIP-procedure en procesmanagement 

aan bod (paragraaf 5.5), waarna het hoofdstuk wordt afgesloten met de beoordeling van de 

bruikbaarheid van procesmanagement  in dergelijke situaties (paragraaf 5.6). 

 

 

 

Tabel 7: Vergelijkingstabel waarin de waarden van de drie casussen zijn samengevoegd  
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5.1 Openheid vergeleken 

Het kernelement ‘openheid’ blijkt uit de casestudy in de SNIP-procedure goed te worden 

beoordeeld door de procesmanagementbenadering. Echter dit komt blijkbaar niet over op de 

dijkverleggingsprojecten. Beide projecten worden slecht gewaardeerd op dit punt. Bij 

Westenholte heeft dit te maken met de afspraken die met partijen zijn gemaakt, welke 

voornamelijk door betrokken partijen als inhoudelijk werden gevonden. Bij Cortenoever zijn 

niet alle relevante  partijen (op tijd) betrokken bij het proces, grondeigenaren werden volgens 

eigen zeggen vaak vergeten of niet voldoende gehoord. Daarnaast geldt voor beide projecten dat 

er meer focus moet bestaan op de transparantie van het proces, het was niet duidelijk voor de 

betrokken partijen wie wanneer welke beslissing zou nemen. Dit terwijl de SNIP-procedure hier 

toch voldoende aandacht aan besteedt. 

 De waardering van de drie ontwerpprincipes die procesmanagement levert bij het 

kernelement ‘openheid’ geeft op deze manier dus een negatief beeld wat betreft de openheid van 

de dijkverleggingsprojecten. Bij beide projecten geeft de projectorganisatie echter aan hier juist 

veel aandacht aan te hebben besteed, zij hanteerden een zo open mogelijke houding ten opzichte 

van alle betrokkenen en belanghebbenden. Het was dan ook voor partijen in de meeste gevallen 

wel duidelijk wat er ging gebeuren. Dit duidt echter op een goede transparantie op het gebied 

van inhoud. Wat procesmanagement hier aan het licht brengt, is de benodigde aandacht voor 

meer transparantie van het proces. Daarbij is het vaak voor opdrachtgevers, opdrachtnemers 

(realisators) en ook bij overheden wel duidelijk hoe de procesgang eruit ziet, maar voor 

belangenorganisaties, bewoners, eigenaren en andere betrokkenen niet. De meeste van hen 

hebben de gemaakte afspraken ervaren als vooral inhoudelijk. Procesmatige afspraken zijn 

(voldoende) niet op hen overgekomen. 

 Procesmanagement is voor de beoordeling van openheid van een proces dus bruikbaar 

gebleken in deze situaties. De benadering heeft namelijk, ondanks de relatief weinig 

geïnterviewde personen, een duidelijk beeld gegeven van de situatie in de planstudiefase wat 

betreft de openheid van het proces.  

 

5.2 Bescherming kernwaarden vergeleken 

Uit tabel 7 blijkt dat de SNIP-procedure onvoldoende waarde hecht aan de bescherming van 

kernwaarden van de betrokken partijen, maar dit blijkt bij beide dijkverleggingen niet te zijn 

gemist.  SNIP vraagt wel degelijk om afspraken die met partijen zijn gemaakt over bescherming 

van hun kernwaarden, maar deze zijn bij de dijkverleggingsprojecten niet gemaakt. Daar 

tegenover staat de onvoldoende aandacht van SNIP voor commitment van betrokken partijen. 

Zowel wat betreft commitment aan het proces dan wel aan het eindresultaat, als commitment 

aan deelbeslissingen, bevat SNIP geen controle. Dit is blijkbaar ook niet nodig, omdat de 

betrokken partijen bij beide dijkverleggingsprojecten niet het gevoel hadden gebonden te zijn 

aan inhoudelijke deelbeslissingen dan wel aan het eindresultaat. Zij voelden zich juist vanuit hun 

belangen en verantwoordelijkheden zelf ‘verplicht’ om betrokken te zijn, dit werd hen niet 

vanuit de projectorganisatie gevraagd. Het was zelfs vaak zo dat respondenten zich graag wilden 

‘binden’ aan het proces. Ook voelden de meeste respondenten niet de behoefte het proces te 

verlaten, daar was volgens de meeste respondenten niet eens sprake van. Wederom wilden zij 

juist graag betrokken blijven om hun zegje te kunnen doen. 

 Ondanks het feit dat de SNIP-procedure bij dit kernelement dus niet goed uit de verf 

komt, heeft dit geen impact gehad op de dijkverleggingsprojecten. Aan de hand van de 

bijbehorende ontwerpprincipes is gebleken dat er bij de projecten geen enkele sprake is 

geweest van aantasting van kernwaarden. Er zijn geen specifieke afspraken over bescherming 
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gemaakt en geen regels opgesteld waarmee partijen het proces konden verlaten, maar hier was 

ook geen behoefte aan. Volgens de projectorganisaties konden partijen het proces verlaten 

wanneer ze wilden. Hiervan is uiteindelijk geen gebruik gemaakt. Sterker nog, de meeste 

respondenten gaven aan dat hier zelfs helemaal geen sprake van zou zijn. Natuurmonumenten 

liet bijvoorbeeld weten dat er bij het project in hun grond zou worden gegraven, waardoor ze 

wel degelijk betrokken wilden blijven (N. Bosma, persoonlijke communicatie, 2 april 2013). 

