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Voorwoord 
 
 
Iedereen weet wat Rijkswaterstaat is en weet waar Rijkswaterstaat voor staat: 
de droge en natte infra op orde houden, en hier en daar wat bijbouwen. Bij 
natte infra denkt men snel aan de Deltawerken, een duidelijk probleem, 
duidelijke belangen en duidelijke oplossingen. Maar de natte infra-projecten 
van deze eeuw hebben die kenmerken minder. Dat geldt voor rijzende 
zeespiegel en hogere rivierafvoeren en nog sterker voor sanering/onderhoud 
van de waterbodem en de verwerking, verspreiding of berging van 
baggerspecie. Daar komt bij dat voor van Rijkswege voorgestelde oplossingen 
niet bij voorbaat begrip bestaat, zeker op lokaal niveau. Tenslotte zijn ook de 
(lokale) belangen veelvormig en dynamisch en daarmee moeilijk voorspelbaar. 
 
In het afgelopen decennium is gaandeweg steeds meer ervaring opgedaan met 
waterbodemprojecten. Met de recente impuls aan baggerwerk via 
subsidieregelingen en de aanleg van voldoende verwerkings/stortcapaciteit mag 
worden verwacht dat in de komende jaren het aantal projecten zal toenemen. 
Het Tienjarenscenario Waterbodems poogt  deze impuls om te zetten in een 
structureel hoger baggervolume teneinde alle achterstanden binnen een 
redelijke termijn in te lopen. 
 
De tijd is daarom rijp om de opgedane ervaringen tegen het licht te houden. 
Voorliggend rapport biedt zo’n synthese, vanuit het perspectief van 
“communicatie”. Waarom praten projectleiders en hun communicatieadviseurs 
eigenlijk met externe partijen over waterbodemproblemen en –oplossingen, met 
wie precies, wat vertellen ze – en hoe doen ze dat? Daarop geeft dit onderzoek 
een antwoord. Uit die antwoorden blijkt dat de antwoorden op die vragen in de 
projecten vaak gaandeweg worden geformuleerd - als het al gebeurt. Dat levert 
onnodig risico’s en fricties op, zowel intern als extern.  
 
Het rapport voert dan ook een krachtig pleidooi voor een meer doordachte 
aanpak, met een accent op luisteren. Ga er van tevoren even goed voor zitten. 
Leg vast wat je van communicatie verwacht (communicatiedoel). Dit rapport 
geeft hier tips voor. Breng de omgeving goed in kaart, en houd die kaart na 
verloop van tijd nog eens tegen het licht. Ook tips op dit terrein. Trek een 
gedegen plan en schrijf het op (communicatiestrategie): een hele checklist is 
hiervoor nu beschikbaar. Communicatie is meer dan een lijstje met 
instrumenten. Tenslotte: besteed ook aandacht aan de interne organisatie, 
zowel tussen disciplines (techniek en communicatie), als tussen Regionale 
Directies en Haagse beleidsmakers. De niet mis te verstane boodschap is: bed 
communicatie in, vanaf dag-1.  
 
Ook de noties uit dit rapport verdienen een inbedding. Het zou goed van dienst 
kunnen zijn bij discussies over andere soorten projecten binnen het 
waterbeheer, zoals op het gebied van wateroverlast, natte natuur en veiligheid 
tegen overstroming. Hiervoor lijken in eerste aanleg de 
communicatiemedewerkers binnen RWS aan zet. Zij vormen de linking pins. 
 
Waar het de waterbodems aangaat, is het zaak dit rapport nader te bespreken 
met andere waterbeherende overheden. Ook bij waterschappen spelen 
communicatievraagstukken rond waterbodems, in het bijzonder bij verspreiding 
op het land, en bij gemeenten steeds meer. Indien de aanbevelingen bredere 
toepassing kunnen vinden dan uitsluitend binnen RWS, is het denkbaar om 
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deze toepassing actief te volgen binnen de kaders voor uitvoering van het 
Tienjarenscenario Waterbodems. Deze handschoen voor de Haagse 
beleidsmakers, sinds kort ingebed in het DG Water van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, neem ik graag op. 
 
 
Sjoerd Hoornstra 
DG Water 
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Leeswijzer 
 
 
Dit rapport is geschreven voor projectleiders van waterbodemprojecten, 
communicatiemedewerkers en anderen die bij het onderwerp betrokken zijn. 
Diegenen die snel een overzicht willen krijgen van de belangrijkste kernpunten 
en aanbevelingen kunnen het best beginnen met de samenvatting op pagina 8 
van dit rapport.  
 
 
Dit rapport is als volgt opgebouwd: 
Voor het verkrijgen van een snel overzicht, begint het rapport met de 
kernpunten, oftewel de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.  
Hoofdstuk 1 beschrijft de probleemstelling en werkwijze van het onderzoek.  
In hoofdstuk 2 komt de omgeving van een waterbodemproject aan bod. Hierin 
staan aanbevelingen voor de omgevingsanalyse en een overzicht van mogelijke 
doelgroepen voor waterbodemprojecten. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de bijdrage van communicatie in een project. In dit 
hoofdstuk staan voorbeelden van onzorgvuldige en zorgvuldige communicatie, 
aanbevelingen met betrekking tot communicatiedoelstellingen en criteria voor 
het beoordelen van het resultaat van communicatie. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de boodschap over het probleem van vervuilde 
waterbodems en oplossingen daarvoor. Aandacht voor het probleem is een 
belangrijke succesfactor. In dit hoofdstuk wordt tevens ingegaan op 
communicatie over oplossingsrichtingen, locatiekeuze, en onzekerheden en 
risico’s. Tenslotte bevat het hoofdstuk aanbevelingen voor een landelijk kader 
voor de boodschap over vervuilde waterbodems. 
In hoofdstuk 5 komt de communicatiestrategie aan de orde. Het hoofdstuk 
schetst vier leidende principes voor communicatie over waterbodemprojecten 
en geeft een aantal aandachtspunten voor het vormgeven van een strategie. 
Daarnaast wordt er iets gezegd over de afzender van de boodschap en 
middelen die van belang zijn voor waterbodemprojecten. 
Hoofdstuk 6 gaat nader in op de organisatie van de communicatie in projecten, 
met name op de rol van de projectleider en van de communicatiemedewerker 
met betrekking tot de communicatie.  
 
De bijlagen 1 t/m 4 beschrijven de diepteanalyses van de projecten 
Koegorspolder, Impuls B2, Baggerwerk Rotte, Rottemeren en Toevoerkanaal en 
het Depot Hollandsch Diep. In bijlage 5 staan de conclusies naar aanleiding van 
gesprekken met sleutelpersonen. Bijlage 6 bevat de geraadpleegde literatuur, 
bijlage 7 een overzicht van alle projecten en bijlage 8 de lijst van personen die 
aan dit onderzoek hebben meegewerkt. 
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Kernpunten: aanbevelingen & 
conclusies 
 
1.  Inleiding 
 
De omgeving serieus nemen is de rode draad in dit rapport. Het is een 
gemeenschappelijk kenmerk van projecten waarbij succesvol over waterbodems 
is gecommuniceerd, of dat nu via een interactief proces gebeurde of niet.  
Serieus omgaan met de omgeving bepaalt vaak het verschil tussen acceptatie 
en draagvlak voor het project of weerstand en bezwaren tegen het project. En 
communicatie is daarbij een belangrijke factor. 
 

 
 
In het onderzoek Communicatie Waterbodemprojecten, dat is uitgevoerd door 
de Bouwdienst Rijkswaterstaat in 2001, zijn de ervaringen met communicatie 
over waterbodemprojecten op een rij gezet en geanalyseerd. Daarbij is niet in 
de eerste plaats gezocht naar algemene conclusies over afgeronde en lopende 
projecten, al zijn er zeker een aantal in dit rapport terug te vinden. De 
belangrijkste resultaten zijn echter de aanbevelingen voor communicatie over 
waterbodemprojecten en een aantal checklists en handreikingen. 
 
Communicatie over waterbodemprojecten gebeurt vaak nogal ad hoc. Dat gaat 
vaak goed, maar lang niet altijd. Veel problemen ontstaan door niet of veel te 
laat communiceren en door het niet adequaat reageren op signalen uit de 
omgeving. 
Een meer systematische aanpak van de communicatie biedt een grotere kans te 
laten zien dat serieus wordt omgegaan met de omgeving (burgers, organisaties, 
overheden). 
 
Een systematischer aanpak van de communicatie over waterbodemprojecten 
betekent: 
• een systematischer omgevingsanalyse (zie hoofdstuk 2); 
• systematisch aandacht voor heldere en scherpe doelstellingen  

(zie hoofdstuk 3); 
• een strategie die meer is dan een opsomming van middelen  

(zie hoofdstuk 5); 
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• aandacht voor monitoring en evaluatie, teneinde tijdig te kunnen bijsturen 

(zie hoofdstukken 2 en 5). 
 
De communicatie over waterbodemprojecten heeft veel gemeen met 
communicatie over andere projecten, die een ingreep betekenen in de 
omgeving. Het eigen karakter van waterbodemprojecten ligt met name bij de 
boodschap. Het probleem van vervuilde waterbodems is voor burgers, 
organisatie, maar ook voor bestuurders weinig zichtbaar. De oplossing vraagt 
grote inspanningen en ingrepen, die onzekerheden en risico's met zich 
meebrengen, terwijl de opbrengst niet altijd even duidelijk is. Deze relatief 
moeilijke boodschap blijkt in het algemeen goed over te brengen, maar het stelt 
wel enkele specifieke eisen (zie hoofdstuk 4). 
 
Hieronder staat allereerst een overzicht van de aanbevelingen voor een  
systematische en effectieve communicatie over waterbodemprojecten, die zijn 
geformuleerd op basis van het onderzoek. Daarna volgt een opsomming van 
factoren die communicatie over waterbodemprojecten tot een succes kunnen 
maken. Tenslotte zijn ervaringen, succesfactoren en aanbevelingen vertaald in 
een korte, stapsgewijze werkwijze met verwijzingen naar de checklists en 
handreikingen die dit rapport bevat: Serieus omgaan met de omgeving in 7 
stappen.  
 
 
2.  Aanbevelingen 
 
Op basis van het onderzoek is een aantal aanbevelingen geformuleerd, die 
leiden tot een systematischer en effectievere communicatie over 
waterbodemprojecten. Een overzicht van de aanbevelingen staat hieronder. 
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de aanbevelingen en de 
achtergronden hiervan wordt verwezen naar de hoofdstukken 2 tot en met 6.  
 
Omgevingsanalyse 
• Pak de omgevingsanalyse systematischer aan dan tot nu toe doorgaans 

gebeurt. Maak de analyse in het begin van een project en breng de 
groepen die belang hebben bij het project zo volledig mogelijk in beeld, 
zowel de maatschappelijke als de bestuurlijke.  

• Actualiseer bij langer lopende projecten de omgevingsanalyse van tijd tot 
tijd. 

• De volgende informatie is bij het opstellen van een omgevingsanalyse van 
belang: 
Per actor dient de omgevingsanalyse informatie te leveren over: 
- belang van de actor t.a.v. project; 
- (voorlopig) standpunt, houding t.a.v. project; 
- omvang van de groep, achterban; 
- communicatielijnen met het project; 
- contactgegevens. 
Daarnaast kan informatie worden verzameld over: 
- bekendheid met project; 
- relatie van actoren met andere belangen/actoren; 
- plannen van actoren in het zoekgebied; 
- fysieke informatie over het zoekgebied. 

Ga bij het maken van een omgevingsanalyse na of andere projecten in 
het zoekgebied ook een rol spelen, en kijk ook net buiten het 
zoekgebied. 
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Voor meer informatie en achtergronden over de omgevingsanalyse wordt 
verwezen naar hoofdstuk 2. 
 
Communicatiedoelstellingen 
Besteed meer aandacht aan het formuleren van communicatiedoelstellingen 
voor een project.  
Houd hierbij de volgende indeling aan: 
1 informatiedoelstellingen (doelgroepen krijgen informatie over probleem, 
project en/of proces); 
2 draagvlakdoelstellingen (waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen 
acceptatie en actief draagvlak); 
3 andere doelstellingen (informatie verkrijgen van betrokkenen t.b.v. 
planvorming, onderwerp op de agenda plaatsen). 
Toets de doelstellingen aan de hand van de volgende punten: 
• is de communicatiedoelstelling specifiek voor een doelgroep en situatie; 
• is de doelstelling geformuleerd in termen van de ontvanger; 
• is de doelstelling toetsbaar; 
• zijn er ook doelstellingen opgenomen die gericht zijn op luisteren en het 

verwerken en terugmelden van signalen van betrokkenen. 
 
Voor meer informatie en achtergronden over communicatiedoelstellingen en de 
bijdrage van communicatie aan een project wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 
 
Boodschap 
De aanbevelingen ten aanzien van de boodschap richten zich op drie aspecten: 
de boodschap over het probleem van vervuilde waterbodems, de boodschap 
over oplossingen (waaronder locatiekeuze) en de boodschap over 
onzekerheden die bij het project een rol kunnen spelen. Daarnaast worden 
aanbevelingen gedaan over een landelijk kader voor communicatie over 
waterbodemprojecten. 
 
Probleembesef: 
Zorg voor een gemeenschappelijk besef van het probleem waarvoor het project 
een oplossing moet gaan bieden. Besteed continu aandacht aan communicatie 
over het probleem, en ga bij de aanvang van een project altijd na of de 
verschillende actoren het probleem erkennen. 
Beschrijf het probleem concreet en geef aan waar in de regio het probleem 
speelt, c.q. zichtbaar is, en pas de boodschap aan de situatie en de vragen van 
de betrokkenen aan. 
 
Oplossingsrichtingen en locatiekeuze: 
Voor acceptatie van permanent storten als oplossingsrichting is het belangrijk 
dat wordt aangetoond dat er een maximale inspanning is geleverd om 
verwerking mogelijk te maken en dat er voldoende aan preventie wordt 
gedaan. 
Besteed veel aandacht aan de uitleg waarom de gekozen locatie de beste 
oplossing biedt. 
Beter nog dan alleen uitleggen is het betrekken van de omgeving bij de 
locatiekeuze. Claim, als dat maar enigszins mogelijk is, de ruimte hiervoor in de 
projectopzet. 
 
Emoties en onzekerheden: 
Ga, op het moment dat emoties en geruchten een rol lijken te gaan spelen, 
allereerst na wat de achtergrond hiervan is. De beste manier hiervoor is direct 
met burgers of andere betrokkenen in gesprek te gaan. Ga daarna gericht in op 
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de onzekerheden. Communiceer actief; een passieve houding zal de geruchten 
versterken en de weerstand vergroten. 
Registreer vragen en bij voorkeur ook de antwoorden (een website over een 
project is een goed middel). Gebruik de dialoogvorm ook in schriftelijke en 
andere media. 
Schakel waar nodig anderen, met name streekkenners en mogelijk een 
onafhankelijke deskundige in.  
 
Landelijk kader 
Een landelijk kader voor communicatie over waterbodemprojecten is gewenst. 
Communicatiemedewerkers bij projecten vinden hier voorbeelden en 
aanbevelingen voor de communicatie over hun project. Voor sommige 
onderdelen (met name het beleid) biedt dit kader een aantal eenduidige 
boodschappen, voor andere onderdelen van de boodschap (met name het 
probleem van de vervuilde waterbodems) gaat het vooral om voorbeelden die 
regionaal moeten worden aangepast. Het kader moet bestaan uit zowel 
voorbeeldteksten, visueel materiaal en materiaal voor websites. Dit materiaal 
kan op een internet- of intranetsite worden aangeboden. 
 
Voor meer informatie en achtergronden over de boodschap wordt verwezen 
naar hoofdstuk 4. 
 
Communicatiestrategie  
Laat het tijdspad van communicatie en planproces niet uitsluitend bepalen door 
inhoudelijke overwegingen, maar kijk ook uit oogpunt van communicatie naar 
de tijdsplanning. 
Geef de communicatie rond een waterbodemproject vorm met behulp van vier 
leidende principes: vroeg communiceren, goed luisteren, continue 
communiceren en zorgvuldig communiceren. Toets communicatieplannen aan 
deze principes. 
 
Besteed aandacht aan mogelijke crisiscommunicatie. Vorm een pool van 
medewerkers die kunnen worden ingeschakeld voor crisiscommunicatie 
 
Voor meer informatie en achtergronden over de communicatiestrategie wordt 
verwezen naar hoofdstuk 5. 
 
Organisatie 
Neem uitgangspunten voor communicatie op in de projectopdracht. 
 
De projectleider dient bij de start van een project contact te zoeken met de 
communicatiemedewerker. Het structureel op de hoogte houden van de 
communicatiemedewerker over de voortgang van een project vraagt om 
duidelijke afspraken en aandacht van zowel projectleider als 
communicatiemedewerker. 
 
Leg in de beginfase, bij voorkeur in het communicatieplan, een beperkt aantal 
hanteerbare ijkpunten vast voor het beoordelen en eventueel bijsturen van de 
communicatie. 
 
