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Verslag bijeenkomst OWG 4 – 25 oktober 2018 
 
Deelnemers 
VANUIT DE ONTWERPGROEP 
Suzanne Barends, Hans van den Bosch, Jan Donker, Gerard Dries, Sonja Fris, Edith Groothuis, Linda Horst, 
Peter Hilligehekken, Jan Kalff, Mark de Lange, Jos Nollet, Bert van Schaik, Klaas Soethout, Jos Soons, Geert 
van Stekelenburg, Monique Taminiau, Rolf Wijbrans 
VERHINDERD 
Erik Akkerman, Willem de Beaufort, Lodewijk Bergsma, Ferry Heeneman, Adri Donker, Harry van Emden, 
Jolanda Janssen, Aart Kroeze, Maria Lauran, Cees Lekkerkerker, Enri Leufkens, Leo Putman, Wisse 
Tomassen, Adriënne van Woudenberg 
VANUIT HET PROJECTTEAM 
Jannes van Hove, Freek Visser, Evelien Mewe (HDSR) 
 
GASTEN 
Frederik Hinse (Bewonersensemble Herwijnen), Jan Baltissen (Waterschap Rivierenland) 
 
Locatie 
Waterschapskantoor – Houten  
 
 
1. Opening 
Welkom door Jannes van Hove. Doel van deze bijeenkomst is om inspiratie op te doen van de aanpak door 
Waterschap Rivierenland bij de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg (GOWA). In een vroege fase van de 
dijkversterking heeft dit waterschap ‘bewonersensembles’ opgericht. De heer Frederik Hinse van de 
ensemblewerkgroep Herwijnen en omgevingsmanager Jan Baltissen delen vanavond hun ervaringen met 
ons.  
 
Daarna kijken we verder naar onze eigen bijeenkomsten. Wat is nodig om alle belangen en kansen 
onderdeel uit te laten maken van onze plannen? Hoe ziet u uw rol? Wie doet wat en welke werkafspraken 
zijn wenselijk?  
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2. Presentatie bewonersensemble dijkversterking Gorinchem-Waardenburg 
De heer Frederik Hinse is één van de meedenkers bij de dijkversterking GOWA en voorzitter van de 
ensemblewerkgroep Herwijnen. Aan de hand van een presentatie vertelt hij op welke manier de bewoners 
zijn betrokken bij het ontwerpen van de dijk, de ideeën die ze hebben opgedaan bij de samenwerking met 
waterschap Rivierenland en welk resultaat dit heeft opgeleverd. De twee uitgangspunten voor de 
samenwerking waren: “De dijk terugbrengen naar de gemeenschap” en “Onze dijk veilig en leefbaar 
maken”. 
 
De resultaten, een ‘wensenlijst’ per ensemblewerkgroep, zijn uiteindelijk als voorstellen gepresenteerd aan 
de bestuurders van de gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat en het waterschap. De bestuurders hebben 
vervolgens aangegeven welke voorstellen zij een stap verder willen brengen en mogelijk meenemen in het 
ontwerp.  
 
3. Vervolg en rol ontwerpgroep; doorkijk naar volgende bijeenkomsten 
Naar aanleiding van de presentatie wordt er gediscussieerd over de aanpak van Rivierenland en de 
behoeften van onze ontwerpgroep. Geconstateerd wordt, dat er bij ons proces meer sprake is van parallelle 
sporen: de ontwerpgroep en het waterschap trekken gelijktijdig met elkaar op. De ontwerpgroep ziet dit 
vooral als voordeel. 
 
Aandachtspunten 
 Alle belangen meewegen. 
 Pas op voor ‘ver-Eftelisering’. 
 Eerst alle ideeën verzamelen en in kaart brengen. 
 Alle partijen aan tafel bij bijeenkomsten. 
 
Wat hebben we daarbij nodig? 
Er blijkt vooral behoefte aan heldere uitganspunten en het aangeven van kaders/beperkingen. Zo 
voorkomen we dat er ideeën worden aangedragen, die bij voorbaat geen kans maken. De ontwerpgroep 
geeft nadrukkelijk aan, dat zij inzicht wil hebben in de ambities van de bevoegd gezagen. Niet alleen van de 
provincie Utrecht en de beide gemeenten, maar ook van Rijkswaterstaat, Gebiedscoöperatie O-gen 
(Lunenburgerwaard) en de Terrein Beherende Organisaties zoals Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap. 
 
Ook is er behoefte aan een leesbaar overzicht van de wensen en kansen die reeds zijn ingediend en een 
zogenaamde ‘stakeholderanalyse’. Afgesproken wordt deze stukken toe te sturen, wanneer deze 
beschikbaar zijn. 
 
4. Doorkijk naar volgende bijeenkomsten 
Afgesproken wordt één of twee tussentijdse bijeenkomsten te organiseren waarin bovengenoemde 
instanties hun ambities presenteren en de instanties kunnen worden bevraagd. Nadat er meer duidelijk is 
over de kaders en de speelruimte, kan worden overgegaan tot het bedenken van oplossingen en het 
ontwerpen.  
 
Jannes vraagt om hulp vanuit de ontwerpgroep in de vorm van een gespreksleider/voorzitter om deze 
bijeenkomsten voor te bereiden. Afgesproken wordt afwisselend hiervoor iemand aan te wijzen. Voor de 
eerstvolgende bijeenkomst wordt Suzanne Barends bereid gevonden dit op zich te nemen. 
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Globale planning 
o Eén of twee tussentijdse bijeenkomsten – december/januari 
o OWG 5, Technische opgave & bouwstenen zijn in beeld; eerste oplossingsrichtingen – maart 2019 
o OWG 6, Optimaliseren oplossingen per dijkvak – april/mei 2019 
o OWG 7, Optimaliseren oplossingen tot ‘Kansrijke Oplossingen’ – juni/juli 2019 

 
Noot: De ontwerpsessies OWG 5, 6 en 7, worden pas ingepland als de definitieve technische opgave 
beschikbaar is. 
 
De ontwerpgroep stelt met nadruk dat het wenselijk is dat de ambtelijke vertegenwoordigers van de 
gemeenten en de provincie (bij voorkeur) bij elke bijeenkomst aanwezig zijn. 
   
5. Afronding en acties 
De bijeenkomst wordt om 22.00 uur afgesloten. De afspraken en acties zijn in onderstaand overzicht 
opgenomen. 
 
ID Actie Door Einddatum 
1. Toesturen stakeholderanalyse en kansentabel Evelien Zodra 

beschikbaar 
2. Bespreken ambitiedocumenten van Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij 

Duurstede en ambities Terrein Beherende Organisaties 
Jannes December/ 

januari 
3. Voorbereiden volgende bijeenkomst met gespreksleider uit OWG 

(Suzanne Barends) 
Jannes November 
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