Daarnaast waren partijen volgens de projectorganisaties niet verplicht om zich te committeren 

aan het eindresultaat, dan wel aan inhoudelijke deelbeslissingen. Dit is op de partijen ook zo 

overgekomen, zij hebben zich vooral juist graag gebonden aan het proces, om hun zegje te 

kunnen doen. Er is nooit sprake geweest van aantasting van deze kernwaarden volgens de 

meeste respondenten. 

 Bovenstaande uitkomsten geven een goed beeld van de situatie omtrent de veiligheid 

van belangen. Procesmanagement is ook hiervoor dus bruikbaar gebleken, door middel van deze 

benadering is namelijk in kaart te brengen hoe partijen in het proces staan en hoe veilig zij zich 

daarin voelen. Daarnaast kan er worden achterhaald hoeveel aandacht SNIP aan deze veiligheid 

besteedt en in hoeverre dit noodzakelijk is. 

 

5.3 Voortgang vergeleken 

Wat bij dit kernelement opvalt, is dat het bij alle drie de casussen goed wordt beoordeeld. Er is 

blijkbaar voldoende stimulans voor vaart in het proces. Daarbij scoren de eerste twee 

ontwerpprincipes goed, zowel de vooruitzichten op winst als de uitbetaling van winst 

tussendoor (‘quick wins’) komen aan bod. Er is voor partijen voldoende winst te behalen, zowel 

tijdens als aan het eind van het proces. SNIP speelt hierbij een belangrijke rol, wanneer er 

immers een volgende fase wordt behaald geldt dit als een ‘quick win’ situatie. Aan de fasering 

kan de voortgang gemakkelijk worden afgelezen. Daarnaast wordt er voldoende met de input 

van betrokken partijen gedaan, wat als (tussentijdse) winst kan werken.  

Het ‘gewicht’ van de bemensing krijgt bij SNIP en ook bij Westenholte te weinig 

aandacht. Bij Cortenoever werd er niet bewust aandacht aan besteed, maar het projectteam 

bleek uiteindelijk toch een redelijk zware bemensing te hebben. Wat betreft conflicten behaalde 

de SNIP-procedure een slechte waardering, er wordt namelijk niet gecontroleerd op (afspraken 

over) conflictbeheersing. De projectorganisaties hadden ook geen directe afspraken gemaakt 

met partijen (of andere maatregelen getroffen) over mogelijke conflicten. Of dit ook echt 

noodzakelijk zou zijn is maar de vraag, aangezien beide dijkverleggingsprojecten dan wel geen 

‘conflictregels’ hadden opgesteld, maar wel aandacht hadden voor de beheersing hiervan 

(mochten er zich conflicten voordoen). De gelaagde structuur binnen het proces werd in geval 

van een conflict benut door het probleem te behandelen beginnend in de buitenste lagen.  

Daarbij zou escalatie naar een hoger niveau zich pas voordoen wanneer het niet anders kan. Ten 

slotte scoort de SNIP-procedure goed wat betreft ‘command and control’ en ook Westenholte 

benut dit principe ter bevordering van vaart. Alleen Cortenoever maakt er onvoldoende gebruik 

van. 

 Dit kernelement wordt op basis van voornamelijk goede waarderingen bij alle drie de 

casussen, positief beoordeeld. Opvallend is dan ook dat de dijkverlegging bij Cortenoever even 

goed scoort als die bij Westenholte, terwijl Cortenoever achter op schema ligt. Ben Broens, 

directeur Kennismanagement van Ruimte voor de Rivier, licht toe in Waterstand1 20 dat er voor 

                                                           
1
 Waterstand is een nieuwsbrief, uitgegeven door Ruimte voor de Rivier, die per kwartaal informeert over de 

voortgang van het programma. 
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sommige projecten toch iets meer tijd nodig is geweest voor de planvorming 

(Programmadirectie Ruimte voor de Rivier, 2012). Bij Cortenoever heeft dit alles te maken met 

het combineren van deze dijkverlegging met het nabijgelegen dijkverleggingsproject in 

Voorsterklei, maar ook met de rest van de ruimtelijke opgaven die rondom Zutphen aandacht 

verdienen. Dit voorstel voor een integrale aanpak, genaamd ‘IJsselsprong', is gericht op de lange 

termijn waarbij vier opgaven voor water, wonen, groen en bereikbaarheid in samenhang 

worden uitgevoerd (De IJsselsprong, n.d.). Deze integrale aanpak zorgt echter voor een toename 

van de projectomvang en dus een vertraging in de besluitvorming. Dit punt is uit de analyse op 

basis van procesmanagement niet naar voren gekomen, wat maakt dat de waardering van dit 

kernelement niet helemaal compleet is. Wel geeft de positieve beoordeling van voortgang weer 

dat de vertraging van het project nauwelijks vanuit het proces te verklaren valt, maar ergens 

anders gezocht moet worden. Dit blijkt uiteindelijk ook het geval. 