Verbeter de communicatie tussen projecten en het Hoofdkantoor van 
Rijkswaterstaat en/of DG Water. Dat vraagt zowel een actieve houding van de 
projectleider als (communicatie)medewerkers van het Hoofdkantoor. De 
projectleider moet actief contacten onderhouden met het Haagse netwerk, 
zodat hij of zij weet wat daar speelt en het project in Den Haag in beeld kan 
houden.  
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Vanuit het Hoofdkantoor is in de eerste plaats een grotere zorg gewenst voor 
terugmelding van ontwikkelingen die van belang zijn voor een project. 
Daarnaast is het gewenst dat het Hoofdkantoor van tijd tot tijd uit de rol van 
toehoorder stapt en meepraat over de ontwikkeling van oplossingen, al is het 
maar op verkennende wijze. Dit kan van groot belang zijn voor het managen 
van de verwachtingen van betrokkenen. 
 
Voor meer informatie en achtergronden over de organisatie wordt verwezen 
naar hoofdstuk 6. 
 
 
3.  Succesfactoren voor communicatie over waterbodemprojecten 
 
Uit de analyse  van de projecten en de gesprekken met sleutelpersonen is een 
aantal factoren naar voren gekomen die een positieve invloed hebben op het 
succes van communicatie over een waterbodemproject.  
• Laten zien dat serieus wordt omgegaan met de omgeving. 
• In een vroeg stadium starten met de communicatie, bij voorkeur vanaf het 

begin en neem er de tijd voor. 
• Regelmatig blijven communiceren, daarbij de boodschap waar nodig 

herhalen. 
• Goed luisteren naar, en inleven in de omgeving. 
• Zoveel mogelijk gebruik maken van mogelijkheden voor interactie en 

dialoog, variërend van een gesprek op een bijeenkomst tot een interactief 
zoekproces.  

• Het vermijden van onnodig knellende randvoorwaarden met betrekking tot 
product en proces. 

• Duidelijkheid over randvoorwaarden en spelregels. 
• Toegankelijkheid, laagdrempeligheid van het proces voor betrokkenen. 
• Transparantie van het proces en van elke te nemen stap. 
• Adequate reactie op vragen, opmerkingen, ideeën en klachten. 
• Goede bereikbaarheid van de projectorganisatie. 
• Nakomen van afspraken, in de eerste plaats door de projectorganisatie. 
• Voldoende aandacht aan uitleg over het probleem van vervuilde 

waterbodems, bij communicatie over oplossingen deze steeds koppelen aan 
het probleem.  

• Boodschap koppelen aan concrete, in de omgeving zichtbare gevolgen.  
• Open, eerlijke en heldere uitleg over problemen, gevolgen van oplossingen 

en onzekerheden. 
• Overleg met vertegenwoordigers van de doelgroep(en) bij het vormgeven 

van de communicatie. 
• Een goede samenwerking tussen projectleider en communicatiemedewerker 

waarbij beiden initiatieven nemen. 
• Een goede communicatie en wisselwerking tussen het “Haagse netwerk” 

(Hoofdkantoor en DG Water) en de projectorganisatie. 
• De aanwezigheid van goede afspraken over communicatie na de formele 

beëindiging van het project. 
 
 
4.  Serieus omgaan met de omgeving in 7 stappen 
 
Deze 7 stappen vormen een hulpmiddel voor het opzetten van een 
communicatieplan over een waterbodemproject (ze zijn overigens ook 
bruikbaar voor andere typen projecten). 
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Daarnaast bevat het rapport een aantal checklists en handreikingen voor een 
aantal onderdelen. Bij de verschillende stappen staan verwijzingen naar deze 
hulpmiddelen. 
 
1. Omgeving: maak een systematische omgevingsanalyse 

Aanpak omgevingsanalyse pag. 21 (§ 2.3) 
Overzicht mogelijke doelgroepen pag. 23 (§ 2.4) 

 
2. Interactiviteit: maak voldoende ruimte voor interactie met de omgeving, 

voorkom onnodig knellende randvoorwaarden. 
Zie pag. 39 (§ 5.2) “openheid en interactiviteit” 

 
3. Bepaal heldere en scherpe communicatiedoelstellingen. 

Overzicht mogelijke bijdrage van communicatie pag. 25 (§ 3.2) 
Criteria doelstellingen pag. 26 (§ 3.3) 
Voorbeelden van doelstellingen pag. 77 (§ 2) 

 
4. Geef aan hoe de boodschap wordt overgebracht, zorg daarbij voor 

concretisering en lokalisering en gebruik de dialoogvorm waar mogelijk. 
Aanbevelingen boodschap pag. 35 

 
5. Bepaal een communicatiestrategie, toets deze aan de vier leidende principes 

en de aandachtspunten uit de checklist. 
Checklist communicatiestrategie pag. 42 

 
6. Kies de communicatiemiddelen, neem voldoende middelen in het plan op 

die een dialoog mogelijk maken (indien daarvoor gekozen is). 
 
7. Monitoring: zorg voor een beperkt aantal hanteerbare ijkpunten om de 

communicatie bij te sturen en te evalueren. 
Overzicht criteria/ijkpunten pag. 28 (§ 3.4) 
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1. Inleiding 
 
De situatie op het terrein van waterbodemsanering is complex en in beweging.  
Er zijn onduidelijkheden en onzekerheden over de waterbodemproblematiek. Ook is 
de waterbodemproblematiek voor de meeste mensen weinig zichtbaar. Het beleid is 
op tal van punten in ontwikkeling (zoals bij normering en classificatie vervuilde bagger, 
storten, actief bodembeheer, ontwikkelingen op het gebied van verwerkings- en 
reinigingstechnieken). De materie ligt gevoelig. Er is veel kritische discussie rond dit 
onderwerp, meestal voortvloeiend uit concrete projecten. 
 
 

 

De waterbodemproblematiek is voor de meeste mensen weinig zichtbaar. 

 
 
Het maatschappelijk debat rondom de waterbodemproblematiek kenmerkt zich door: 
• sterke weerstand tegen de aanleg van depots, zowel grootschalige als kleinschalige 

depots. Dit komt deels voort uit plaatselijke factoren (ruimtegebruik, hinder, 
risicoperceptie), deels uit een toenemende maatschappelijke weerstand tegen 
opslag van verontreinigde baggerspecie; 

• een sterke roep om verwerking van vervuilde baggerspecie. Er zijn echter 
verschillende opvattingen over de mate waarin verwerking een rol kan spelen. 
Bovendien is bij betrokkenen nog veel onduidelijkheid over mogelijkheden van 
verwerkingstechnieken, eventuele hinder en mogelijkheden voor afzet van 
verwerkte producten; 

• het feit dat de discussie zowel milieu- als ruimtelijke ordeningsaspecten beslaat; 
• veel onduidelijkheid over aard en omvang van de risico’s van vervuilde 

waterbodems. In het algemeen worden de risico’s als hoog ingeschat; 
• onduidelijkheid bij het publiek over de omvang en aard van de problematiek van 

de vervuilde waterbodems; 
• onduidelijkheid over de vraag waarom de overheid kiest voor bepaalde 

zoeklocaties. 
 
De overheidscommunicatie over de waterbodemproblematiek vindt voornamelijk 
decentraal plaats. Het meest actief zijn Regionale Directies van Rijkswaterstaat. 
Daarnaast vindt (doorgaans op kleinere schaal) communicatie plaats door provincies, 
gemeenten en waterschappen. 
De communicatie vanuit Rijkswaterstaat is gerelateerd aan concrete, individuele 
projecten. Vanuit die projecten wordt wisselend gecommuniceerd met de 
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maatschappelijke omgeving, zowel met het brede publiek als met een breed scala aan 
actoren. Communicatie speelt een belangrijke rol ten behoeve van de voortgang van 
de projecten zowel bij de probleemdefinitie, ideevorming als de acceptatie van 
oplossingen. 
De overheidscommunicatie over de problematiek is dus nogal versnipperd. Bovendien 
is er over het onderwerp communicatie slechts een beperkte uitwisseling van kennis en 
ervaring tussen (communicatie)medewerkers van diverse projecten. De verschillende 
wijzen van communiceren kunnen ongewenste effecten hebben op projecten en 
maken het moeilijk om de effectiviteit van de communicatie te verbeteren. 
Een systematisch onderzoek naar aanpak en resultaten van communicatie bij 
verschillende projecten en de maatschappelijke context waarin dit is gebeurd, maakt 
het mogelijk diverse communicatiestrategieën te bestuderen, en hieruit leerpunten en 
aanbevelingen te formuleren, zowel voor de centrale overheid als de decentrale 
overheden. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan een meer effectieve inzet van 
communicatie bij projecten rond waterbodemproblemen. 
 
Dit rapport biedt een handreiking voor lopende en toekomstige projecten. Deze 
handreiking bestaat uit conclusies, aanbevelingen en adviezen. Naast aanbevelingen 
voor communicatie over regionale projecten worden aanbevelingen gedaan over de 
wenselijkheid van communicatie op centraal niveau. 
De resultaten zijn in de eerste plaats gericht op projectleiders en 
communicatiemedewerkers van waterbodemprojecten van Rijkswaterstaat (met name 
Regionale Directies en AKWA). Een secundaire doelgroep vormen andere 
projectmedewerkers, adviseurs, opdrachtgevers en bestuurlijk betrokkenen bij 
dergelijke projecten.  
Daarnaast is dit onderzoek ook interessant voor een bredere groep binnen en buiten 
Rijkswaterstaat (bijvoorbeeld medewerkers van andere projecten, medewerkers van 
VROM, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties). De resultaten 
zullen dan ook in bredere kring worden verspreid. 
 
 

1.1. Centrale doelstelling 

Doel van het onderzoek is het analyseren en evalueren van 
communicatieprocessen rond waterbodemprojecten die door Regionale 
Directies en Specialistische Diensten van Rijkswaterstaat worden gehanteerd. 
Ook de maatschappelijke context rond waterbodemprojecten wordt 
meegenomen om leerpunten en aanbevelingen te formuleren voor 
communicatie over waterbodemprojecten. 
 
Het onderzoek richt zich in hoofdzaak op projecten waarbij Rijkswaterstaat een 
belangrijke rol speelt bij de communicatie. Rijkswaterstaat is echter niet de enige die 
zich bezighoudt met communicatie over waterbodemprojecten. Daarom is in de eerste 
fase van het onderzoek kort nagegaan wat de ervaringen van andere actoren, zoals 
provincies en waterschappen, met communicatie over waterbodemprojecten zijn. 
De hoofdonderwerpen van dit onderzoek zijn: 
• doel van communicatie; 
• projectomgeving; 
• boodschap; 
• organisatie van de communicatie; 
• aanpak en strategische overwegingen; 
• communicatiemiddelen en -methoden; 
• leerervaringen. 
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1.2. Afbakening communicatie 

In dit onderzoek is de totale externe communicatie van waterbodemprojecten 
onderzocht. Dit omvat de communicatie met omwonenden en andere direct 
belanghebbenden, maatschappelijke organisaties, andere overheden en de 
communicatie met het bestuurlijk en politiek niveau.  
 
 

1.3. Aanpak onderzoek 

Het onderzoek is in drie fasen uitgevoerd: 
1. de eerste fase bestond uit het verkrijgen van een breed overzicht van 

projecten en de communicatieproblematiek. Om tot een goede analyse te 
komen, is een analysekader opgesteld aan de hand van de 
onderzoeksvragen, deskresearch, telefonische gesprekken en gesprekken 
met een aantal sleutelpersonen en een literatuurinventarisatie. Zie bijlage 2 
en 3 voor een overzicht van de projecten en sleutelpersonen; 

2. de tweede fase behelsde een diepgaande kwalitatieve analyse van een 
beperkt aantal (afgeronde) projecten. Dit is gebeurd door middel van het 
bestuderen van communicatieplannen en andere stukken, berichten in de 
media, gesprekken met projectleiders, communicatiemedewerkers en 
andere betrokkenen en aanvullende telefoongesprekken met projectleiders 
en communicatiemedewerkers; 

3. in de derde fase zijn de resultaten geïntegreerd, nader geanalyseerd en is de 
rapportage opgesteld. 

 
Daarnaast is gebruik gemaakt van relevante literatuur. In het bijzonder is 
aandacht besteed aan het advies van de Commissie Wallage en het rapport 
“Kwaliteit van besluitvorming uitgezocht tot op de bodem” van S. Meertens.  
De Commissie Wallage is ingesteld door het kabinet met als opdracht het 
opstellen van een advies over de toekomst van de overheidscommunicatie. De 
commissie heeft in september 2001 een advies uitgebracht. Eind 2001 is het 
kabinetsstandpunt vastgesteld. In het advies met de titel “In dienst van de 
democratie” wordt uitgebreid ingegaan op de communicatie bij plan- en 
beleidsvorming. 
Het rapport van Meertens, een afstudeeronderzoek opgesteld in opdracht van het 
Hoofdkantoor Rijkswaterstaat, analyseert de besluitvormingsprocedure rond 
waterbodemprojecten, onder andere aan de hand van de projecten Hollandsch Diep 
en Koegorspolder. Een aantal van de bevindingen betreffen de openheid en 
communicatie rond de besluitvormingsprocedures. 
 
Aan de hand van de interviews en projectbeschrijvingen zijn in de eerste fase 
een aantal criteria geformuleerd waaraan projecten, die voor nadere analyse in 
aanmerking kwamen, moesten voldoen. Het ging hierbij om criteria zoals: 
voldoende spreiding tussen landelijke en regionale projecten, beschikbare 
informatie over communicatie en beschikbaarheid van projectleiders en 
communicatiemedewerkers. In overeenstemming met de 
Begeleidingscommissie zijn, met behulp van deze criteria, de volgende vier 
projecten geselecteerd voor een diepteanalyse: 
 
− Depot Hollandsch Diep 
− Impuls B2 (IB2) 
− Depot Koegorspolder 
− Sanering Rotte (extern project) 
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In de bijlagen 1 t/m 4 wordt nader ingegaan op de analyse van de 
bovenstaande vier projecten. 
 
 

1.4. Verantwoording 

In mei 2000 is een workshop gehouden met medewerkers van diverse 
onderdelen van Rijkswaterstaat. De conclusie van deze workshop was dat een 
dergelijk communicatieonderzoek gewenst is. Door verschillende oorzaken heeft 
de start van het onderzoek langer op zich laten wachten dan voorzien. 
 
Er is in dit onderzoek gekeken naar mogelijke verschillen tussen communicatie 
over waterbodemprojecten en over andere onderwerpen.  
Die verschillen blijken vooral te zitten in de boodschap: het feit dat vervuilde 
waterbodems een weinig zichtbaar probleem zijn, waarvan de oplossing duur is, 
technisch ingewikkeld, soms ingrijpend en waarbij onzekerheden en risico’s een 
rol spelen. Daardoor is het risico van geruchtvorming duidelijk aanwezig, vaak 
samen met een beeldvorming van “gifgrond” en de daarmee gepaard gaande 
emoties.  
Uit de gesprekken en de analyses van de projecten blijkt echter dat 
waterbodemprojecten zich, buiten de boodschap, niet sterk onderscheiden van 
andere projecten die een grote ingreep betekenen in de omgeving en een 
gevoelig onderwerp. De resultaten van dit onderzoek zijn dan ook breder 
bruikbaar dan alleen voor waterbodemprojecten. 
 
Sommige conclusies en aanbevelingen zullen voor degene die betrokken zijn bij 
waterbodemprojecten voor de hand liggen. Voor en deel is dit een logisch 
gevolg van de onderzoeksopzet: er is immers gekeken naar de ervaringen bij 
projecten en sleutelpersonen.  
Een reden om deze punten toch nadrukkelijk te noemen is het feit dat het in de 
praktijk vaak niet komt tot uitvoering van een flink aantal van deze “logische” 
zaken, doorgaans door tijdsdruk en gebrek aan aandacht. 
 
In dit onderzoek is veel aandacht besteed aan de betrokkenheid van medewerkers van 
Rijkswaterstaat. Betrokkenheid leidt tot betere kwaliteit en een grotere doorwerking 
van de resultaten. De betrokkenheid van medewerkers van Rijkswaterstaat heeft vorm 
gekregen door het instellen van een begeleidingscommissie en een 
workshop/werkbijeenkomst.  
 
Begeleidingscomm ssie: i
Deze commissie fungeerde als klankbord voor het onderzoeksteam en sprak op een 
aantal cruciale momenten de ontwikkelingen in het onderzoek en plannen voor de 
komende fase door. De commissie gaf een oordeel over het analysekader, over de 
keuze van de projecten en over de opzet van het onderzoek en het conceptrapport. 
De begeleidingscommissie bestond uit: 
− Hetty Bouwhuis, Afdeling Milieubouw, Bouwdienst RWS; 
− Frans de Bruijckere, Afdeling Beleidsvoorbereiding en Planvorming Integraal 

Waterbeleid, RWS Directie Zeeland; 
− Sjoerd Hoornstra (vanaf september 2001 ter vervanging van Henk Sterk), Afdeling 

Integraal Waterbeheer, DG Water; 
− Henk Sterk (tot september 2001, vanaf september 2001 vervangen door Sjoerd 

Hoornstra), Afdeling Integraal Waterbeleid, DG Water; Polite Laboyrie, Afdeling 
Milieubouw, Bouwdienst RWS. 