 Op deze manier is procesmanagement dus wel bruikbaar gebleken wat betreft het 

beoordelen van de voortgang, maar behoeft wel enige toevoeging. Er bleken namelijk externe 

omstandigheden te zijn welke de voortgang van het proces in Cortenoever beïnvloedden. De 

analyse op basis van procesmanagement bracht dit niet aan het licht, terwijl dit toch een 

belangrijk punt is geweest. 

 

5.4 Inhoud vergeleken 

De aandacht voor inhoudelijke kwaliteit is bij zowel de SNIP-procedure, als bij de twee 

dijkverleggingsprojecten, ruim voldoende aanwezig. Beide ontwerpprincipes krijgen bij elke 

casus een goede waardering. Ook het verloop van inhoudelijke variëteit naar selectie is in alle 

drie de gevallen aanwezig. 

De SNIP-procedure controleert duidelijk op de betrokkenheid van experts op alle 

vlakken waar kennis nodig is. Daarnaast wordt er ook gecontroleerd op de belangrijkste 

adviezen en aandachtspunten die na consultatie in de regio naar voren zijn gekomen, waarbij 

het standpunt van de initiatiefnemer hierover duidelijk moet worden gemaakt. Ook is de wijze 

waarop de adviezen en aandachtspunten uit de regio worden verwerkt opgenomen in de 

checklist uit het Handboek SNIP (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008, pp. 60-61). Bij het 

dijkverleggingsproject in zowel Westenholte als Cortenoever wordt veel aandacht besteed aan 

de betrokkenheid van inhoudelijke deskundigheid. Niet alleen experts op het gebied van 

bijvoorbeeld ecologie en geohydrologie, maar ook onder andere op het gebied van communicatie 

en juridische zaken. Doordat de SNIP-procedure bij beide dijkverleggingen als leidraad 

fungeerde, is er tevens sprake van het verloop van inhoudelijke variëteit. In het begin van het 

proces toetst SNIP op maximale openheid van het proces waarbij alle inzichten worden 

geïnventariseerd. Vervolgens vindt er gedurende de SNIP-fasering steeds meer selectie plaats 

door het opstellen van alternatieven waaruit uiteindelijk een voorkeursalternatief wordt 

opgesteld. 

Het laatste kernelement van procesmanagement geeft op deze manier een duidelijk 

beeld van de inhoudelijke kwaliteit binnen een proces van een Ruimte voor de Rivier-project en 

op welke manier er met geleverde kennis wordt omgegaan. Wat betreft inhoud is 

procesmanagement dus bruikbaar gebleken. 

 

5.5 SNIP & procesmanagement 

Uit de analyse is gebleken dat de SNIP-procedure veel raakvlakken heeft met de kernelementen 

en ontwerpprincipes van procesmanagement. De algemene eisen uit het Handboek SNIP gaan in 

op het waarborgen van veiligheid, het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit, voldoende 
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draagvlak, een juridisch goed besluit, goede uitvoerbaarheid en goede projectbeheersing. 

Vrijwel elke eis bevat naast inhoudelijke aspecten ook procesmatige onderdelen waar op moet 

worden gelet.  

 Tabel 7 geeft weer dat er bij de SNIP-procedure voldoende wordt gecontroleerd op 

openheid. Daarbij komt alleen ontwerpprincipe 2 niet voldoende tot zijn recht; er is geen 

aandacht voor de aard van afspraken die met partijen worden gemaakt. Wel wordt er gelet op de 

betrokkenheid van relevante partijen en op de transparantie van het proces. In tegenstelling tot 

openheid geeft de SNIP-procedure onvoldoende garantie dat de kernwaarden van partijen 

worden beschermd. Er wordt slechts gecontroleerd op afspraken die er met partijen zijn 

gemaakt over hun belangen, maar de andere drie ontwerpprincipes krijgen onvoldoende 

aandacht. De voortgang en de inhoudelijke kwaliteit van het proces worden dan weer wel 

voldoende gestimuleerd door de SNIP-procedure. De procedure zelf werkt als een prikkel voor 

vaart, het biedt (uitzicht op) het behalen van winst. Ook wordt voortgang gestimuleerd doordat 

de SNIP-procedure ‘command and control’ in de hand werkt doordat het zelf een machtsmiddel 

is, waarbinnen samenwerking wordt aangemoedigd. Ten slotte wordt er in ruime mate aandacht 

gegeven aan de inhoudelijke kwaliteit in het proces. De geleverde kennis wordt gecontroleerd en 

de adviezen en aandachtspunten uit de regio moeten worden geïnventariseerd waarbij de 

verwerking hiervan moet worden toegelicht. 

 Procesmanagement is ten opzichte van de SNIP-procedure dus bruikbaar, omdat de 

benadering aan het licht heeft gebracht op welke procesmatige aspecten de SNIP-procedure 

voldoende en welke onvoldoende controleert.  

 

5.6 Bruikbaarheid procesmanagement 

Ondanks het feit dat de SNIP-procedure al op veel punten controleert waar procesmanagement 

ook aandacht aan schenkt en de benadering dus een reeds gangbare aanpak vertegenwoordigt, 

kunnen met de benadering toch een aantal procesmatige aspecten worden geïdentificeerd die 

niet in de checklist van het Handboek SNIP voorkomen. Dit maakt procesmanagement bruikbaar 

om op bepaalde punten de SNIP-procedure aan te vullen en te verbeteren, in ieder geval in de 

planstudiefase (t/m SNIP3). Indirect wordt hiermee ook een bijdrage geleverd aan de 

verbetering van de planstudiefase van Ruimte voor de Rivier-projecten, omdat is gebleken uit de 

interviews dat de SNIP-procedure hierbij echt fungeert als leidraad. Tevens geeft 

procesmanagement een duidelijk beeld van de situatie in de planstudiefase van Ruimte voor de 

Rivier-projecten, op basis van de resultaten van twee geanalyseerde dijkverleggingsprojecten. 

Aan de hand van de bijbehorende kernelementen en ontwerpprincipes is te achterhalen waar er 

procesmatige verbetering nodig is. Deze mogelijkheden tot verbetering worden in hoofdstuk 6 

onder ‘Aanbevelingen’ (paragraaf 6.2) besproken. 
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6   Conclusie, aanbevelingen en reflectie 
 

 

Voorafgaand aan dit hoofdstuk is toegelicht wat de procesmanagementbenadering inhoudt en 

op welke manier deze in dit onderzoek zal worden gebruikt. Ook is de methodologie van dit 

onderzoek uitgewerkt en zijn de betreffende casussen geanalyseerd. Vervolgens zijn de 

resultaten vergeleken en geëvalueerd. Dit laatste, afsluitende hoofdstuk bevat de conclusie van 

dit onderzoek. Daarbij zal allereerst een antwoord worden gegeven op de deelvragen en op de 

hoofdvraag, welke in hoofdstuk 1 zijn gesteld (paragraaf 6.1). Vervolgens worden op basis van 

de resultaten uit dit onderzoek aanbevelingen gedaan voor het gebruik van procesmanagement 

bij Ruimte voor de Rivier-projecten (paragraaf 6.2). Ten slotte wordt er in de reflectie 

teruggeblikt op dit onderzoek, waarbij zowel de theoretische als de methodologische aspecten 

aan bod zullen komen. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor eventueel 

vervolgonderzoek (paragraaf 6.3). 

 

6.1 Beantwoording hoofdvraag en deelvragen 

De in hoofdstuk 1 gestelde hoofdvraag en bijbehorende deelvragen zijn in deze paragraaf 

voorzien van een antwoord. Daarbij zijn eerst de deelvragen behandeld, op basis waarvan er ten 

slotte een antwoord is geformuleerd op de hoofdvraag.  

 

Deelvraag 1: Op welke manier kan procesmanagement worden toegespitst om de kwaliteit van de 

planstudiefase van Ruimte voor de Rivier projecten in beeld te brengen? 

Deze eerste deelvraag betrof een vraag die stuurde op operationalisering van de 

procesmanagementbenadering. Dit is in dit onderzoek deels aan bod gekomen in paragraaf 2.2 

(in het conceptueel model), maar voornamelijk in hoofdstuk 3. Er is toegelicht dat de 

kernelementen en ontwerpprincipes worden toegepast op de Ruimte voor de Rivier-projecten, 

waarbij de gehanteerde volgorde van De Bruijn, Ten Heuvelhof en In ’t Veld (2008) slechts zou 

worden gebruikt omwille van de leesbaarheid, maar dat er verder niks mee zou worden gedaan. 

De kernelementen en ontwerpprincipes zijn als ‘losse criteria’ behandeld. Vervolgens zijn deze 

kernelementen en ontwerpprincipes geoperationaliseerd tot meetbare criteria (zie tabel 2), 

waarmee ze zijn toegespitst om de kwaliteit van de planstudiefase bij Ruimte voor de Rivier-

projecten in beel te brengen. 

 

Deelvraag 2: Welke rol heeft elk van de vier kernelementen van procesmanagement gespeeld in de 

planstudiefase van de betreffende projecten? 

Aan de hand van de casestudy is deze gespeelde rol geanalyseerd. Daarbij is ook de SNIP-

procedure meegenomen, omdat deze een aanzienlijke invloed bleek te hebben op de Ruimte 

voor de Rivier-projecten. Bij deze procedure speelde vooral openheid en inhoud een grote rol 

(zie tabel 4). Voortgang kreeg ook voldoende aandacht, wat alles te maken had met het feit dat 

de procedure op zichzelf een prominente voortgangsprikkel bleek te vormen. Alleen de 

bescherming van kernwaarden werd niet voldoende gecontroleerd in het handboek. 

 Zowel bij de dijkverlegging bij Westenholte, als die bij Cortenoever, is er volgens 

procesmanagement onvoldoende aandacht geweest voor de openheid van het proces. 

Verschillende betrokken partijen wisten niet wie wat wanneer besliste. De andere drie 

kernelementen speelden wel een duidelijke rol in beide planstudiefasen. Daarbij kreeg de 

bescherming van kernwaarden een gelijke waardering (zie tabel 5 en 6). Bij alle twee de 
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dijkverleggingsprojecten werden bij voortgang vier van de vijf ontwerpprincipes goed 

beoordeeld, waarbij Westenholte meer aandacht moest geven aan de bemensing en Cortenoever 

meer bewust gebruik moest maken van ‘command and control’. Ten slotte speelde het 

kernelement ‘inhoud’ in beide gevallen een opvallend grote rol en werd dan ook goed 

beoordeeld. 