De begeleidingscommissie is 4 maal bijeengekomen: bij de start van het onderzoek; 
aan het eind van fase 1 (analysekader, keuze projecten); bespreking conceptrapport; 
afronding van het onderzoek (m.n. over verdere doorwerking).  
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Werkbijeenkomst/workshop 
In december 2001 is er een werkbijeenkomst voor projectleiders, 
communicatiemedewerkers, medewerkers AKWA, Hoofdkantoor RWS, Bouwdienst en 
medewerkers van andere overheden geweest. Tijdens deze werkbijeenkomst is het 
conceptrapport besproken. Ook zijn hier vervolgafspraken gemaakt voor het 
uitwisselen van kennis en ervaringen over de communicatie bij waterbodemprojecten.  
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2.  De omgeving van een 
waterbodemproject 

 
2.1. Inleiding 

Communicatie over een waterbodemproject is mede bepalend voor het welslagen 
van dat project. Dat blijkt uit de analyse van de onderzochte projecten en de 
gesprekken met sleutelpersonen. Het succes van een project is gedefinieerd als de 
mate waarin het project de projectdoelstellingen weet te realiseren. 
Communicatie is uiteraard niet de enige factor die het succes van een project 
beïnvloedt.  
Eén van de sleutelpersonen gaf als voorbeeld de volgende indeling van 
succesfactoren voor een depotproject: 
- een goede locatie; 
- voldoende geld; 
- zorgvuldige communicatie; 
- een dosis geluk (niet-voorziene externe gebeurtenissen die invloed hebben op 
een project). 
Communicatie is dus een factor van belang bij projecten op het gebied van 
waterbodems, en dat belang zal nog groeien. De invloed van de omgeving van een 
project wordt steeds groter, onder andere omdat burgers steeds mondiger worden. 
Daarom is het van belang dat projectmedewerkers een helder zicht hebben op de 
mogelijke bijdrage van communicatie aan een project (zie hoofdstuk 3). De basis 
hiervoor is een goede omgevingsanalyse. 
 
 

2.2. De omgeving centraal 

De omgeving van een project moet veel meer centraal staan bij het vormgeven van 
de interactie rond een waterbodemproject. Daarbij gaat het zowel om de 
maatschappelijke omgeving (bijvoorbeeld bewoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties) als de bestuurlijke omgeving (bijvoorbeeld colleges van Burgemeester 
en Wethouders, van Gedeputeerde Staten en bestuurlijke stuurgroepen).  
Dit is de mening van veel sleutelpersonen. Vrijwel iedereen onderschrijft de 
noodzaak van een goede omgevingsanalyse. De omgevingsanalyse biedt 
aanknopingspunten voor zowel het planproces als voor de communicatie en is 
daarmee essentieel voor de vormgeving van het planproces en de communicatie. 
 
In de praktijk loopt de kwaliteit van de omgevingsanalyse uiteen.  
Vooral bij depots/verwerkingslocaties wordt relatief vaak een vrij grondige 
omgevingsanalyse uitgevoerd (zoals bij Hollandsch Diep en in iets mindere mate 
Koegorspolder). Het gebeurt echter lang niet in alle gevallen, soms gebeurt het 
alleen als er een formeel communicatieplan wordt gemaakt. Daarbij richt het zich 
vrijwel uitsluitend op weerstanden tegen het project (bijvoorbeeld Maasdal) of 
gebeurt het niet of slechts zeer globaal (IJmeer).  
Bij saneringsprojecten, zoals de Sanering Rotte, wordt vaker gewerkt met een 
adreslijst van betrokkenen. Bij beleidsprojecten is de omgevingsanalyse vaak ook 
beperkt, en richt een analyse zich vooral op de beleidsmatige aspecten. 
 
Een gebrekkige omgevingsanalyse brengt risico’s met zich mee. Sleutelpersonen 
noemen het wekken van wantrouwen door niet te rade te gaan bij de omgeving 
en het vergeten van belangrijke doelgroepen, wat aanleiding kan zijn voor 
vertraging of zelfs kan bijdragen aan het mislukken van een project. Ook in het 
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rapport Meertens wordt gewezen op de risico’s van vergeten of buitensluiten van 
actoren, met name voor latere fasen van het proces. 
Daar waar wel omgevingsanalyses zijn gemaakt, zijn deze zonder uitzondering van 
invloed geweest op de aanpak van communicatie en het planproces. 
 

 
 
 

2.3. Werkwijze bij een omgevingsanalyse 

De werkwijze bij een omgevingsanalyse verschilt: 
• een inventariserend onderzoek (intern uitgevoerd of uitbesteed aan een 

extern bureau), bestaande uit deskresearch en telefonische interviews. Soms 
wordt dit aangevuld met een inventarisatie ter plekke, zoals bij de 
Koegorspolder; 

• gebruik maken van gegevens uit een eerdere procedure, gevolgd door 
bilaterale gesprekken (zoals bij Hollandsch Diep); 

• oproep via massamediale middelen (vaak als aanvulling op andere 
methoden, bijvoorbeeld bij Hollandsch Diep); 

• bij Impuls B2 was de omgevingsanalyse een resultaat van het project als 
geheel. 

De resultaten van een omgevingsanalyse worden in de meeste gevallen in 
beknopte vorm in een communicatieplan opgenomen. Daarnaast vormen de 
adresbestanden een belangrijk resultaat. Slechts in een enkel geval wordt er van de 
omgevingsanalyse een aparte rapportage gemaakt. 
In de meeste gevallen bevat een omgevingsanalyse, naast de adreslijst, informatie 
over de belangrijkste groepen betrokkenen. Belang en houding ten aanzien van het 
project worden hierbij het belangrijkst gevonden. Soms wordt dit aangevuld met 
informatie over de wensen ten aanzien van betrokkenheid bij het project en over 
onderlinge relaties en samenwerkingsverbanden tussen actoren. De mate van 
diepgang waarin één en ander wordt beschreven loopt sterk uiteen. 
In een enkel geval bevat de omgevingsanalyse ook informatie over de fysieke 
omgeving en over plannen van verschillende overheden voor het zoekgebied. 
 
Een goede omgevingsanalyse levert de zekerheid dat geen belangrijke actoren 
worden vergeten; informatie over belangen, kennis, houding, weerstanden ten 
opzichte van het project en informatie over namen, adressen en contactpersonen. 
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Dit vormt een goede basis voor doelgericht communiceren. Vaak wordt daarbij een 
indeling gemaakt in groepen betrokkenen, bijvoorbeeld op grond van het belang 
bij het project. 
De omvang van de groep en achterban kan onder andere een aanduiding geven 
van de invloed van een groep. Dit is niet allesbepalend: een kleine lobby van één 
belangrijk bedrijf kan heel invloedrijk zijn. De omvang en aard van de achterban 
heeft ook betekenis voor de wijze van communicatie over het project (onder 
andere puur praktisch, het maakt uit of je tweeduizend personen moet benaderen), 
en voor de relatie tussen bijvoorbeeld een vertegenwoordiger in een stuurgroep of 
klankbordgroep en diens achterban. 
 
Soms wordt, als er geen of slechts een globale omgevingsanalyse is, gebruik 
gemaakt van massamediale middelen of een uitgebreide direct-mail om de 
omgeving op de hoogte te houden. Zo zijn bij de Sanering Rotte mede om deze 
reden alle ingelanden benaderd. Een nadeel van deze werkwijze is de vrij grote 
‘waste’ in de communicatie. Bovendien is het dan minder goed mogelijk om gericht 
in te gaan op kennis, vragen en mogelijke weerstanden van doelgroepen. 
 
Bij enkele projecten is gedurende het project de omgevingsanalyse geactualiseerd. 
Betrokkenen bij deze projecten gaven aan dat de omgeving een dynamisch geheel 
is. Actoren kunnen een andere opvatting krijgen over hun belang bij een project. 
Partijen kunnen afvallen of juist betrokken raken bij een project. Het project zelf 
kan veranderen.  
Een toetssteen hiervoor is vaak de reactie op berichten in de media en de opkomst 
op informatieavonden. Bij het project Hollandsch Diep bijvoorbeeld bleken 
landbouworganisaties op een gegeven moment het belang in het project te zien als 
gevolg van berichten over kwelproblemen bij het Project Ketelmeer. 
 
 

 Aanbevelingen met betrekking tot omgevingsanalyse 
• Pak de omgevingsanalyse systematisch aan. Dat betekent: maak de analyse 

aan het begin van een project en breng de groepen die belang hebben bij 
het project zo volledig mogelijk in beeld. Zowel in de maatschappelijke als de 
bestuurlijke omgeving. Het overzicht van doelgroepen kan hiervoor als 
uitgangspunt dienen. Leg de resultaten vast in een schriftelijke rapportage. 

• De omgevingsanalyse dient per actor (relevante groep, organisatie of 
overheid) in elk geval informatie op te leveren over: 
- belang van de actor ten aanzien van het project; 
- (voorlopig) standpunt, houding ten aanzien van het project; 
- omvang van de groep, achterban; 
- communicatielijnen met het project; 
- contactgegevens (naw, contactpersoon etc). 
Daarnaast kan informatie worden verzameld over: 
- bekendheid met het project en de problematiek; 
- relatie van actoren met andere belangen/actoren; 
- plannen van actoren in het zoekgebied; 
- fysieke informatie over het zoekgebied. 

• Kijk ook net buiten het zoekgebied naar mogelijke belangen. 
• Ga na of andere projecten in het zoekgebied een rol spelen. 
• Actualiseer bij langer lopende projecten de omgevingsanalyse van tijd tot 

tijd. 
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2.4. Overzicht mogelijke doelgroepen voor waterbodemprojecten  

Dit overzicht kan als uitgangspunt dienen voor een omgevingsanalyse van een 
waterbodemproject. Uiteraard zullen niet alle groepen voor ieder project van 
belang zijn. 
 
Bestuurlijke omgeving: 
• gemeenten in en vlakbij het zoekgebied; 
• gemeentelijke samenwerkingsverbanden, regionale bestuursorganen (denk 

ook aan bijvoorbeeld milieudiensten); 
• waterschappen; 
• provincie(s); 
• ministeries en zelfstandige onderdelen van ministeries; 
• Europese en buitenlandse overheden (m.n. in grensgebieden). 
 
Aandachtspunten per overheid (naast de algemene aandachtspunten): 
• portefeuillehouder(s) (in elk geval milieu en/of ruimtelijke ordening); 
• welke ambtelijke afdeling(en) hebben met project te maken (bijvoorbeeld 

afdeling milieu, ruimtelijke ordening, economische zaken, grondbedrijf, 
havenbedrijf, gemeentereiniging); 

• wat is de rol van het bestuur (college van B&W, GS, etc), hoe wordt dit 
benaderd?  

• wat is de rol van vertegenwoordigende organen (gemeenteraad, provinciale 
staten, etc), hoe worden deze benaderd, welke afspraken zijn gewenst met 
portefeuillehouder/college? 

• is informatie nodig over plannen van deze overheid voor het studiegebied? 
 
Maatschappelijke omgeving: 
• bewoners/omwonenden (denk ook aan bijvoorbeeld woonboten en 

woonwagenkampen); 
• recreanten (wandelaars, fietsers, ruiters, bewoners recreatiewoningen en 

andere vormen van recreatie. Let speciaal op watergebonden vormen van 
recreatie, zoals sportvissers, surfers of watersporters); 

• beroepsmatig betrokkenen/economisch gebonden op het land, zoals 
landbouw, recreatieondernemers, horeca, transport; 

• beroepsmatig betrokkenen op het water (binnenvaart, visserij, havens, 
bunkerstations, etc); 

• belangenorganisaties (in de eerste plaats milieuorganisaties en 
landbouworganisaties, daarnaast cultuurhistorische organisaties, 
buurtverenigingen, ondernemersorganisaties en dergelijke); 

• terreinbeherende organisaties, m.n. op het gebied van natuur en landschap; 
• bedrijven uit de bagger- en verwerkingssector en hun brancheorganisaties. 
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3.  De bijdrage van communicatie 
 

3.1. Onzorgvuldig communiceren 

Gevallen waarbij het mislukken van een project uitsluitend te wijten is aan de 
communicatie zijn zeldzaam en zijn in het kader van dit onderzoek ook niet aan het 
licht gekomen. Maar het onderzoek heeft wel voorbeelden van 
waterbodemprojecten opgeleverd waarbij communicatie een bijdrage heeft 
geleverd aan het mislukken van een project, of waarbij slechte of ontbrekende 
communicatie vertraging veroorzaakte of extra inspanningen nodig maakte. 
Onzorgvuldig communiceren (dat wil in veel gevallen zeggen te laat of niet 
communiceren) blijkt in de praktijk te leiden tot: 
- geruchtvorming. Verhalen over de risico's van een depot, over de redenen voor 

een project of over overlast gaan een eigen leven leiden en versterken elkaar. 
Dit effect was onder meer zichtbaar bij het project Kaliwaal; 

- angst en onzekerheid over de gevolgen van een project. Een uitsluitend 
technische uitleg over risico's blijkt niet effectief om deze angsten weg te 
nemen en vaak zelfs averechts te werken; 

 

 
 
- wantrouwen bij één of meer groepen betrokkenen ten aanzien van het project 

en de initiatiefnemer (Rijkswaterstaat). Vaak veroorzaakt door het uitblijven van 
communicatie, het niet reageren op bezwaren en signalen uit de omgeving of 
het niet nakomen van afspraken (ook m.b.t. communicatie). Dit heeft onder 
meer een rol gespeeld bij de Kaliwaal, Hollandsch Diep en Koegorspolder; 

- verkeerde verwachtingen bij betrokkenen. Te lage verwachtingen 
("Rijkswaterstaat drukt zijn zin toch door") leiden tot desinteresse en gebrek 
aan betrokkenheid, te hoge verwachtingen, frustratie en wantrouwen; 

- grotere weerstand tegen het project. Deze wordt vaak, maar niet uitsluitend, in 
de hand gewerkt door één of meer van bovenstaande effecten. Soms blijkt dat 
signalen uit de omgeving, die een groeiende weerstand aanduiden worden 
genegeerd. Op een gegeven moment is de weerstand zo groot geworden dat 
deze niet meer genegeerd kan worden. Maar dan kost het een aanzienlijke 
inspanning en de nodige tijd om weer voortgang in het project te krijgen. Als 
dat lukt. 
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Een voorbeeld van een project dat stuk gelopen is op de weerstand vanuit de 
omgeving is het project IJmeer. 
Doel van dit project was het zoeken van een geschikte plek in het IJmeer 
voor het aanleggen van een groot baggerdepot voor zoete specie. Bijna de 
hele m.e.r.-procedure heeft zich intern voltrokken. Wel is er een 
verkennend belevingswaardenonderzoek gehouden. Hieruit kwam onder 
andere naar voren dat de ondervraagden niet op de hoogte waren van de 
mogelijke aanleg van het depot en de keuze van het IJmeer als zoeklocatie op 
veel onbegrip stuitte. Toen het MER zo goed als gereed was, zijn er 
bijeenkomsten georganiseerd om belanghebbenden (o.a. milieuorganisaties en 
omliggende gemeenten) over de plannen te informeren. De weerstand tegen 
de plannen was echter zo groot en de lobby opgezet door onder meer een 
groep bewoners zo effectief, dat het project het niet heeft gehaald. Het is 
koffiedik kijken of het project wel zou zijn geslaagd als vanaf het begin 
af aan structureel was gecommuniceerd met de omgeving. De kans dat het 
project geslaagd zou zijn, was groter geweest. Dit is echter niet met zekerheid 
te zeggen. 
 
 

3.2.  Zorgvuldig communiceren 

Er zijn gelukkig ook genoeg voorbeelden van positieve bijdragen van communicatie 
aan waterbodemprojecten. Uit het onderzoek blijkt dat communicatie kan 
bijdragen aan: 
a. een soepel verloop van het proces. Communicatie kan hier op verschillende 

manieren een bijdrage aan leveren: 
• bieden van duidelijkheid over het proces (zoals in IB2 redelijk is gelukt); 
• bieden van duidelijkheid over het project (bijvoorbeeld bij Sanering 

Rotte); 
• adequaat reageren op signalen uit de omgeving (bijvoorbeeld bij 

Hollandsch Diep, IB2, Sanering Rotte); 
• vergroten betrokkenheid van de omgeving (Hollandsch Diep, IB2); 
• adequate klachtenafhandeling (Sanering Rotte); 
• goede verantwoording gemaakte keuzes (bijvoorbeeld Hollandsch Diep). 

b. verminderen van aanwezig wantrouwen (zoals is gebeurd bij Hollandsch Diep 
en Koegorspolder); 

c. tegengaan van geruchtvorming (zoals bijvoorbeeld bij Sanering Rotte en 
Koegorspolder); 

d. wegnemen van angst en onzekerheid (bijvoorbeeld Sanering Rotte); 
e. informatie verkrijgen als input voor het project. Dat kan informatie zijn voor het 

treffen van compenserende maatregelen, maar ook over gevolgen van 
alternatieven (bijvoorbeeld aanwezigheid van munitie in de Rotte) of zelf 
geheel nieuwe alternatieven. Bij IB2 was het verwerven van (markt)informatie 
een belangrijke doelstelling; 

f. bijdragen aan draagvlak voor het project. Dit kan verschillende vormen 
aannemen: 
• instemming met een beleidsdocument (zoals bij IB2); 
• instemmen met een overeenkomst over realisatie van een 

depot/verwerkingslocatie (Koegorspolder); 
• erkenning van het probleem van vervuilde waterbodems (zoals onder 

andere is gerealiseerd bij Hollandsch Diep); 
• bereidheid tot meedenken over oplossingen voor het probleem 

(Hollandsch Diep). Bij een ander project heeft een groep betrokkenen 
zelfs een eigen initiatief opgezet voor de verwerking van baggerspecie; 

• minder of geen bezwaren (gerealiseerd bij Hollandsch Diep, maar 
bijvoorbeeld niet bij Sanering Rotte); 
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• sterkere positie in bezwaarprocedures. Enerzijds doordat zorgvuldige 
communicatie mede een teken is van zorgvuldigheid in het planproces, 
anderzijds omdat het benutten van signalen zorgt voor een completere 
afweging van belangen (bij de eerste mer-procedure voor het Hollandsch 
Diep bleek het aspect landschap onvoldoende belicht). 

g. betrokkenen/belanghebbenden de mogelijkheid bieden op een goede wijze in 
te spelen op de gevolgen van een project (bijvoorbeeld de overlast door een 
sanering, zoals in de Rotte); 

h. een onderwerp op de (politieke) agenda plaatsen.  
Over tijdwinst dan wel -verlies als gevolg van communicatie lopen de meningen 
uiteen. Sommigen zijn van mening dat een intensieve communicatie meer tijd kost, 
maar dat die investering in tijd opweegt tegen de voordelen, zoals draagvlak voor 
het project of een kwalitatief betere oplossing. Anderen betogen dat eventueel 
tijdverlies in de beginfase gecompenseerd wordt door tijdwinst in latere fasen, 
doordat het proces soepeler verloopt en er minder weerstand en bezwaren zijn. 
 