 

Deelvraag 3: Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de planstudiefasen 

van de betreffende projecten, kijkend door de kwalitatieve bril van procesmanagement? 

De onderzoeksresultaten zijn in een tabel in hoofdstuk 5 naast elkaar gelegd (zie tabel 7). 

Daaruit bleek dat de belangrijkste overeenkomsten tussen de drie casussen waren te vinden bij 

de kernelementen ‘voortgang’ en ‘inhoud’. Deze kernelementen werden in alle drie de gevallen 

goed gewaardeerd. Daarnaast viel de overeenkomst op tussen de twee dijkverleggingsprojecten 

wat betreft openheid en de bescherming van kernwaarden. Zij scoorden beiden slecht bij 

openheid en goed bij de bescherming van kernwaarden. Daar tegenover stond juist het verschil 

met deze waardering van de dijkverleggingen en die van de SNIP-procedure. SNIP werd namelijk 

goed beoordeeld op het gebied van openheid, maar slecht op het gebied van bescherming van 

kernwaarden. 

 

Deelvraag 4: In hoeverre geven de kernelementen en ontwerpprincipes van PM een duidelijk beeld 

van de kwaliteit van de planstudiefase van de betreffende Ruimte voor de Rivier-projecten? 

De overeenkomsten en verschillen die op basis van de resultatenvergelijking zijn geëvalueerd, 

tevens in hoofdstuk 5. Op basis van deze evaluatie is vervolgens beoordeeld of de 

kernelementen en ontwerpprincipes een duidelijk beeld hebben gegeven van de kwaliteit van de 

planstudiefasen. Het kernelement ‘openheid’ voldeed hier aan en heeft duidelijk weergegeven 

hoe er bij de SNIP-procedure en bij de dijkverleggingsprojecten aandacht aan een open proces is 

besteed. Het tweede kernelement, ‘bescherming kernwaarden’, gaf tevens een goed beeld van de 

situatie in de planstudiefase. Het was namelijk aan de hand van de bijbehorende 

ontwerpprincipes te achterhalen in hoeverre de kernwaarden van partijen werden veilig 

gesteld. Wat betreft het kernelement ‘voortgang’ gaven de ontwerpprincipes wel een duidelijk 

beeld, maar niet volledig. Er was namelijk sprake van een belangrijke ontwikkeling buiten het 

proces in Cortenoever, waar de voortgang van het project door werd beïnvloed. Dit is aan de 

hand van de ontwerpprincipes niet aan het licht gekomen. Ten slotte is het kernelement ‘inhoud’ 

met bijbehorende ontwerpprincipes goed beoordeeld op bruikbaarheid. De inhoudelijke 

kwaliteit van het proces werd duidelijk en volledig in beeld gebracht. 

 

Op basis van bovenstaande geformuleerde antwoorden op de deelvragen is de hoofdvraag van 

dit onderzoek beantwoord. De hoofdvraag in dit onderzoek luidde: 

 

In hoeverre is de benadering van procesmanagement bruikbaar om de gang van zaken tijdens de 

planstudiefase van Ruimte voor de Rivier-projecten te evalueren? 

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat procesmanagement in zekere mate bruikbaar is om de gang 

van zaken tijdens de planstudiefase van Ruimte voor de Rivier-projecten te evalueren. Drie van 

de vier kernelementen gaven een duidelijk en volledig beeld van de procesgang, alleen het beeld 

wat het kernelement ‘voortgang’ gaf bleek niet helemaal volledig. Het project IJsselsprong, 

waarbij meerdere omgevingsmaatregelen bij Zutphen (waaronder de dijkverlegging bij 

Cortenoever) in één keer worden aangepakt, was aan de hand van de ontwerpprincipes van 
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voortgang niet aan het licht gekomen. Terwijl dit project hier toch een grote invloed op 

uitoefent.  

 Daarnaast bleek de SNIP-procedure veel raakvlakken te hebben met procesmanagement. 

De algemene eisen uit het Handboek SNIP komen op veel punten overeen met de vier 

kernelementen en bijbehorende ontwerpprincipes. Daarbij bleek de SNIP-procedure in sommige 

gevallen zelf als belangrijke prikkel te werken in de planstudiefasen. Wat dat betreft zal 

toepassing van procesmanagement bij Ruimte voor de Rivier-projecten op sommige punten 

overbodig zijn, omdat dergelijke procesmatige aandachtspunten blijkbaar al onderdeel zijn van 

een inmiddels gangbare gedachte over hoe een dergelijk project moet worden aangepakt. Op 

andere punten kan procesmanagement nog wel van toegevoegde waarde zijn doordat zij de 

SNIP-procedure kan aanvullen. 

 

6.2 Aanbevelingen 

Gebaseerd op de onderzoeksresultaten worden in deze paragraaf een aantal aanbevelingen 

gedaan om de gang van zaken tijdens de planstudiefase van Ruimte voor de Rivier-projecten 

door toepassing van procesmanagement te verbeteren. Zo zouden opdrachtgevers en 

opdrachtnemers meer kunnen communiceren over de procesgang, de regels die binnen het 

proces gelden, wie er allemaal zijn betrokken en welke mijlpalen in de planning zich voordoen. 