De Commissie Wallage benadrukt in haar advies over overheidscommunicatie de 
plaats van communicatie in het hart van de beleidsvorming. Volgens de commissie 
hebben burgers het recht om vanaf het begin van de planvorming te overzien wat 
de overheid met hen voorheeft, zich daar een oordeel over te vormen en -
desgewenst- te proberen daar invloed op uit te oefenen. De commissie beveelt aan 
de burger eerder bij het beleid te betrekken en een veel grotere openheid te geven 
over onderzoeksrapporten, tussentijdse rapportages en andere projectinformatie. 
Het kabinet heeft deze adviezen inmiddels overgenomen. 
 
 

3.3. Communicatiedoelstellingen 

De bijdrage van communicatie aan een project kan groter en duidelijker zijn als 
vooraf heldere communicatiedoelstellingen worden geformuleerd. Vrijwel alle 
sleutelpersonen benadrukken het belang van goede communicatiedoelstellingen. 
Deze doelstellingen moeten helder zijn, concreet en de essentie van het project 
dekken. 
Toch behoren dergelijke doelstellingen tot de uitzonderingen.  
Een positief voorbeeld zijn de doelstellingen bij het project Hollandsch Diep (zie 
bijlage 4). Ook voor de sanering Petroleumhaven zijn heldere doelstellingen 
geformuleerd, zoals: "bedrijven moeten weten wat de sanering inhoudt en hoe ze 
hun bedrijfsvoering zeker kunnen stellen tijdens de werkzaamheden". 
Bij de meeste projecten zijn de communicatiedoelstellingen echter ofwel zeer 
globaal geformuleerd (bijvoorbeeld "bewoners zijn op de hoogte van het project" 
of "draagvlak verwerven voor het project"), dekken de communicatie van het 
project slechts gedeeltelijk (bijvoorbeeld IB2, zie bijlage 2), of ontbreken geheel 
(bijvoorbeeld bij Sanering Rotte). 
Opvallend is ook dat de doelstellingen die projectleiders en 
communicatiemedewerkers van projecten mondeling formuleren, vaak flink 
afwijken van de formeel vastgelegde schriftelijke doelstellingen (dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de projectbeschrijvingen van IB2 en Koegorspolder). Niet zelden 
zijn de mondelinge doelstellingen scherper en hanteerbaarder dan de schriftelijk 
vastgelegde doelstellingen. 
De communicatiedoelstellingen zoals die voor de meeste projecten zijn 
geformuleerd, betreffen vooral informatieoverdracht. Doelstellingen ten aanzien 
van draagvlak worden veel minder geformuleerd, en doelstellingen ten aanzien van 
luisteren en interactie zijn uitzonderingen. 
Ook valt op dat in een flink aantal gevallen de doelstellingen zendergericht worden 
geformuleerd (bijvoorbeeld "informatie verstrekken over het project") en niet 
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ontvangergericht (zoals bovenstaande doelstelling over de Petroleumhaven). 
Terwijl het uiteindelijk om het effect bij de ontvanger, de doelgroep moet gaan. 
 
Gelukkig hoeven slecht geformuleerde of ontbrekende doelstellingen niet per 
definitie te leiden tot slechte communicatie. Maar met onheldere doelstellingen 
wordt het wel moeilijker om de communicatie over een project (en daarmee het 
project als geheel) te sturen. 
Veel sleutelpersonen geven dan ook aan dat het gewenst is 
communicatiedoelstellingen scherper en helderder te formuleren. Daarbij geven 
veel van hen aan dat er meer moet worden uitgegaan van luisteren en interactie 
met de doelgroepen. Ook is er een duidelijke wens het begrip draagvlak aan te 
scherpen en operationeler te maken. 
 
 

 Aanbevelingen met betrekking tot doelstellingen 
a. Het is gewenst meer aandacht te besteden aan het formuleren van 

communicatiedoelstellingen voor een project.  
b. Uiteraard zijn de precieze doelstellingen afhankelijk van zaken als de aard en 

doelstelling van het project, de doelgroepen en de omgeving. Maar de 
volgende vuistregels gaan voor alle projecten op. Een goede 
communicatiedoelstelling is: 
• specifiek voor een doelgroep en situatie; 
• geformuleerd in termen van de ontvanger; 
• zo concreet mogelijk; 
• toetsbaar. 

c. Communicatiedoelstellingen voor waterbodemprojecten kunnen worden 
ingedeeld in drie categorieën1: 
1. Informatiedoelstellingen (doelgroepen krijgen informatie over probleem, 

project en/of proces); 
2. Draagvlakdoelstellingen (variërend van geen bezwaar hebben tegen het 

project tot actief meewerken aan oplossingen); 
3. Andere doelstellingen (informatie verkrijgen van betrokkenen ten 

behoeve van planvorming, onderwerp op de agenda plaatsen). 
In bijlage 5, § 2 ‘Doel en resultaat van communicatie’ is een lijst 
opgenomen van voorbeeld-doelstellingen die bij waterbodemprojecten kunnen 
worden gebruikt. 

d.  

                                                      

Bij doelstellingen ten aanzien van draagvlak is het van belang om 
 onderscheid te maken tussen acceptatie en actief draagvlak.  
 Acceptatie wil zeggen dat actoren (groep bewoners, organisatie of overheid) 
 zich niet verzetten tegen de voorgenomen ingreep. Zij zijn tevreden over het 
 proces van besluitvorming, ook al hadden zij liever een andere oplossing 
 gezien. 

Van actief draagvlak is sprake bij daadwerkelijke steun aan het project: de 
actor werkt actief mee, of is bereid openlijk zijn steun uit te spreken, of is 
bereid tot medefinanciering. 

 Het is overigens niet zo dat actief draagvlak per definitie een grotere 
 inspanning vereist dan acceptatie. Als een oplossing in overeenstemming is  

 
 

 
1 Deze indeling legt een iets ander accent dan de traditionele indeling kennis-houding-gedrag. 

Informatiedoelstellingen zullen vrijwel altijd gericht zijn op het overdragen van kennis, hoewel er ook 

elementen kunnen voorkomen van stimuleren van actief zoekgedrag. Draagvlakdoelstellingen zullen 

in de regel gericht zijn op het beïnvloeden van houding en gedrag. De andere doelstellingen kunnen 

zowel op kennis als op houding en gedrag gericht zijn. Er is voor deze indeling gekozen omdat het 

meer aansluit bij de praktijk van waterbodemprojecten. 
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met de belangen van een actor, is het realiseren van actief draagvlak relatief 
eenvoudig. 

 

Dit onderscheid uit het rapport van Meertens blijkt ook in de praktijk goed 
hanteerbaar. Het kan gebruikt worden om zo helder mogelijk te formuleren 
waaruit draagvlak moet bestaan, bij voorkeur zo concreet mogelijk. 
Bijvoorbeeld door aan te geven dat draagvlak moet blijken uit instemming met 
een document, door een minimaal aantal bezwaren, door financiering of door 
het uitspreken van openlijke steun. 

e.  

i

Neem in een communicatieplan ook doelstellingen op gericht op luisteren en 
het verwerken en terugmelden van signalen van betrokkenen. Bijvoorbeeld: 
“De communicatie van het project stimuleert bewoners om ideeën, klachten en 
opmerkingen aan de projectgroep kenbaar te maken. Zij ontvangen een 
adequate terugmelding, bij voorkeur binnen 1 maand.” 

 
 

3.4. Criteria voor het beoordelen van het resultaat van communicatie 

Formele evaluaties van projecten zijn schaars. Alleen bij het project Hollandsch 
Diep is een evaluatie opgesteld. Het verloop van de communicatie is systematisch, 
met behulp van onderzoek gevolgd. Bij enkele andere projecten zijn evaluaties van 
onderdelen van de communicatie opgesteld (bijvoorbeeld het informatiecentrum 
bij het Ketelmeer).  
Gevraagd naar de criteria waarop projectleiders en communicatiemedewerkers 
het resultaat van communicatie-inspanningen beoordelen, komt een aantal 
punten naar voren. Deze kunnen in een aantal categorieën worden 
gegroepeerd: 
Belangstelling voor/betrokkenheid bij het project (kwantitatief) 
• opkomst op informatie- en inspraakbijeenkomsten; deze kan echter niet 
 eenduidig geïnterpreteerd worden: een hoge opkomst is niet per definitie 
 een teken van succes, een lage opkomst niet perse een mislukking; 
• bezoekersaantallen bij een informatiecentrum, en de aard van de bezoekers; 
• een blijvend grote belangstelling voor het project. 
Belangstelling voor/betrokkenheid bij het project (kwalitatief) 
• de sfeer op de bijeenkomsten; 
• hoeveelheid en aard van de vragen op bijeenkomsten (ook in de pauze en 

na afloop!), bij bezoeken aan informatiecentra, via de telefoon, etc; 
• de mate waarin (markt)partijen bereid zijn informatie te geven; 
• de mate waarin partijen meedenken/zelf met oplossingen komen. 
Mate van inhoudelijke inbreng 
• hoeveelheid opmerkingen en ideeën waarin het project daadwerkelijk iets 

mee is gedaan;  
• wijzigingen in het plan als gevolg van inbreng vanuit de omgeving 

(kwantiteit en kwaliteit). 
Formele instemm ng of bezwaren 
• aantal en aard van bezwaren;  
• instemming met document; 
• sluiten van convenant. 
Direct oordeel van betrokkenen over het project 
• unaniem advies van klankbordgroep en/of stuurgroep; 
• reacties waarin betrokkenen aangeven tevreden te zijn over communicatie, 

waardering voor het feit dat Rijkswaterstaat doet wat is afgesproken. 
De resultaten worden in de praktijk niet systematisch geregistreerd, met 
uitzondering van formele zaken als instemming met een document, sluiten van een 
convenant of formele bezwaren en inspraakreacties. Daardoor ontbreekt vaak het 
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zicht op de effectiviteit van de communicatie-inspanningen en worden 
mogelijkheden voor tussentijdse bijsturing niet benut. Bovendien is het daardoor 
niet mogelijk dat een project gebruik maakt van ervaringen van eerdere projecten, 
waardoor mogelijkheden voor effectievere communicatie onbenut blijven. Het is 
gewenst dat er meer aandacht komt voor uitwisseling van ervaringen. 
 
 

 Aanbeveling met betrekking tot resultaat communicatie 
• Leg in de beginfase, bij voorkeur in het communicatieplan, een beperkt 

aantal hanteerbare ijkpunten vast voor het beoordelen en eventueel 
bijsturen van de communicatie. Geef aan: moment (gerelateerd aan 
belangrijke momenten in het planproces), methode van 
informatieverzameling (bijvoorbeeld registreren van opkomst en aard van de 
vragen op informatiebijeenkomsten) en beoordelingscriteria.  

 Maar hierover afspraken tussen projectleider en communicatiemedewerker en 
voer deze uit. 
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4.  Boodschap 
 
Dit hoofdstuk behandelt de boodschap over vervuilde waterbodems en eindigt met 
aanbevelingen voor het overbrengen van de boodschap. Gesprekken met 
sleutelpersonen leverde het volgende beeld op: 
 
De boodschap over vervuilde waterbodems wordt gezien als lastig, maar de meeste 
sleutelpersonen zijn van mening dat het toch goed mogelijk is deze boodschap 
over te brengen. 
Tot nu toe wordt de boodschap per project geformuleerd. De sleutelpersonen 
bepleiten het formuleren van landelijke boodschappen over verschillende aspecten 
van het probleem, mogelijke oplossingen en het beleid. Daardoor hoeft men in de 
regio minder vaak het wiel uit te vinden en wordt de communicatie eenduidiger. 
Over de vraag of er sprake moet zijn van één landelijke boodschap of van een 
aantal voorbeelden die men kan aanpassen aan de plaatselijke situatie verschillen 
de meningen. 
 
Sleutelpersonen en andere respondenten bepleiten een “landelijk kader” voor 
de boodschap over vervuilde waterbodems. Over wat dit kader moet inhouden 
bestaan verschillende ideeën. Sommigen denken aan een verzameling 
voorbeelden of “best practices” waar men al naar gelang het project uit kan 
putten. Anderen denken aan een aantal centraal vastgestelde boodschappen, 
die voor alle projecten op gelijke wijze wordt gebruikt.  
Voordelen van een landelijk kader zijn efficiency (niet ieder project hoeft 
hetzelfde wiel uit te vinden), effectiviteit (door het gebruikmaken van 
ervaringen is de kwaliteit van de boodschap optimaal) en consequentie 
(dezelfde boodschap in verschillende projecten en regio’s). 
Enkelen bepleiten ook een landelijke publiekscampagne, met name om het 
onderwerp hoger op de politieke en bestuurlijke agenda te krijgen. 
 
 

4.1.  Aandacht voor het probleem 

Een belangrijke succesfactor bij succesvolle communicatie over waterbodems is 
voldoende aandacht voor het uitleggen en uitdragen van het probleem. Dat blijkt 
uit de gesprekken met sleutelpersonen en uit de analyse van de projecten.  
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Dit lijkt vanzelfsprekend, de praktijk laat echter zien dat in de communicatie 
over dit soort projecten vaak vrijwel uitsluitend over de oplossing(en) wordt 
gecommuniceerd.  
Voor een succesvolle communicatie is het van cruciaal belang dat betrokkenen 
zich bewust zijn van het probleem van vervuilde waterbodems. Het is een 
voorwaarde voor het realiseren van acceptatie en draagvlak.  
Het beste is een werkelijk gezamenlijk probleembesef, zoals bijvoorbeeld te zien is 
bij de projecten Depot Hollandsch Diep en Normering Zoute Bagger. Dat betekent 
ook dat er ruimte moet zijn om de probleemdefinitie aan te passen. De Commissie 
Wallage, het rapport van Meertens en ervaringen met vele interactieve projecten 
benadrukken het belang van aandacht voor probleemverkenning en -erkenning 
voor het draagvlak voor projecten. 
 
Sleutelwoorden voor een succesvolle communicatie over het probleem van 
vervuilde waterbodems zijn: concretiseren, lokaliseren en de boodschap regelmatig 
herhalen. Het is zaak concrete, liefst zichtbare gevolgen van vervuilde 
waterbodems aan te geven die voor de omgeving van het project van belang zijn. 
Voorbeelden zijn: jachthavens waarvan de ligplaatsen niet goed meer bruikbaar 
zijn, hinder voor de scheepvaart (beroeps- en pleziervaart), problemen voor de 
sportvisserij, problemen met de waterafvoer, zwemgelegenheid etc. Concrete 
gevolgen spreken meer aan dan meer abstracte zaken, zoals milieuhygiëne. Zodra 
milieugevolgen concreet kunnen worden gemaakt, zijn ze wel goed uit te leggen. 
Bij een aantal projecten is de nadruk gelegd op de gevolgen van vervuild slib voor 
natuurontwikkeling of voor de visstand. 
 
Gevolgen 
Het is belangrijk de concrete gevolgen toe te spitsen op het gebied (lokaliseren). Bij 
het Hollandsch Diep is veel aandacht besteed aan nut en noodzaak van het depot, 
onder andere vanwege natuurontwikkeling en waterafvoer. Bij de Sanering Rotte 
werd de nadruk gelegd op de recreatievaart, wateroverlast en waterkwaliteit. Bij  
Koegorspolder speelde de kwaliteit van het viswater een belangrijke rol. 
Lokaliseren wil ook zeggen het concreet benoemen van de plaatsen waar zich 
problemen voordoen.  
 
Koppeling probleem en oplossing 
Aandacht voor het probleem van vervuilde waterbodems is uiteraard van belang in 
het begin van een project. Maar het is evenzeer zaak de koppeling tussen 
probleem en oplossing gedurende de gehele looptijd van het project (tot en met de 
uitvoering) voldoende aandacht te geven.  
Aandacht voor concrete, lokale problemen is overigens niet alleen van belang bij 
communicatie met bewoners en maatschappelijke organisaties, maar evenzeer bij 
bestuurders en overheden. 
 
Risico’s 
Sommige sleutelpersonen bepleiten een grotere aandacht in de communicatie voor 
de risico's van het laten liggen van vervuilde bagger (in vergelijking met opslag in 
een depot). Ervaringen in de projecten en ook de resultaten van de workshop 
"Lokale en regionale organisaties over de baggerproblematiek" geven aan dat dit 
effectief kan zijn indien sprake is van duidelijke, concreet aanwijsbare risico's. Als 
dit niet het geval is en het gaat om een meer algemeen abstract verspreidingsrisico, 
lijkt een belangrijk deel van de betrokkenen te kiezen voor het laten liggen van het 
slib totdat verwerkingstechnieken beschikbaar zijn. 
 
Voor beleidsprojecten op het gebied van vervuilde waterbodems ligt de situatie iets 
anders. Ook hierbij is een gedeeld probleembesef essentieel voor draagvlak. 
Lokaliseren is bij dergelijke projecten echter lastiger dan bij een stortlocatie of een 
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sanering. Goed gekozen voorbeelden kunnen echter wel een hulpmiddel zijn om 
het probleem concreet te maken. Soms is bij een beleidsproject al vooraf sprake 
van een gedeeld probleembesef, bijvoorbeeld als het uitsluitend gaat om 
professioneel betrokkenen. 
 
 

4.2. Communicatie over oplossingen 

Overlast 
Bij saneringsprojecten ligt het accent grotendeels op overlast. Welke vormen  
van overlast de meeste aandacht moeten krijgen hangt af van de lokale situatie en 
de vragen van betrokkenen. Belangrijk zijn een goed antwoord op vragen en tijdig 
en zorgvuldig communiceren van activiteiten (bijvoorbeeld transport van zwaar 
materiaal of een optreden van mannen in witte pakken).  
 
Locatie 
Bij stort- en verwerkingslocaties is in de eerste plaats een goed antwoord nodig 
op de vraag waarom juist deze locatie is uitgekozen. Dit aspect wordt 
regelmatig verwaarloosd als die keuze al vast ligt: bijvoorbeeld omdat deze in 
een eerdere procedure (locatie-mer, streekplan of andere procedure) is 
vastgesteld en niet onder de verantwoordelijkheid van het huidige project valt.  
Verreweg de beste manier om te communiceren over de locatiekeuze is het 
betrekken van de omgeving bij het zoeken naar een geschikte locatie. Het 
project Hollandsch Diep, waar onder andere het zoekgebied is uitgebreid op 
verzoek van betrokkenen, illustreert het belang en effect van deze werkwijze. 
Uiteraard moet hiervoor binnen het project de nodige ruimte zijn, maar het 
resultaat in de vorm van acceptatie en draagvlak maakt het de moeite waard 
die ruimte na te streven. 
 
 

 
 
 
Indien een gezamenlijk zoeken naar een locatie niet mogelijk is en deze dus 
vooraf vaststaat, vraagt de communicatie over de locatiekeuze bijzondere 
aandacht. De kans op succes is het grootst als de locatie in relatief onomstreden 
gebied ligt (zoals bijvoorbeeld in geval van het Ketelmeer). Bij een omstreden 
locatie (zoals Oostvlietpolder) zal dit punt een grote inspanning vragen.  
Het is in alle gevallen van belang de redenen voor de locatiekeuze te blijven 
uitleggen. In de praktijk blijken lang niet alle betrokkenen hiervan op de 
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hoogte, zeker als die keuze al in een eerdere procedure is gemaakt. Het is ook 
belangrijk een goed antwoord te geven op vragen waarom het slib niet elders 
gestort kan worden (elders in de regio, in de Slufter etc). 
 
Storten/verwerken 
In de discussie over oplossingsrichtingen vindt de maatschappelijke omgeving 
(bijvoorbeeld bewoners en milieuorganisaties) verwerking in de regel een 
wenselijker, meer acceptabele oplossing dan storten. Verwerken wordt gezien 
als een permanenter en duurzamer oplossing dan storten, die daarom ook (wat) 
meer mag kosten.  
Een permanente stortplaats wordt gezien als een laatste mogelijkheid, als 
andere oplossingen echt niet mogelijk zijn. Het feit dat storten technisch veilig 
is, kostenefficiënt en elders een probleem oplost is voor de omgeving steeds 
vaker onvoldoende argumentatie. Voor acceptatie van permanent storten als 
oplossingsrichting is het belangrijk dat in de communicatie over het project 
wordt aangetoond dat: 
• er een maximale inspanning wordt geleverd om de bagger te verwerken. 

Een combinatie van stort en verwerking op één locatie is daarvoor een 
mogelijkheid, maar ook verwerking elders kan een mogelijkheid zijn; 

• verwerken (als dat niet mogelijk blijkt) inderdaad zo duur is dat daardoor het 
probleem niet kan worden opgelost; 

• er voldoende aan preventie wordt gedaan. Er moet geen sprake zijn van 
"dweilen met de kraan open" waardoor in de toekomst nog meer 
stortcapaciteit nodig zal zijn. 

De discussie rond het Hollandsch Diep laat zien dat de informatie over de kosten 
van verwerking wel wordt geaccepteerd, maar aarzelend. Bij Koegorspolder en 
Zoute Bagger was de combinatie van depot met verwerkingslocatie een belangrijk 
element bij de acceptatie van de oplossing. 
 
Voor de gevolgen van stort- en verwerkingslocaties zijn de concrete, lokale 
gevolgen de belangrijkste invalshoek. Welke gevolgen de meeste aandacht krijgen, 
hangt vooral af van vragen van betrokkenen. Bij Hollandsch Diep speelde 
bijvoorbeeld het landschappelijk aspect een grote rol, bij Sanering Rotte de angst 
voor lekkages als gevolg van het afschuiven van een perskade en de angst voor 
bruinrot, bij Koegorspolder de overlast als gevolg van het laden en lossen.  
In het algemeen is het goed mogelijk de gevolgen goed duidelijk te maken zonder 
onnodig onrust te veroorzaken. Belangrijk is om goed te luisteren naar de vragen 
uit de omgeving en hier serieus op in te gaan.  
Bij Sanering Rotte lukte het overigens niet om de angst voor waardevermindering 
van de woningen weg te nemen. 
 
Naast negatieve gevolgen kunnen stort- en verwerkingslocaties positieve kanten 
hebben. Waar aanwezig zijn ze te gebruiken bij communicatie, maar communicatie 
over positieve gevolgen alleen zal nooit voldoende zijn voor draagvlak voor een 
depot. Bij positieve gevolgen valt in de eerste plaats te denken aan de schoonmaak 
van de waterbodems (zie 'probleem') en daarnaast aan gevolgen voor 
werkgelegenheid en, na inrichting, natuur en recreatie. 
 
Actief bodembeheer 
Actief bodembeheer, zoals dat op het ogenblik met name speelt in het 
rivierengebied, vereist een aparte formulering van de boodschap. Het 
onderwerp ligt gevoelig, omdat het publieke beeld van schone grond inhoudt: 
klasse 0. Er wordt al snel gesproken over gifgrond. Men beseft ook niet dat het 
slib wat nu al in de uiterwaarden ligt ook vervuild is (er lopen immers gewoon 
koeien op, men zwemt in de rivier). 
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Het onderwerp vraagt om zorgvuldige communicatie. Er is behoefte aan een 
verhaal “op het niveau van het jeugdjournaal”, maar er zijn nog geen 
aansprekende voorbeelden van dergelijke verhalen. Directie Oost-Nederland 
heeft een mogelijke campagneaanpak aan een pretest onderworpen. De 
resultaten hiervan zijn nog niet eenduidig te interpreteren. 
Het Ministerie van VROM is van plan om komend jaar aan actief bodembeheer bij 
waterbodems meer aandacht te besteden. Mogelijk valt ook het nodige te leren 
van de communicatie over actief bodembeheer bij landbodems. 
 
 

4.3. Onzekerheden 

Onzekerheden en risicobeleving spelen een grote rol bij de communicatie over 
waterbodemprojecten. Daarbij gaat het om onzekerheden ten aanzien van: 
a. risico’s van stort/verwerking (kans op lekkages, verspreiding in grondwater, 

overlast); 
b. hoeveelheid en aard van de vervuilde waterbodems, plus risico’s van laten 

liggen; 
c. het beleid en de normering van de overheid. 
 
De ervaring bij projecten laat zien dat de risicoperceptie door bewoners (maar 
ook door organisaties, bestuurders en volksvertegenwoordigers) kan leiden tot 
hoog oplopende emoties, geruchtvorming en weerstand, zeker als daar vanuit 
de initiatiefnemer niet of slechts met technische informatie op gereageerd 
wordt. Er wordt dan al snel gesproken over gifgrond en gevaren voor de 
volksgezondheid, terwijl onduidelijk is wat de werkelijke risico’s zijn. Het 
onderzoek van de Universiteit Nijmegen naar het project Kaliwaal geeft een 
goede beschrijving van het verloop van een dergelijk proces. 
In  het algemeen is de ervaring echter dat het goed mogelijk is over de risico’s 
te communiceren. Daarbij komt een aantal vuistregels en aandachtspunten naar 
voren: 
• het eerste gebod is: open en eerlijk communiceren, ook over onzekerheden. 

Dat draagt onder meer bij aan wederzijds vertrouwen; 
• vervuilde waterbodems zijn een ernstig probleem maar geen reden voor 

paniek. Dat is een goede “tone of voice” en is in de meeste gevallen ook de 
feitelijke situatie. Bij Hollandsch Diep werd de nadruk gelegd op het feit dat 
vervuilde waterbodems een gezond watermilieu en nieuwe natuur in de weg 
staan en dat door verondieping een veiligheidsrisico ontstaat. Een 
nadrukkelijke verwijzing naar plaatselijke of regionale situaties is daarbij 
nuttig; 

• emoties en beeldvorming kunnen gemakkelijk een belangrijke rol gaan 
spelen. Op het moment dat dit het geval is heeft het geen zin om uitsluitend 
technisch-wetenschappelijke informatie te geven. Dit kan zelfs averechts 
werken. De beste aanpak is de mensen opzoeken, met hen in gesprek gaan. 
In dat gesprek moet eerst ruimte zijn om de ongerustheid, de emoties te 
uiten, en na te gaan wat de oorzaak is van de ongerustheid. Pas daarna 
ontstaat de ruimte om, in dat gesprek of in een volgend gesprek, gericht op 
de ongerustheid in te gaan. In een dorp nabij de locatie Koegorspolder 
bijvoorbeeld bleek dat de beeldvorming mede werd bepaald door ervaringen 
met overlast door een kunstmestfabriek. Toen dat duidelijk was, was het vrij 
eenvoudig om op de verschillende emoties in te gaan. In alle gevallen is een 
actieve communicatie vereist. Niets doen leidt tot geruchtvorming en 
weerstand; 

• onzekerheden kunnen worden gereduceerd door technische maatregelen. 
Goed vergelijkbare voorbeelden bij reeds gerealiseerde projecten zijn erg 
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nuttig als communicatiemiddel. Daarbij is het ook nuttig om bijvoorbeeld 
omwonenden van reeds gerealiseerde projecten aan het woord te laten. 
Daarnaast kan onderzoek worden ingezet om onzekerheden in kaart te 
brengen en te verkleinen. Het communicatief effect is het grootst als 
belanghebbenden bij de vraagstelling worden betrokken en goed op de 
hoogte worden gehouden van verloop en uitkomsten van het onderzoek. 
Een methode hiervoor is “Joint Fact Finding” (kennisontwikkeling op 
interactieve wijze, met als doel het verkrijgen van gedeelde en 
geaccepteerde kennis als basis voor de onderbouwing van beleid en keuzen 
door de politiek); 

• bewoners en andere belanghebbenden zullen informatie die zij krijgen van 
Rijkswaterstaat of een andere initiatiefnemer van een project in de regel 
bespreken en checken bij anderen. Dit zijn veelal mensen die in de lokale 
gemeenschap als deskundig op dit gebied worden beschouwd (vaak 
streekkenners), of bestuursleden van regionale milieu- of anderen 
belangenorganisaties. Het is dus van belang deze mensen nadrukkelijk te 
informeren en bij de communicatie te betrekken; 

• een andere manier om onzekerheden te reduceren is het inschakelen van  
onafhankelijk deskundigen (bij voorkeur in samenspraak met betrokkenen, 
dit om te voorkomen dat de onafhankelijkheid in twijfel wordt getrokken); 

• ook onzekerheden over hoeveelheid en aard van de vervuiling zijn stap voor 
stap goed uit te leggen. Een voorbeeld (op een informatiebijeenkomst 
gebruikt) is het beschrijven van een concrete situatie. Ook een vergelijking 
met een mogelijke vervuiling in een achtertuin is wel eens met succes 
toegepast (de tuineigenaar gaat dan ook niet eerst de hele tuin afgraven 
maar stap voor stap de vervuiling in kaart brengen). 

 
Onzekerheden ten aanzien van het beleid zijn lastiger uit te leggen, omdat dat 
directer de geloofwaardigheid als overheid raakt. Een deel komt voort uit de 
hoeveelheid in gecompliceerdheid van de regelgeving. Maar op sommige 
onderdelen doet het beleid (nog) geen duidelijke uitspraken. Nog lastiger zijn 
beleidswijzigingen tijdens de looptijd van een project, zeker als het om meerdere 
wijzigen gaat.  
 
 
 Aanbevelingen met betrekking tot boodschap: 
Het is gewenst om tot een landelijk kader te komen voor de boodschap over 
vervuilde waterbodems.  
Dit kader dient in de eerste plaats ter ondersteuning van communicatie vanuit 
projecten. Het kader kan het best bestaan uit verschillende artikelen, 
boodschappen en andere materialen over de diverse deelonderwerpen. 
Medewerkers van projecten kunnen deze naar behoefte inzetten en aanpassen 
aan de specifieke omstandigheden en doelstellingen. 
Voor sommige onderwerpen is het goed mogelijk of zelfs gewenst de 
boodschap landelijk te formuleren, voor andere onderwerpen is dat juist 
ongewenst, omdat het lokaliseren van de boodschap een belangrijke 
succesfactor is (zie 4.1).  
Een voorlopige inventarisatie levert de volgende aanbevelingen op: 

• Bij elke fase van een project hoort een boodschap. Deze boodschap is 
doelgroepspecifiek. Hierbij is het essentieel dat de boodschap uit 
vorige fasen wordt herhaald en deels in dialoog met de doelgroep 
wordt vormgegeven. 

• Het probleem van de vervuilde waterbodems: voor succesvolle 
communicatie is lokaliseren essentieel. Over dit onderwerp géén 
landelijke boodschap, maar een inventarisatie van goede 
boodschappen die bij eerdere projecten zijn gebruikt (“best practices”). 
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• Oplossingsrichtingen (depots, verwerking, andere oplossingen): zowel 

landelijk (centraal vervaardigd) materiaal als speciaal op het project 
afgestemde boodschappen. Over specifieke aspecten (bijvoorbeeld 
risico’s van depots, verwerkingstechnieken) is het heel goed mogelijk 
centraal informatiemateriaal te maken (zowel tekstueel als 
audiovisueel). Wel is het gewenst het materiaal zo in te delen dat 
projecten er gemakkelijk die delen uit kunnen halen die voor het 
project relevant zijn. 
Goede mogelijkheden lijken er verder te zijn voor informatiemateriaal 
(tekst, beeld en video) over reeds gerealiseerde oplossingen (depot 
IJsseloog, baggeren, verwerking). Het is daarbij belangrijk dat er ook 
wordt ingegaan op mogelijke bezwaren en risico’s. 

• Actief bodembeheer: hier is zeker behoefte aan een helder 
geformuleerde boodschap. Mogelijk moet onderscheid worden 
gemaakt tussen het rivierengebied en andere gebieden. Hierbij kan 
onder andere gebruik worden gemaakt van de ervaringen van de 
Directie Oost-Nederland. 

• Beleid: hier is een duidelijke, centraal geformuleerde boodschap 
gewenst. 

• Daarnaast is er behoefte aan een overzicht van, door burgers, 
bestuurders en anderen, veel gestelde vragen en de antwoorden 
daarop (een FAQ).  

 
Het landelijk kader dient zowel te bestaan uit tekstueel als visueel materiaal 
(zowel tekeningen, foto’s, computeranimaties als video). Het ligt voor de hand 
een website als centraal punt in te richten. Deze site zou uit twee delen moeten 
bestaan: een intranetsite, met een overzicht van alle beschikbare materialen en 
boodschappen (eventueel aangevuld met een e-maillijst voor 
projectmedewerkers), en een internetsite, waar het publiek informatie over het 
onderwerp kan vinden. Projecten kunnen pagina’s van deze site opnemen in 
hun eigen site of naar specifieke pagina’s doorverwijzen (deeplinken). 
 
Bij het ontwikkelen en vormgeven van het kader dienen medewerkers van 
Regionale Directies en van het Hoofdkantoor/DG Water betrokken te worden. 
Een eerste stap is het verder inventariseren van reeds beschikbare materialen. 
Daarna wordt een overzicht opgesteld van materialen/boodschappen die nog 
moeten worden vervaardigd en vervolgens een plan om stapsgewijs tot 
realisering te komen. Inrichten van de internet/intranetsite kan kort na de 
inventarisatie plaatsvinden. 
Het realiseren van een landelijk kader biedt ook de mogelijkheid om bepaalde 
materialen en boodschappen efficiënt te testen. 
 