Dit komt de transparantie van het proces ten goede. Het laatst genoemde punt kan onder andere 

worden bereikt door de SNIP-procedure en bijbehorende fasering meer inzichtelijk te maken 

voor betrokkenen, opdat zij kunnen zien welke stappen er genomen moeten worden en waar 

precies op zal worden getoetst. Hierdoor ontstaat wellicht meer begrip voor bepaalde ingrepen 

en beslissingen. 

Daarnaast zouden er specifieke procesmatige afspraken moeten worden gemaakt met de 

betrokken partijen in het proces, voornamelijk over de bescherming van kernwaarden en over 

de regels over het verlaten van het proces (‘exit-opties’). Dit kan een extra stimulans voor 

partijen kunnen zijn om zich flexibel(er) op te stellen, wat de samenwerking bevordert. Wat 

betreft de SNIP-procedure zou het Handboek SNIP aangevuld kunnen worden met controle op 

de aard van onderling gemaakte afspraken. Deze komen tot nu toe voornamelijk als inhoudelijk 

op partijen over, niet zozeer procesmatig. Juist omdat de vooraf gestelde randvoorwaarden bij 

dit soort projecten vrijwel onaanpasbaar zijn, zal de rest van de afspraken vooral procesmatig 

moeten zijn. Inhoudelijke keuzes kunnen dan worden gemaakt op vooraf bepaalde en 

beschreven keuzemomenten (De Bruijn, Ten Heuvelhof, & In 't Veld, 2008, p. 93). Ook zal de 

SNIP-procedure beter moeten controleren op de bescherming van kernwaarden van betrokken 

partijen. Partijen zouden zich niet hoeven te committeren aan het eindresultaat, maar slechts 

aan het proces. Ook inhoudelijke deelbeslissingen moeten niet bindend zijn en moet er in de 

checklist naar regels worden gevraagd die partijen de mogelijkheid geven het proces te verlaten. 

Dit geeft partijen een veilig gevoel, waardoor zij vertrouwen krijgen in het proces en het 

eindresultaat en dus geen gebruik willen maken van de ‘exit-opties’. 

 

6.3 Reflectie 

De in dit onderzoek gehanteerde procesmanagementbenadering is toegepast om te achterhalen 

of deze bruikbaar is om de gang van zaken in planstudiefasen van Ruimte voor de Rivier-

projecten te evalueren en daarmee bij te dragen aan de verbetering hiervan. Een reeds 

beargumenteerd punt van kritiek (zie paragraaf 2.2) is de gesuggereerde volgorde die De Bruijn, 

Ten Heuvelhof en In ’t Veld (2008) in hun boek in de kernelementen aanbrengen. Deze volgorde 

is zoals gezegd niet in dit onderzoek gebruikt, omdat niet duidelijk wordt gemaakt hoe dit zou 
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moeten en wat de toegevoegde waarde van de volgorde is. Ook andere mogelijke vormen van 

samenhang worden door de auteurs niet uitgewerkt. De kernelementen zijn daarom in dit 

onderzoek als losstaande criteria behandeld. Dit heeft niet tot problemen geleid, maar heeft het 

onderzoek wellicht ook minder positief beïnvloed. Zo zou het kunnen zijn dat overeenkomstige 

scores in de evaluatie meer een gevolg zijn van de samenhang tussen de betrokken variabelen 

dan van overeenkomsten in de beleidskwaliteit. Een duidelijk standpunt over de al dan niet 

bestaande samenhang tussen de kernelementen zou de procesmanagementbenadering ten 

goede komen. 

 Een tweede punt van kritiek op procesmanagement is de manier waarop de benadering 

wordt beschreven. Het boek vormt namelijk meer een soort gids, waarin een aantal stappen zijn 

opgenomen welke een procesontwerper zou moeten volgen om tot een ‘goed proces’ te komen. 

Echter wanneer de benadering wordt gebruikt om reeds bestaande, lopende processen te 

analyseren, is het lastig om het proces op deze stappen te ‘controleren’. Een meer analyserende 

blik op lopende of afgeronde processen ontbreekt in het boek. 

 Tot slot werd er bij het kernelement ‘voortgang’ een bepaald aspect gemist waarbij 

rekening werd gehouden met invloedrijke omstandigheden van buitenaf. In dit onderzoek 

vormde deze omstandigheid het project IJsselsprong, dat een grote invloed uitoefende op de 

voortgang van het project in Cortenoever, maar aan de hand van de geanalyseerde 

ontwerpprincipes niet naar voren kwam. Een extra ontwerpprincipe bij het kernelement 

‘voortgang’ dat in zou gaan op (de omgang met) invloedrijke omstandigheden van buitenaf, kan 

zorgen voor een meer volledige verklaring van de voortgang. 

  

De casestudy die in dit onderzoek is uitgevoerd bevatte, zoals gezegd vanwege het relatief korte 

tijdsbestek, slechts twee dijkverleggingsprojecten en de SNIP-procedure als casussen. Aan de 

hand van deze methode zijn de overeenkomsten en verschillen in kaart gebracht en uiteindelijk 

geëvalueerd. Hieruit bleek dat er veel overeenkomsten waren te vinden in de procesmatige 

aanpak van beide dijkverleggingen. Uiteindelijk was dit te verklaren door het feit dat de SNIP-

procedure bij alle Ruimte voor de Rivier-projecten werd toegepast. Natuurlijk was het nog maar 

de vraag in hoeverre deze toepassing tot uiting kwam bij de dijkverleggingsprojecten (zie de 

resultaten bij het kernelement ‘openheid’), maar de verplichtingen uit de SNIP-procedure 

moesten natuurlijk sowieso worden nagekomen. Voornamelijk op de punten vanuit de 

procesmanagementbenadering die terug kwamen in de SNIP-procedure, kregen de 

dijkverleggingsprojecten een zelfde waardering. Zowel SNIP als procesmanagement 

vertegenwoordigen op deze manier het inmiddels gangbare denken over processen. Immers, 

veel aspecten van procesmanagement bleken vanzelfsprekend aanwezig te zijn in de 

planstudiefase. Er wordt bij SNIP al voldoende rekening gehouden met openheid, voortgang en 

inhoud van het proces. Met de bescherming van kernwaarden niet, maar uit de 

dijkverleggingsprojecten is gebleken dat hier geen extra aandacht aan moet worden geschonken. 

Partijen hadden immers niet het idee dat deze kernwaarden werden aangetast. 

 

Voor eventueel vervolgonderzoek is het aan te raden om, in geval van een casestudy, meerdere 

casussen te onderzoeken. Wellicht is het daarbij interessant om de uitkomst van dit onderzoek 

over dijkverleggingen te vergelijken met de uitkomst over Ruimte voor de Rivier-projecten die 

een andere maatregel betreffen, zoals uiterwaardvergraving of ontpoldering. Het is namelijk 

gebleken dat er veelal consensus bestaat over het nut en de noodzaak van dijkverleggingen ten 

aanzien van de waterveiligheid. Er was in beide gevallen in elk geval begrip voor het soort 

ingreep (dijkverlegging), waarbij er zichtbaar meer ruimte voor het water wordt gecreëerd. 
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Wellicht is dit bij andere maatregelen minder het geval. Daarnaast zouden meer personen per 

casus moeten worden geïnterviewd, om de betrouwbaarheid van de onderzoeksresulaten te 

vergroten. In dit geval zijn namelijk geen bewoners uit de gebieden aan het woord gekomen die 

zouden moeten verhuizen ten gevolge van een dijkverlegging (voor dit onderzoek zijn bewoners 

van Westenholte en Cortenoever wel benaderd, maar omdat het allemaal nog vrij gevoelig ligt 

wilden zij liever niet meewerken). Ook zouden per casus dezelfde soort partijen aan het woord 

moeten komen. Dit zal de kwaliteit van de vergelijking tevens ten goede komen. In dit onderzoek 

was dit namelijk niet helemaal het geval.  

 Het is tevens aan te raden om de SNIP-procedure blijvend op te nemen in 

vervolgonderzoek, omdat SNIP een grote rol speelt in de procesgang van Ruimte voor de Rivier-

projecten. Daarbij zouden wellicht deskundigen kunnen worden geïnterviewd die de controle 

aan de hand van het Handboek SNIP uitvoeren, zoals personen die werkzaam zijn bij de PDR. De 

manier waarop zij hun controle uitvoeren zou effect kunnen hebben op de manier waarop dit in 

de procesgang van projecten wordt opgenomen. Ook kunnen zij wellicht iets zeggen over 

ervaringen die zij hebben gehad bij verschillende projecten van Ruimte voor de Rivier in relatie 

tot de SNIP-procedure. Hier is in dit onderzoek geen aandacht aan besteed.  

 

Al met al is op basis van dit onderzoek gebleken dat er bij Ruimte voor de Rivier-projecten niet 

alleen aandacht wordt besteed aan inhoudelijke doelstellingen, maar ook vooral aan de 

procesmatige kanten van dergelijke ingrijpende maatregelen. De projectorganisaties proberen 

een zo open mogelijke houding aan te nemen en lijken veel aandacht te besteden aan voldoende 

draagvlak. Op een paar partijen na wordt dit dan ook positief ontvangen. Aan de hand van dit 

onderzoek blijkt Ruimte voor de Rivier een goed georganiseerd programma te zijn, waarbij 

iedereen zijn zegje mag doen. Deze mogelijkheid wordt dan ook vaak met beide handen 

aangegrepen. Vanuit de PDR wordt er toezicht gehouden en controle uitgevoerd, onder andere 

aan de hand van de SNIP-procedure. Deze procedure lijkt over het algemeen een positief effect te 

hebben op de Ruimte voor de Rivier-projecten. Door de evaluatie van SNIP aan de hand van 

procesmanagement is gebleken dat deze door De Bruijn et al. gepropageerde benadering, 

ontwikkeld in de ’90 jaren van de vorige eeuw, inmiddels een gangbare aanpak 

vertegenwoordigt. Daarnaast is een dijkverlegging als maatregel vrij gemakkelijk te begrijpen 

vanwege consensus over het nut en de noodzaak van de ingreep, waarbij alternatieven slechts 

gaan over het tracé van de dijk. De waterveiligheid staat voorop, dus de projecten vinden 

uiteindelijk wel hun doorgang. Ook tegenwoordig komt procesmanagement wellicht beter tot 

zijn recht bij projecten waar het probleem én de oplossing minder voor de hand liggen. 
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Bijlagen 
 

 

 

Bijlage 1: Plankaarten dijkverleggingen 
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Bijlage 1: Plankaarten 

De dijkverlegging bij Westenholte: 
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De dijkverlegging bij Cortenoever: 
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Bijlage 2: Interviews 

 

Onderstaande vragenlijst is gebruikt bij de interviews welke voor dit onderzoek hebben 

plaatsgevonden. Daarbij is hier en daar een vraag aangepast op de betreffende respondent, maar 

over het algemeen is deze vragenlijst als richtlijn aangehouden. De vragen zijn, zoals gezegd in 

hoofdstuk 3, opgesteld aan de hand van de vier kernelementen met bijbehorende 

ontwerpprincipes van procesmanagement. Tevens is er een vraag gesteld met betrekking tot de 

SNIP-procedure.  