 
 
 Een landelijke (publieks)campagne over het onderwerp vervuilde waterbodems 
is niet zinvol. Ten eerste zal een effectieve campagne een zeer grote inspanning 
vragen, een inspanning die beter in communicatie over projecten gestoken kan 
worden. Ten tweede zal voor een effectieve publiekscampagne het probleem 
van de vervuilde waterbodems dermate zwaar aangezet moeten worden dat de 
geloofwaardigheid in het geding komt en de weerstand tegen oplossingen (met 
name depots) sterk zal toenemen. 
Om het onderwerp hoger op de bestuurlijke agenda te krijgen is het effectiever 
gericht met bestuurders te communiceren, waarbij naast het probleem ook de 
positieve waarde van oplossingen aan de orde moet komen. 
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5.  Communicatiestrategie 
 
 
Serieus omgaan met de omgeving. Dat is de rode draad die naar voren komt uit 
de communicatiestrategieën van succesvolle waterbodemprojecten. Of dat in 
voldoende mate gebeurt bepalen betrokkenen zelf en bepaalt in belangrijke 
mate het verschil tussen weerstand en acceptatie.  
De omgeving serieus nemen heeft gevolgen voor de communicatie, maar ook 
voor het planproces als geheel. In de eerste plaats is het van belang om zoveel 
mogelijk te komen tot een gezamenlijk gedeeld probleembesef en gezamenlijk 
zoeken naar oplossingen en locaties. Het is zaak de mogelijkheden die het 
planproces hiervoor biedt maximaal te benutten of zelfs mogelijkheden hiervoor 
te creëren. Daarna volgt de communicatiestrategie. 
 
Er zijn geen standaardrecepten voor een optimale strategie voor 
waterbodemprojecten. Uit de projectanalyses en de gesprekken komen wel vier 
leidende principes naar voren, die voor zowel interactieve als niet-interactieve 
projecten gelden. 
Die leidende principes zijn: 
a. in een vroeg stadium met communicatie beginnen; 
b. goed luisteren door de projectorganisatie; 
c. continue communiceren; 
d. zorgvuldig communiceren.  
Daarnaast zijn er een aantal overwegingen en aandachtspunten die een rol spelen 
bij het formuleren van een communicatiestrategie. 
 

 

I  n een vroeg stadium met communicatie beginnen.

 
5.1. Vier leidende principes 

a. In een vroeg stadium met communicatie beginnen 
Vrijwel alle sleutelpersonen benadrukken het belang van een vroege start. Het 
gebeurt nog te vaak dat Rijkswaterstaat eerst de plannen in detail uitwerkt en 
dan pas het communicatietraject ingaat. Het blijkt dat projecten, waar pas in 
een laat stadium is gecommuniceerd, aanzienlijk vaker te maken hebben met 
problemen ten aanzien van draagvlak en op grotere weerstand stuiten. 
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Een vroege start van de communicatie is een signaal dat Rijkswaterstaat de 
omgeving serieus neemt, maakt het mogelijk om reacties, ideeën en 
alternatieven makkelijker mee te nemen en gaat geruchtenvorming tegen. Het 
is dan ook mogelijk de omgeving "mee te nemen door het 
beleidskeuzetraject". 
De Commissie Wallage benadrukt het vroegtijdig communiceren. De commissie 
bepleit het actief openbaar maken van informatie, ook van schetsontwerpen, 
externe adviezen, milieurapportages en reacties van burgers en anderen. 

 
b. Luisteren 

Luisteren is een essentieel onderdeel van communicatie over projecten. Zo was 
bij Hollandsch Diep en bij Koegorspolder luisteren de manier om het 
wantrouwen te verminderen. Bij Impuls B2 verlaagde de luisterende houding de 
drempel en droeg deze bij aan het draagvlak voor het document. Ook bij de 
Sanering Rotte was, ondanks het feit dat de oplossingen vaststonden, luisteren 
belangrijk voor een goede uitvoering van het project. Ook de sleutelpersonen 
hebben het opvallend vaak over luisteren.  

 Goed luisteren is meer dan alleen aanhoren. Het bestaat uit drie onderdelen: 
 - horen: het opvangen van de signalen; 
 - verwerken: iets met de vraag, opmerking of klacht doen, bijvoorbeeld  
  een positieve of negatieve beslissing nemen; 
 - terugmelden: aan de omgeving laten weten wat er met het signaal is   
  gebeurd.  

Luisteren wil uiteraard niet zeggen dat er per definitie naar consensus wordt 
gestreefd. Opvallend is dat, ondanks het feit dat het belang van luisteren breed 
wordt erkend, er in communicatie- of projectplannen geen afspraken over 
worden gemaakt. 

 
c. Continu communiceren 

Succesvolle waterbodemprojecten kenmerken zich door een continue 
communicatie-inspanning. Projecten als Ketelmeer en Sanering Rotte kenden 
geen open planproces, maar wel een intensieve communicatie, waarbij 
regelmatig melding werd gemaakt van de ontwikkelingen. Het is van belang 
iedere stap in het proces te melden, waar nodig toe te lichten, en de boodschap 
te herhalen.  

 
d. Zorgvuldig communiceren 

Dit betekent onder andere een goede bereikbaarheid van de projectorganisatie 
en een adequate reactie op vragen, opmerkingen en klachten. Heel belangrijk is 
ook een goede terugmelding van elke genomen beslissing en stap in het 
(plan)proces, inclusief motivering. Dit is zeker van belang als een beslissing 
anders uitvalt dan een betrokkene zou wensen.  
Zorgvuldigheid uit zich ook in zaken als plaats, tijdstip en tijdige aankondiging 
van bijeenkomsten (aangepast aan de gewoonten en mogelijkheden van de 
doelgroep) en de persoon van de voorzitter. Op zich zijn dit zaken die 
vanzelfsprekend moeten zijn, maar in de praktijk blijkt dat het er, vooral onder 
tijdsdruk, nogal eens aan schort. Betrokkenen hechten veel waarde aan dit 
soort zaken, en dat laten ze ook merken, getuige opmerkingen over Hollandsch 
Diep en Koegorspolder.  

 
 

5.2.  Aandachtspunten voor het bepalen van een communicatiestrategie 

Naast deze hoofdpunten zijn er een aantal andere overwegingen en 
aandachtspunten die een rol spelen bij het bepalen van een communicatiestrategie 
voor waterbodemprojecten. 
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Openheid en interactiviteit 
Een open, transparante communicatie is een belangrijke succesfactor. Het niet of 
spaarzaam communiceren bij waterbodems leidt makkelijk tot geruchtenvorming 
en wantrouwen, onder andere door de onzichtbaarheid van het probleem en de 
onzekerheden en risico’s rond het onderwerp. Het is van belang dat betrokkenen 
de stappen in het proces kunnen volgen. Het is logisch dat er perioden zijn waarin 
er geen ontwikkelingen zijn, en dat wordt ook geaccepteerd, mits dit wordt 
aangekondigd en er met enige regelmaat een terugmelding volgt.  
Open communicatie houdt niet per definitie een open of interactief planproces in, 
zoals Sanering Rotte, Ketelmeer en andere projecten laten zien. Een interactief 
proces heeft, zeker voor een ingrijpend project als een stort- of verwerkingslocatie, 
belangrijke voordelen. Als partijen een inbreng hebben in het zoekproces, 
bijvoorbeeld naar een locatie, zal het draagvlak voor de uiteindelijke keuze een 
stuk groter zijn. Bij het Hollandsch Diep is het zoekgebied uitgebreid naar 
aanleiding van suggesties uit de omgeving. Het voorkeursalternatief lag uiteindelijk 
niet in deze uitbreiding, maar doordat de mogelijkheid wel is onderzocht was het 
draagvlak steviger.  
Voorwaarden voor een interactief proces zijn ruimte voor het onderzoeken van 
alternatieve oplossingen en het afspreken van duidelijke kaders waarbinnen de 
dialoog plaatsvindt. De sleutelpersonen benadrukken dat het belangrijk is om de 
juiste verwachtingen te scheppen (niet te veel, niet te weinig) en om gedurende 
het proces de verwachtingen te blijven volgen. 
Ook Meertens benadrukt het maken van afspraken over het procesverloop, onder 
andere duidelijk maken wie welke rol heeft (bijvoorbeeld toehoorder of beslisser) 
en wat de status is van (tussen)producten. 
 
Intensiteit 
De intensiteit van communicatie is een belangrijk variabele. Waterbodemprojecten 
met intensieve communicatie blijken vaker succesvol dan projecten met een 
spaarzame of ontbrekende communicatie. De intensiteit kan variëren, per fase in 
het planproces en per doelgroep. Het is gewenst hier in een communicatieplan 
uitspraken over te doen.  
 
Tim ng i
De timing van planproces en communicatie wordt in de regel bepaald door 
inhoudelijke of beleidsmatige overwegingen. In een aantal gevallen concentreert 
de communicatie met de maatschappelijke omgeving zich bijvoorbeeld op de 
wettelijk voorgeschreven inspraaktermijnen (bijvoorbeeld bij de projecten langs de 
Maas).  
Uit de analyse van de projecten blijkt echter, dat timing een belangrijke factor is 
voor succesvolle communicatie. Dit verschilt per project. Soms is het van belang de 
tijd te nemen, zoals onder andere blijkt uit de ervaringen bij Hollandsch Diep, waar 
ruim een jaar is besteed aan het herstel van vertrouwen en het opstellen van een 
startnotitie. In andere gevallen is het juist goed om onder tijdsdruk te werken, zoals 
bleek bij Impuls B2. Impuls B2 laat ook zien dat het juiste moment een factor kan 
zijn bij het succes van een project.  
Uiteraard kunnen ook binnen één project fasen van tijdsdruk en tijd nemen elkaar 
afwisselen.  
 
Dialoog 
Veel sleutelpersonen benadrukken het belang van interactie in de communicatie 
over waterbodemprojecten. Daarbij doelt men niet in de eerste plaats op 
interactieve planvorming, maar op de communicatie over het probleem van de 
vervuilde waterbodems en de onzekerheden en risico’s rond dit onderwerp. De 
beste manier om hierop in te gaan is door een dialoog met de betrokkenen. 
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Onmisbaar hiervoor is het persoonlijk gesprek, op informatiebijeenkomsten, 
bilateraal of op andere wijze. Maar ook via andere media kan de dialoog worden 
benadrukt en op vragen worden ingegaan. Op deze manier kunnen betrokkenen 
hun vragen en onzekerheden uiten en kan daar gericht op worden ingegaan. Alle 
vier de geanalyseerde projecten laten hiervan voorbeelden zien.  
 

 
 
Belangen bij elkaar brengen 
Bij het project Hollandsch Diep is er bewust voor gekozen om op de bijeenkomsten 
alle belangen bij elkaar te brengen en niet te werken met bijvoorbeeld een 
klankbordgroep. Bij Zoute Bagger is wel gewerkt met een maatschappelijke 
klankbordgroep, en is speciaal aandacht besteed aan de communicatie tussen 
leden van de groep en de achterban. Zeker bij interactieve projecten en bij het 
verantwoorden van gemaakte keuzes is het van belang dat betrokkenen zicht 
hebben op de andere belangen die rond een project spelen. De wijze waarop dat 
gebeurd is een aandachtspunt voor communicatie. 
 
Bereikbaarheid, laagdrempeligheid 
Een goede bereikbaarheid kan een belangrijke succesfactor zijn. Ervaringen bij 
onder andere Sanering Rotte, Bergsche Plassen en Ketelmeer laten dit zien. Soms 
gaat het vooral om een permanente, directe bereikbaarheid voor vragen en 
klachten. In andere gevallen ligt het accent op een lage drempel voor deelname, 
bijvoorbeeld bij Impuls B2. 
 
Monitoring en evaluatie 
Veel sleutelpersonen onderschrijven het belang van monitoring en evaluatie van de 
communicatie. In de praktijk wordt hier echter maar bij weinig projecten 
systematisch aandacht aan besteed. Alleen bij Hollandsch Diep is sprake geweest 
van een systematische tussentijdse evaluatie, wat onder andere geleid heeft tot een 
kostenbesparing als gevolg van een andere inzet van middelen.  
Bij Impuls B2 en Ketelmeer heeft wel een evaluatie op onderdelen plaatsgevonden. 
Ook worden informatieavonden wel gebruikt als toetsmoment. Er wordt dan breed 
uitgenodigd, en opkomst en aard van de vragen en opmerkingen leveren dan input 
voor eventuele bijstelling van de communicatiestrategie. Een lage opkomst kan 
daarbij een positief signaal betekenen (zie ook paragraaf 3.4 ‘criteria voor het 
beoordelen van het resultaat van communicatie’). 
 
Nazorg 
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Nazorg blijkt bij veel projecten een punt van aandacht. De overgang naar een 
vervolgproject, een politieke beslissing of een nieuwe fase levert vaak 
knelpunten op in de communicatie, onder andere doordat verantwoordelijken 
andere taken krijgen of de verantwoordelijkheid overgaat naar andere directies 
of overheden. Het project Impuls B2 is hiervan een voorbeeld. De communicatie 
over de voortgang na formele afronding van het project, was niet geregeld. Bij 
betrokkenen leidde dit tot enig verlies van het draagvlak. 
In de project- en communicatieplannen is dit aspect tot nu toe niet opgenomen. 
 
Crisiscommunicatie 
Er is zelden van tevoren nagedacht over de communicatierisico’s van een project 
en de noodzaak en mogelijkheden van crisiscommunicatie. Desgevraagd zien de 
meeste gesprekspartners de noodzaak hiervan wel in. 
De Rijkelse Bemden hebben een praktijkgeval opgeleverd van crisiscommunicatie. 
Leerpunten hieruit waren: 
a. denk van tevoren na over mogelijke crisiscommunicatie; 
b. wees open en helder, en kom snel met relevante gegevens; 
c. vorm een pool van (communicatie)medewerkers die advies en hand- en 

spandiensten kunnen verlenen bij dit soort crises. 
 
Bestuurlijke communicatie 
Hieraan wordt soms wel en soms geen aandacht besteed in communicatieplannen. 
Wel speelt het in alle gevallen een belangrijke rol en vraagt het veel aandacht. 
Sleutelpersonen geven aan dat bestuurders vaak gevoeliger zijn voor risico’s en 
onzekerheden dan burgers en heviger kunnen reageren.  
Bovendien zijn bestuurders niet per definitie goed geïnformeerd, vooral vanwege 
de drukke agenda's. Het is daarom zaak regelmatig de tijd te nemen om 
bestuurders bij te praten. 
Op plaatselijk en regionaal niveau is het goed mogelijk om afspraken te maken met 
bestuurders over hun communicatie met de achterban (college, 
volksvertegenwoordiging, soms bevolking). Dat blijkt uit ervaringen bij een aantal 
projecten. Bijvoorbeeld door de bestuurders te vragen hoe zij die communicatie 
willen vormgeven, door een gezagdrager de noodzaak van communicatie met de 
achterban te laten benadrukken, niet-vrijblijvende afspraken te maken en hulp te 
bieden bij een presentatie in een raadscommissie of het beantwoorden van vragen. 
Op nationaal niveau wordt de communicatie met bestuur en politiek als een groter 
knelpunt ervaren. Het contact met de bestuurder (staatssecretaris) is soms 
problematisch, omdat alles getrechterd is naar één persoon. Het is dan moeilijker 
om tijdens een proces regelmatig ontwikkelingen en problemen door te geven en 
te bespreken. Ook is er vanuit het project geen invloed mogelijk op de 
communicatie met de Tweede Kamer. Dat kan vooral een knelpunt zijn als 
maatschappelijke organisaties of andere overheden wel activiteiten richting Kamer 
ondernemen.  
Bij het Tienjarenscenario is mede daarom een bestuurlijk overleg in het leven 
geroepen. Bij Hollandsch Diep is een Gedeputeerde betrokken als voorzitter van 
informatiebijeenkomsten. Ook bij andere projecten wordt geprobeerd op deze 
wijze de betrokkenheid van bestuurders te vergroten.  
 
 

 Aanbevelingen met betrekking tot strategie 
• Toets de communicatie rond een waterbodemproject aan de hand van de 

vier leidende principes: vroeg communiceren, goed luisteren, continue 
communiceren en zorgvuldig communiceren.  

• Laat het tijdspad van communicatie en planproces niet uitsluitend bepalen 
door inhoudelijke overwegingen, maar kijk ook uit oogpunt van 
communicatie naar de tijdsplanning. 
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• Besteed aandacht aan mogelijke crisiscommunicatie. Vorm een pool van 

(communicatie)medewerkers die kunnen worden ingeschakeld voor 
crisiscommunicatie. 

 
 
Een communicatiestrategie dient meer te zijn dan een opsomming van in te 
zetten middelen. Onderstaande checklist is een hulpmiddel bij het maken van 
keuzes voor een communicatiestrategie. Hij kan zowel worden gebruikt om 
invulling te geven aan een communicatiestrategie voor een waterbodemproject, 
als om een (concept)communicatieplan te toetsen.  
De checklist leidt niet per definitie tot een omvangrijke communicatiestrategie. In 
veel gevallen kan een uitspraak over een aandachtspunt zeer beknopt zijn. Het 
belangrijkste is dat er aandacht besteed wordt aan deze punten. 
 
 
 Checklist communicatiestrategie 
De basis voor een communicatiestrategie zijn uiteraard beschrijvingen van: 
1. de communicatiedoelstellingen (zie ook paragraaf 2.4); 
2. de actoren/doelgroepen (hoofdstuk 3); 
3. de boodschap (hoofdstuk 4). 
Daarnaast zijn de volgende aandachtspunten van belang: 
a. luisteren: afspraken over het opvangen van signalen uit de omgeving 

(wijze van luisteren, verwerken, terugmelden, registreren); 
b. manier waarop dialoog wordt vormgegeven; 
c. transparantie van het proces, wat zijn belangrijke stappen/besluiten in het 

proces, hoe wordt hierover duidelijkheid gegeven, hoe wordt 
verantwoording gegeven van genomen besluiten; 

d. interactiviteit: zijn er mogelijkheden voor een interactief proces, wat zijn 
daarvoor randvoorwaarden en spelregels, wat mogen betrokkenen 
verwachten; 

e. tijdsplanning: op welke momenten is tijd nodig voor communicatie, op 
welke momenten is tijdsdruk gewenst of noodzakelijk, wat zijn voor 
communicatie belangrijke momenten; 

f. intensiteit: op welke momenten en voor welke doelgroepen is intensieve 
communicatie nodig; 

g. continuïteit: zit er voldoende regelmaat in de communicatieplanning; 
h. bereikbaarheid: hoe is de bereikbaarheid van het project voor de omgeving 

geregeld; 
i. belangen: op welke wijze wordt informatie over de verschillende belangen 

bij een project uitgewisseld, hoe wordt de achterban van actoren hierbij 
betrokken; 

j. bestuur: hoe krijgt de communicatie met de bestuurlijke omgeving vorm, 
welke afspraken worden gemaakt over communicatie met 
vertegenwoordigende organen; 

k. monitoring: op welke wijze vindt monitoring plaats, welke criteria worden 
gehanteerd, hoe worden deze in het project besproken; 

l. nazorg: welke afspraken zijn nodig over communicatie na afloop van het 
project; 

m. crisiscommunicatie: wat zijn mogelijke risico’s die gevolgen hebben voor 
communicatie, welke afspraken worden hierover gemaakt. 

 
 
Deze checklist kan worden gebruikt om invulling te geven aan een 
communicatiestrategie voor een waterbodemproject of om een 
(concept)communicatieplan te toetsen. 
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5.3.  Afzender 

De problematiek van de vervuilde waterbodems is volgens vrijwel alle betrokkenen 
een taak van de (rijks)overheid. Deze is dan ook een logische afzender van 
boodschappen over dit onderwerp. 
De sleutelpersonen geven aan dat het gewenst is om bewuster om te gaan met de 
keuze van Rijkswaterstaat als zender. Doorgaans wordt Rijkswaterstaat 
automatisch afzender van de boodschap over vervuilde waterbodems, omdat zij 
een belangrijke aanbieder is, het initiatief neemt en een imago heeft van 
deskundigheid. Redenen voor Rijkswaterstaat om niet als zender op te treden 
kunnen zijn: 
• commitment van andere partijen aan het probleem van vervuilde waterbodems; 
• grotere bekendheid van andere partijen met lokale situatie; 
• het imago van Rijkswaterstaat. 
Bij projecten waar verschillende partijen samenwerken zijn zeer heldere afspraken 
nodig over de onderlinge rolverdeling.  
Bij Hollandsch Diep is bewust gekozen voor Rijkswaterstaat als zender. De 
provincie Zuid-Holland, de andere partner, had een dubbelrol, omdat zij ook 
bevoegd gezag was. 
Ook in het geval van de Sanering Rotte, een samenwerkingsverband tussen 
hoogheemraadschap en recreatieschap, is gekozen voor één zender, in dit geval 
het hoogheemraadschap.  
 
 

5.4.  Middelen 

Er is in het onderzoek niet gestreefd naar een overzicht van alle gebruikte 
communicatiemiddelen. Van belang voor waterbodemprojecten zijn in elk geval: 
• excursies naar reeds gerealiseerde stortlocaties. Deze blijken zeer effectief om 

betrokkenen een beeld te geven van wat zo’n locatie inhoudt, en hoe het zit 
met beheer en overlast. Excursies zijn bij verschillende projecten gebruikt en 
blijken de nodige ongerustheid te kunnen wegnemen, mits het te bezoeken 
object vergelijkbaar is met het project in voorbereiding; 

• lokale en regionale nieuwsmedia; 
• nieuwsbrieven over het project; 
• de leesbaarheid van rapporten en andere verslagen; 
• de Nieuwsbrief Waterbodems (met name richting bestuurders); 
• voor grote projecten kan een informatiecentrum een nuttige functie vervullen 

(bijvoorbeeld project Ketelmeer, zie ook bijlage 5); 
• een (maatschappelijke) klankbordgroep is een regelmatig gebruikt middel 

om actoren te betrekken bij een project. Het is een goede mogelijkheid met 
een aantal voordelen: 

 - kan betrokkenheid vooral van goed georganiseerde actoren vergroten; 
 - de mogelijkheid om ideeën, concepten te toetsen voordat zij in bredere 

kring worden bekend gemaakt; 
 - door de relatief geringe omvang praktisch te organiseren; 
 - leden van de klankbordgroep bouwen kennis op over probleem en 

mogelijke oplossingen, hoeven niet opnieuw te worden bijgepraat; 
 -mogelijkheid tot opbouwen van een vertrouwensrelatie. 
 
In het rapport "De kwaliteit van de milieueffectrapportage door de bril van de 
burger" wordt de aanwezigheid van een klankbordgroep niet voor niets 
genoemd als kwaliteitskenmerk. Een eventueel unaniem standpunt van een 
klankbordgroep kan een belangrijke bijdrage leveren aan het draagvlak voor 
een project.  
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Het risico bestaat dat gedurende het proces leden van een klankbordgroep door 
de kennis die zij verwerven en de relatie met de projectorganisatie zich 
verwijderen van hun achterban, waardoor het verwachte draagvlak niet zo sterk 
kan blijken als verwacht. Communicatie met de achterban vraagt daarom 
bijzondere aandacht vanuit het project.  
Er wordt dan ook niet bij alle projecten gewerkt met een klankbordgroep. Soms 
hangt dat samen met de situatie, bijvoorbeeld de weigering van belangrijke 
actoren bij een zwaar omstreden project.  
Opvallend is de bewuste keuze bij Hollandsch Diep om niet met een 
klankbordgroep te werken, maar via open bijeenkomsten en workshops alle 
betrokkenen bij elkaar te brengen. Redenen waren de wens het project transparant 
en toegankelijk te houden voor alle geïnteresseerden en de vraag in hoeverre een 
klankbordgroep representatief is voor de achterban. De werkwijze is goed 
bevallen. 
 
Verschillende projecten hebben een website. In het algemeen vindt men dit een 
nuttig informatiemiddel, maar over de exacte effecten is niet veel bekend.  
Onorthodoxe middelen kunnen aandacht voor en betrokkenheid bij een project 
genereren. Zo is bij Ketelmeer bij het begin van de uitvoering een prijsvraag 
georganiseerd.  
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6.  Organisatie 
 

6.1. Relatie projectleider en communicatiemedewerker 

Optimale communicatie ontstaat bij een goed samenspel tussen projectleider en 
communicatiemedewerker(s). Dat vraagt van beiden aandacht en initiatief, als 
communicatie meer moet zijn dan het verlenen van diensten bij de uitvoering 
van communicatieactiviteiten of het verzinnen van een list op het moment dat 
het mis dreigt te gaan. Zowel projectleiders als communicatiemedewerkers 
hechten grote waarde aan een adviesrol van de communicatiemedewerker. Om 
deze goed in te vullen is de inzet van beide partijen nodig. 
 
De projectleider heeft de eindverantwoordelijkheid voor de communicatie over 
een project. Het is essentieel dat een projectleider: 
• gevoel heeft voor communicatie en procesmatige aspecten van het project; 
• communicatie ziet als één van de succes- en faalfactoren van het project; 
• beschikt over inlevingsvermogen in andere partijen bij het project. 
Daarnaast is het zeer gewenst dat een projectleider beschikt over 
presentatievaardigheden: het vermogen om complexe onderwerpen eenvoudig 
uit te leggen. 
Van een projectleider wordt verwacht dat hij de communicatiemedewerker of -
afdeling in een vroeg stadium bij het project betrekt. Dat kan op verschillende 
manieren, bilateraal, door aanwezigheid bij overleggen of door een 
communicatiemedewerker op te nemen in het projectteam. Verder moet hij de 
communicatiemedewerker tijdig van voldoende informatie voorzien. Het 
gebeurt regelmatig dat communicatiemedewerkers niet op de hoogte zijn van 
belangrijke ontwikkelingen of momenten in een project. Verkokering is in veel 
organisaties een probleem. Ze moeten dan "aan hun water aanvoelen" 
wanneer er wat moet gebeuren en dat kan gevolgen hebben voor tijdsplanning 
of effect. 
Opvallend is dat in een projectplan zelden uitspraken of doelstellingen staan 
met betrekking tot communicatie. 
 
De communicatiemedewerker moet echter niet passief afwachten wat een 
projectleider aanbiedt. Het gaat om het samenspel, en van de 
communicatiemedewerker wordt daarom initiatief verwacht. Dat zeggen zowel 
projectleiders als communicatiemedewerkers. De communicatiemedewerker 
moet ook zelf in de gaten houden welke projecten starten en waar nodig 
acquisitie plegen. Tijdens projecten wordt initiatief verwacht door het verloop 
van het project te volgen en waar nodig aanwezig te zijn bij bijeenkomsten van 
de projectgroep.  
In het ideale geval is de communicatiemedewerker een sparringpartner voor de 
projectleider, die aangeeft wat communicatieve gevolgen kunnen zijn van 
bepaalde activiteiten, hoe de omgeving reageert op het project en ideeën 
ontwikkelt voor een aanpak. De waarde van een communicatiemedewerker ligt, 
naast de specifieke communicatiedeskundigheid, volgens de sleutelpersonen 
ook in het feit dat deze een deskundige (relatieve) buitenstaander is ten 
opzichte van het project.  
Van de communicatiemedewerker wordt nadrukkelijk een adviesrol verwacht, 
met inachtneming van de mogelijkheden en beperkingen die bij die rol horen. 
Opmerkingen van zowel projectleiders als communicatiemedewerkers laten zien 
dat deze rol door verschillende oorzaken niet altijd goed uit de verf komt.  
De adviesrol moet zich onder meer richten op: 
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• het in beeld brengen van de omgeving (welke personen/organisaties/andere 

partijen zijn van belang voor het project, welke punten liggen gevoelig in de 
omgeving, hoe reageert de omgeving op het project). Het opvangen en 
doorgeven van signalen uit de omgeving hoort hier nadrukkelijk bij 
(veranderde opvattingen, dreigende geruchtvorming etc); 

• aangeven van de gevolgen van beslissingen en (communicatie)activiteiten 
voor de relatie met de omgeving; 

• het formuleren van de boodschap (inclusief het eventueel peilen van de 
reacties op die boodschap); 

• de communicatiestrategie. 
 

 

De communicatiemedewerker is een sparringpartner voor de projectleider. 

 
De communicatiemedewerker moet dus een goed beeld hebben van de relatie 
met de projectomgeving, enerzijds door zelf signalen uit de omgeving op te 
vangen, anderzijds door gericht vragen te stellen aan projectleider en 
projectmedewerkers.   
Het goed vervullen van de adviesrol vraagt zowel inzet van de projectleider als 
van de communicatiemedewerker. Bij een aantal projecten is deze 
wisselwerking goed verlopen, in andere gevallen niet. Oorzaken kunnen liggen 
in een gebrek aan aandacht bij de projectleider, de rolopvatting van de 
communicatiemedewerker of tijdgebrek. 
 
 

6.2. Communicatie met Hoofdkantoor 

Zowel bij Hollandsch Diep, Koegorspolder als Impuls B2 bleken knelpunten op 
te treden in de communicatie met het Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat.  
De twee belangrijkste knelpunten zijn: 
• tussentijdse wijzigingen in landelijke regelgeving, beleidslijnen of 

randvoorwaarden voor een project. Dit leidt tot irritatie bij overlegpartners 
en imagoverlies voor Rijkswaterstaat als geheel. Het draagt bij aan een 
imago van Rijkswaterstaat als een technocratische, afstandelijke en 
wispelturige organisatie; 

• een afwachtende houding ten aanzien van ontwikkelingen en resultaten van 
een project. Daardoor is het erg moeilijk om in te schatten of de resultaten 
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van een (interactief) planproces op landelijk niveau ondersteund worden, 
met als risico verlies aan draagvlak. Projectleiders bepleiten een actievere 
deelname vanuit het Hoofdkantoor (of eventueel de bewindspersoon) in 
discussies. Als medewerkers van het Hoofdkantoor aanwezig zijn, is dat 
uitsluitend in een passief-luisterende rol. Dit komt overeen met de opvatting 
van het Hoofdkantoor over de eigen rol. 
Ook zijn er geen goede afspraken over terugmelding vanuit het 
Hoofdkantoor over wat er met projectresultaten gebeurt.  
 

Er ligt een duidelijke wens voor een helderder communicatie tussen een project 
en het “Haagse” circuit. Het feit dat een deel van de taken van het 
Hoofdkantoor is overgegaan naar het DG Water maakt het extra noodzakelijk 
te komen tot goede afspraken met zowel Hoofdkantoor als het DG. 
 
 

 
 
 
 
 

 Aanbevelingen met betrekking tot organisatie 
• Neem uitgangspunten voor communicatie op in de projectopdracht. 
• De projectleider dient bij de start van een project contact te zoeken met de 

communicatiemedewerker.  
• Het structureel op de hoogte houden van de communicatiemedewerker over 

de voortgang in een project vraagt duidelijke afspraken en aandacht van 
zowel projectleider als communicatiemedewerker. 

• Verbeter de communicatie tussen projecten en het Hoofdkantoor (DG 
Water). Dat vraagt zowel een actieve houding van de projectleider als van 
medewerkers van het Hoofdkantoor.  
De projectleider moet actief contacten met het Haagse netwerk 
onderhouden, zodat hij weet wat daar speelt en het project in Den Haag in 
beeld kan houden. 
Vanuit het Hoofdkantoor is in de eerste plaats een grotere zorg gewenst 
voor terugmelding van ontwikkelingen die van belang zijn voor een project. 
Daarnaast is het gewenst dat het Hoofdkantoor van tijd tot tijd uit de rol van 
toehoorder stapt en meepraat over de ontwikkeling van oplossingen, al is 
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het maar op verkennende wijze. Dit kan van groot belang zijn voor het 
managen van de verwachtingen van betrokkenen. 
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Bijlage 1: Analyse project 
Koegorspolder 
 
 
1.  Inleiding  
 
Het gebied Koegorspolder 
De Koegorspolder is een gebied dat ligt in de kanaalzone Zeeuws Vlaanderen, 
langs het kanaal Gent-Terneuzen. Het gebied is gekozen als voorkeurslocatie 
voor de aanleg van een slibdepot/verwerkingsterrein waar de komende 25 jaar 
6,8 miljoen kuub vervuilde baggerspecie geborgen en verwerkt moet worden 
(waarvan 3,3 miljoen kuub klasse 3 en 4 specie en 3,5 miljoen klasse 2 specie). 
De Koegorspolder ligt op grondgebied van de gemeente Terneuzen.  
 
Beschrijving project 
Doel van het baggerdepot is om verontreinigde, niet verspreidbare, 
baggerspecie die in de provincie Zeeland (en waarschijnlijk ook van buiten de 
provincie) vrijkomt te bergen. Het oppervlak van het baggerspeciedepot wordt 
48 ha. De hoogte maximaal 5,5 meter boven maaiveld. 
Door landelijke beleidsontwikkelingen met betrekking tot het omgaan met 
vervuilde baggerspecie is een sterke nadruk komen te liggen op verwerking in 
de Koegorspolder, tenminste 50% van de aangeboden baggerspecie wordt 
verwerkt tot nuttig toepasbaar product. Ook wordt voor dit project gekeken 
naar Publiek-Private samenwerking (PPS). Dit houdt in dat de bouw en 
exploitatie van het depot en de verwerking uitbesteed zal worden aan het 
bedrijfsleven. In de Koegorspolder wordt naast het depot en verwerking, door 
de gemeente Terneuzen ook een recyclezone ontwikkeld. Daarnaast gaat een 
windmolenbedrijf 22 windmolens plaatsen in de Koegorspolder. 
 