 

De geïnterviewde personen voor dit onderzoek zijn: 

- Johan van den Boomgaard, Waterschap Vallei & Veluwe, 1 februari 2013 te Voorst 

- Frans Stam, Provincie Overijssel, 22 februari 2013 te Zwolle 

- Ruud van der Plank, Gemeente Voorst, 22 februari 2013 te Twello 

- Rob van Tellingen, Wijkvereniging WVF, 25 maart 2013 (telefonisch) 

- Willem de Beaufort, Klankbordgroep IJsselsprong, 27 maart 2013 (telefonisch) 

- Nynke Bosma, Natuurmonumenten  regio Overijssel en Flevoland, 2 april 2013 

(telefonisch) 

- Bregje van de Lisdonk, Wijkvereniging WVF, 2 april 2013 (telefonisch) 

 

 

Interviewguide 

 

Gegevens respondent 

Allereerst twee vragen over U en uw functie. 

 

1. Wilt U kort toelichten wie U bent, welke functie U bekleedt en welke 

taken/verantwoordelijkheden dat met zich meebrengt? 

 

2. Op welke manier bent U betrokken geweest in de planstudiefase van de dijkverlegging 

bij Westenholte/Cortenoever? 

 

NB: alle vervolgvragen gaan dus over de planstudiefase van het project. 

 

Openheid 

*Betrokken partijen opnoemen die ik van tevoren gevonden heb* 

 

3. Waren al deze partijen betrokken in de planstudiefase?  

a. Was er met deze hoeveelheid effectief/efficient te werken? Ontbraken er partijen 

of waren er partijen overbodig? 

b. Zijn er partijen geweest die wilden participeren maar zijn afgewezen? 

 

4. Werden er voorafgaand aan het proces inhoudelijke keuzes/afspraken gemaakt of waren 

dat vooral procesmatige afspraken (bijvoorbeeld over het besluitvormingsproces)? 

a. Kunt U voorbeelden hiervan noemen? 
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5. Op welke manier werd er voor gezorgd dat het proces transparant genoeg was voor 

partijen? Was er bijvoorbeeld voldoende duidelijkheid over: procesgang, regels, andere 

partijen, etc. 

 

Bescherming kernwaarden 

*Eventueel toelichten: kernwaarden raken de essentie van de organisatie* 

 

6. Zijn er afspraken gemaakt over de bescherming van kernwaarden per partij? 

a. Zo ja, wanneer zijn die gemaakt en kunt U een voorbeeld noemen? 

 

7. In hoeverre was er sprake van commitment van partijen aan het proces dan wel aan het 

uiteindelijke resultaat? 

a. Wanneer er inhoudelijke deelbeslissingen moesten worden genomen, in 

hoeverre moesten partijen hier zich dan aan committeren? 

 

8. Was er voor de deelnemende partijen tijdens het proces de mogelijkheid om het proces 

te verlaten? 

a. Zo ja, vond U dit van toegevoegde waarde?  

b. Zo nee, waarom was die mogelijkheid er niet? 

 

Voortgang 

 

9. Op welke manier werd er voor gezorgd dat het proces aantrekkelijk genoeg voor partijen 

was en zou blijven om te participeren en het tot een goed/snel einde te brengen? 

 

10. Werd er tijdens het proces enige ‘winst’ uitbetaald (‘quick wins’)? 

 

11. In hoeverre bestaan er verschillen tussen de functies die vertegenwoordigers van 

betrokken partijen bekleden? 

 

12. In hoeverre zijn er maatregelen getroffen om mogelijke conflicten tussen partijen te 

voorkomen? (Vooraf afspraken gemaakt?) 

a. Hebben er zich conflicten voorgedaan in de planstudiefase? Zo ja, hoe en door 

wie zijn deze opgelost? 

 

13. Op welke manier werd er omgegaan met macht, concurrentie en samenwerking 

(‘command and control’)?  

 

Inhoud 

 

14. Waren er naast de betrokken partijen ook (onafhankelijke) 

inhoudsdeskundigen/experts in de planstudiefase betrokken? 

a. Zo ja, hoe werd er omgegaan met de inhoudelijke kennis enerzijds en de 

inzichten van de betrokken partijen anderzijds? 

b. Zo niet, waarom was dit niet het geval? 
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SNIP 

 

15. Welke rol speelde de SNIP-procedure in de planstudiefase? Hoezeer werd er naar deze 

procedure gehandeld? 

a. Vond U dit van toegevoegde waarde? 

 

 

 