Gebeurtenissen 
Naar aanleiding van het locatie-MER heeft Gedeputeerde Staten van de 
Provincie Zeeland in 1995 definitief gekozen voor een regionaal 
baggerspeciedepot in de Koegorspolder. In 1997 lopen de onderhandelingen 
met de gemeente Terneuzen vast. Het overleg met de betreffende projectleider 
werd opgeschort, o.a. omdat een bekwame ambtenaar van de gemeente 
Terneuzen werd genegeerd (uit leidraad proces publiek publieke 
samenwerking). Na een personele wisseling bij RWS is het overleg tussen beide 
partijen weer opgepakt.  
Op 19 februari 2001 is een convenant getekend tussen de gemeente en RWS 
waarin compensatiewerken, een bijdrage in de ontwikkelingskosten en de 
landschappelijke inpassing zijn geregeld. In mei 2001 is er een informatieavond 
voor omwonenden geweest.  
Het huidige Inrichtings-MER wordt aangepast, omdat het hoofdkantoor van 
RWS heeft gezegd dat er, in het kader van het Tienjarenscenario, eerst klasse 3 
en 4 baggerspecie aangepakt zal worden. Klasse 2 wordt vooralsnog niet 
opgebaggerd. Dit zou betekenen dat het depot te groot zou zijn. Omdat het 
baggerspecieprobleem zo groot is in Nederland is er afgesproken de eerste 10 
jaar klasse 3 en 4 specie van buiten de regio in de Koegorspolder te gaan 
behandelen. Dit moet nog door de gemeenteraad van Terneuzen worden 
goedgekeurd. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt het Inrichtings-
MER met de vergunningsaanvraag openbaar ter inzage gelegd. 
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2.  Wijze van analyse 
 
De analyse van Koegorspolder is gebaseerd op persoonlijke interviews met de 
projectleider en twee communicatieadviseurs (een adviseur van RWS Directie 
Zeeland en een externe adviseur). Er zijn twee telefonische interviews 
gehouden met omwonenden. Schriftelijk materiaal dat is geraadpleegd: een 
korte interne communicatienotitie van een projectmedewerker en een korte 
externe communicatienotitie van een externe communicatieadviseur, beiden 
daterend van oktober 1999, het proces van publiek-publieke samenwerking ‘de 
ontwikkeling van een procesleidraad PPS’, juli 2001 van Monique Esselbrugge 
(Awareness BV) en Jos van Uden (AVV). en folders en artikelen in de pers over 
Koegorspolder. De gemeente Terneuzen heeft helaas niet ingestemd met een 
interview voor dit onderzoek, zij zijn eerder geïnterviewd voor de 
procesleidraad PPS. De gemeente verwees naar deze procesleidraad, die mede 
daarom is gebruikt voor dit onderzoek. 
 
 
3.  Communicatiedoelstellingen 
 
In de extern geschreven communicatienotitie staat het volgende doel: De 
Terneuzense gemeenteraad voldoende informatie geven om een besluit te 
nemen over de te kiezen variant voor de aanleg van een slibdepot in de 
Koegorspolder, op basis waarvan een convenant tussen de Gemeente 
Terneuzen en RWS Zeeland kan worden gesloten. 
 
In de intern geschreven communicatienotitie staat een communicatiematrix 
met een aantal doelen per doelgroep. De doelen in deze matrix zijn:  
• beslissingen voorleggen, melden ontwikkelingen/stand van zaken aan het 

Hoofdkantoor van RWS; bespreken voortgang project aan het projectteam; 
• vergroten betrokkenheid project bij projectmedewerkers;  
• bekendheid project bij RWS Directie Zeeland en Waterbodem-breed; 
• draagvlak voor besluiten bij de Stuurgroep Verontreinigde Waterbodems en 

Diffuse Bronnen;  
• verstrekken van objectieve informatie ter besluitvorming aan B&W van 

Terneuzen; 
• informeren over project, afstemmen baggerprojecten op ingebruikname 

depot bij leveranciers van baggerspecie;  
• melden voortgang project en verstrekken objectieve informatie aan 

omwonenden, belangengroeperingen, media, geïnteresseerden. 
 
In een van de interviews werd gezegd dat communicatie gezien wordt als een 
management instrument. ‘Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen 
door goede afstemming en communicatie, niet tegenwerken tegen de 
plannen’. 
 
In een ander interview werd gezegd: “de gemeente actief betrekken en 
informeren, goed luisteren naar de andere partij, deze partij serieus nemen en 
daadwerkelijk iets doen met hun zorgen/opmerkingen/wensen”. 
Deze opmerking is opmerkelijk omdat dit niet terugkomt in 
communicatienotities. 
 
 
4. Projectomgeving 
 
In het najaar van 1999 is er een inventarisatie gemaakt van wat er in de 
omgeving speelde. De externe communicatieadviseur heeft met het Kadaster 
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een inventarisatie gemaakt van alle perceeleigenaren, een scan gemaakt van 
het gebied en de mensen die uitkijken op de Koegorspolder. Uit een van de 
interviews kwam naar voren dat de bedoeling hiervan was deze personen 
persoonlijk aan te schrijven. Dit is ook gebeurd, de gemeente was hier in eerste 
instantie helemaal niet blij mee. Ook was het niet zo’n goede zet om alleen de 
perceeleigenaren en de mensen die uitkijken op de Koegorspolder te 
informeren, omdat andere omwonenden zich toen afvroegen waarom zij geen 
informatie ontvingen. Dit kon gelukkig gemakkelijk weer rechtgetrokken 
worden. 
Van de politieke verhoudingen is een analyse gemaakt op basis van de 
samenstelling van de gemeenteraad zoals die in de gemeentegids is 
weergegeven. Daarna is voortdurend met de belangrijkste partijen contact 
geweest om stemgedrag te polsen. Tot het moment dat er zekerheid was dat 
een meerderheid voor de gewijzigde plannen zou stemmen. 
 
Sinds september 2001 bestaat er een structureel overleg tussen de gemeente, 
omwonenden en RWS. Eind november 2001 gaan de omwonenden, gemeente 
en RWS een bezoek brengen aan IJsseloog.  
 
In de intern geschreven communicatienotitie worden de volgende actoren 
onderscheiden. Er is alleen een onderscheid aangebracht in interne en externe 
actoren: 
 
Intern: Hoofdkantoor RWS, projectteam, Klankbordgroep Waterbodems 
Zeeland: omdat er in het begin binnen RWS scepsis heerste over PPS werd er 
een klankbordgroep opgericht om de klokken intern RWS gelijk te zetten (de 
klankbordgroep bestaat inmiddels niet meer), RWS Directie Zeeland, 
Waterbodem-breed (binnen en buiten RWS). 
 
Extern: B&W Terneuzen: omwonenden, Stuurgroep Verontreinigde 
Waterbodems en Diffuse Bronnen 
leveranciers baggerspecie: dienstkringen, waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 
Havenschap Zeeland Seaports, gemeenten, Provincie Zeeland, Provinciale 
Staten, Ministerie VROM, belanghebbenden in bedrijfsleven, 
werkgeversorganisaties, direct betrokkenen/belangengroepen (Zeeuwse 
Milieufederatie) media, geïnteresseerden. 
 
Uit de interviews komt naar voren dat de volgende actoren het belangrijkst 
zijn:  
• de gemeente Terneuzen: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 

milieuzaken. Daarnaast spelen ook het college van B&W, de Commissie 
voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuzaken en de 
Gemeenteraad een belangrijke rol in de besluitvorming; 

• de omwonenden van de Koegorspolder: inwoners van Terneuzen-Zuid, 
Schapenbout, Magrette, Spui: zij zijn verenigd in een Actiecomité. Deze 
plaatsjes liggen aan de oostkant van het depot en richten zich met name op 
het windmolenpark. Sluiskil: wordt vertegenwoordigd door de Dorpsraad 
Sluiskil. Sluiskil ligt aan de andere kant van het depot en hebben als 
speerpunten de mestverwerkingsfabriek en het laden/lossen van slib. 

 
 
5. Boodschap 
 
In de extern geschreven communicatienotitie staan een aantal ‘boodschappen’ 
verwoord. In de notitie staan geen redenen voor de keuze van deze 
boodschappen: 
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• herkomst specie; 
• waarom Koegorspolder/locatiekeuze; 
• standpunt Gedeputeerde Staten; 
• het besluitvormingsproces van 1995; 
• de inrichtingsvarianten; 
• milieueffecten en inpassing in het landschap; 
• het eindresultaat, geleidelijk realiseren; 
• wegen, recreatiegebied, werkgelegenheid en andere compensaties, maar 

ook schoon kanaal etc.; 
• het tijdpad, budget. 
 
In de infobladen over Koegorspolder wordt ingegaan op het vervuilde slib 
probleem als een erfenis uit het verleden, over het soort verontreiniging, 
waarom een depot, veiligheid van het depot, waar het slib vandaan komt, een 
tijdpad en over de wijzigingen in de plannen: van depot naar bergings- en 
verwerkingsterrein. 
De boodschappen geformuleerd door de externe communicatieadviseur zijn 
terug te vinden in deze verschillende middelen. 
 
In de interviews kwam naar voren om het project als kansen- en 
voorbeeldproject neer te zetten: ‘hoe gaat Nederland om met afval en 
alternatieve energie’. In de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) van 28-09-
2001 is hierover een artikel verschenen. In het artikel werd de voorbeeldfunctie 
ook gekoppeld aan de PPS constructie wat in deze sector ook nog niet eerder is 
geprobeerd.  
In de telefonische interviews met omwonenden werd gezegd dat ze zich 
bewust zijn van het probleem. Volgens hen houdt RWS ze prima op de hoogte 
van de plannen en van wat er speelt. 
Een geïnterviewde: ‘ook de omgeving wist dat de plassen in de omgeving van 
Terneuzen vervuild waren, dat hoefde niet eerst uitgelegd te worden’. 
 
De boodschap naar de gemeente toe verliep iets stroever. Door wijzigingen in 
de landelijke politiek moest RWS afwijken van gemaakte afspraken met de 
gemeente Terneuzen. In het principebesluit van 1995 was afgesproken dat er 
een depot met afwerking op maaiveld niveau zou komen. Dit kon RWS niet 
waarmaken, omdat het een veel te dure oplossing was. Daarna kwam er extra 
geld vrij om tenminste 50% te verwerken, dit betekende een aanpassing voor 
de omvang van het depot. Door de vele wijzigingen zijn er door de jaren heen 
veel irritaties geweest tussen RWS en de gemeente Terneuzen. Dit blijkt ook uit 
de procesleidraad PPS. 
 
Een geïnterviewde: ‘RWS communiceert een beetje op een afstandelijke 
manier, vanuit een technocratische achtergrond. Een aantal alwetende 
meneren zullen het allemaal wel even vertellen. Deze meneren worden eens in 
de zoveel tijd bij de staatssecretaris op het matje geroepen en krijgen dan een 
andere boodschap mee. Hierdoor worden ze als wispelturig ervaren. 
Bijvoorbeeld eerst zoveel geld extra en dan toch weer niet, dan weer zo’n diepe 
put en dan weer zover boven de grond (……). In de toekomst zal RWS wel iets 
aan haar imago, manier van spreken en onderhandelen moeten doen, en meer 
begrip moeten voelen voor de belangen van anderen’. 
 
 
6. Organisatie van de communicatie 
 

 
Advies- en Kenniscentrum Waterbodems  
Onderzoek Communicatie Waterbodemprojecten  

59 

 



 
 
 
De externe communicatieadviseur is in het najaar van 1999 bij het project 
betrokken om de projectleider te adviseren over hoe om te gaan met de 
omgeving van het project, zowel de gemeente als de omwonenden.  
Uit een van de interviews kwam naar voren dat je als communicatieadviseur 
voor de volle 100% moet weten wat een projectleider voor ogen heeft, wat 
zijn motieven zijn, wat hij elders in den lande te horen krijgt en wat er op de 
achtergrond speelt. Op basis daarvan moet een communicatieadviseur vrij 
solistisch vanuit zijn of haar vakkennis een communicatieplannetje opzetten. De 
projectleider moet er van overtuigd worden dat dit de juiste aanpak is. De 
adviseur moet behoorlijk wat autoriteit hebben om daar ook aan vast te 
houden, er zijn altijd excuses te vinden om het anders te doen. Een 
communicatieadviseur moet zich heel goed kunnen inleven in de omgeving 
waarin hij of zij werkt. 
 
In een ander interview werd de rol van de communicatiemedewerker 
beschreven als: het in beeld brengen van de verschillende communicatielijnen. 
Dit moet in een communicatieplan staan. Ervoor zorgen dat alles goed loopt. 
Elke keer als er een boodschap ergens naar toe moet of een terugmelding of 
rapportage moet communicatie regelmatig de vraag stellen: wat wil je daarmee 
bereiken? Communicatie moet weten wat de belangen zijn van de 
verschillende partijen.  
De rol van de projectleider met betrekking tot communicatie hangt af van de 
fase waarin het project zich bevindt. Op dit moment zit het project nog aan de 
proceskant. De projectleider moet dan niet in oplossingen denken. Alles wat 
gedaan wordt heeft bestuurlijke impact en is politiek gevoelig. De projectleider 
moet gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen, cultuurverschillen etc. 
Andere belangrijke eigenschappen zijn luisteren en inlevingsvermogen en hier 
vervolgens iets mee doen.  
 
De interne communicatieadviseur ziet zichzelf niet als de communicatiepersoon 
van Koegorspolder, hij heeft zo af en toe een advies gegeven en daar bleef het 
bij. De projectleider heeft volgens hem heel veel zelf gedaan.  
 
Een geïnterviewde: ‘Als er iets is wat de omwonenden moeten weten, dan 
communiceren we dat vooraf met de omwonenden, zodat ze dat niet alleen uit 
de krant vernemen’. 
 
De formele inspraakprocedure in het kader van het MER moet nog komen. De 
gehele communicatie heeft tot nu toe in het teken gestaan van 
onderhandelingen met de gemeente Terneuzen o.a. over de omvang van het 
depot, compenserende maatregelen en de aanvoer van baggerspecie van 
elders. 
 
 
7. Aanpak en strategische overwegingen  
 
Er is geen sprake geweest van een uitgebreid open plan proces. Dit had te 
maken met de wensen van de gemeente Terneuzen. Volgens de gemeente lag 
het politiek te gevoelig. Volgens een geïnterviewde speelde bij de gemeente 
ook/vooral de vrees dat een open proces de onderhandelingspositie zou 
verzwakken een rol.  
RWS vond het wel belangrijk om alle betrokkenen zorgvuldig op de hoogte te 
houden van het verloop van het proces. De geïnterviewden omwonenden 
hebben het gevoel dat er naar hun geluisterd wordt. 
‘Het laden en lossen van vervuild slib en grond zou pal tegenover Sluiskil plaats 
gaan vinden. Wij hebben toen gevraagd of de plek van laden en lossen niet 
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veranderd kon worden. RWS heeft serieus onderzocht of dit mogelijk was en 
heeft een goede uitleg gegeven toen bleek dat dit niet mogelijk was.’  
‘Een suggestie van ons was om eens in de praktijk een slibdepot en verwerking 
te zien. Hier komt RWS aan tegemoet. Eind november gaan we naar IJsseloog.’  
 
In de intern geschreven communicatienotitie is een matrix opgenomen met 
hierin de communicatiemiddelen en wanneer ze worden ingezet. De 
omwonenden zijn geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de 
voorgenomen plannen o.a. door middel van brieven, folders, infobladen, 
voorlichtingsavonden en een video. 
RWS heeft de omwonenden voor het eerst geïnformeerd door middel van een 
informatiebrochure, dit was in het najaar van 1999.  
 
Er is tot nu toe geen formeel communicatieplan geschreven, alleen een aantal 
uitgangspunten voor interne en externe communicatie (doel, belangrijke data, 
tijdpad, doelgroepen, boodschappen, middelen en mogelijke vragen). De 
externe communicatieadviseur is in 1999 aangetrokken voor communicatie 
adviezen over de omgeving van Koegorspolder. Hij wordt ingezet als het gaat 
om gevoeligheden binnen het gemeentebestuur of omgeving. Hij komt zelf uit 
de omgeving van Koegorspolder. De communicatie adviseur bij RWS Directie 
Zeeland, gaf tot nu toe ad-hoc adviezen over Koegorspolder. Ook staat hij de 
pers te woord bij vragen. Er was geen sprake van structurele samenwerking 
tussen de interne en externe communicatieadviseur, beiden adviseerden de 
projectleider naar behoefte. 
 
 
8. Communicatiemiddelen en -methoden 
 
Het baggerspecie probleem is onder de aandacht gebracht door middel van 
presentaties en voorlichtingsavonden aan de gemeente en omwonenden, 
publieksfolders, persberichten, brieven, telefoongesprekken, persoonlijke 
gesprekken.  
 
Volgens een geïnterviewde is het belangrijk om de communicatie te koppelen 
aan een probleem in de buurt. Een voorbeeld hiervan is dat in de buurt van 
Terneuzen een aantal plassen vervuild zijn, waar o.a. veel aan sportvisserij 
wordt gedaan. Op die manier is overgebracht dat niet alleen de overheden er 
bij gebaat zijn dat het depot er komt, maar de omgeving van Terneuzen ook.  
 
Omdat het in de praktijk lastig blijkt te zijn om uit te leggen dat er met de 
komst van het depot geen overlast (o.a. stof, stank, geluid) zal zijn, worden er 
excursies georganiseerd. Zo is de gemeenteraad naar een klein depot bij Etten-
Leur geweest en wordt er voor de omwonenden en gemeente een excursie 
georganiseerd naar IJsseloog. Zo kan men met eigen ogen zien hoe het er in de 
praktijk uit ziet, er was bijvoorbeeld geen sprake van stank, waar men bang 
voor was. De excursie naar Etten Leur was redelijk succesvol. Achteraf riep men 
echter wel dat de schaal veel kleiner was dan de Koegorspolder zal worden. 
Ook bij de excursie naar IJsseloog werd door een aantal mensen gezegd dat dit 
depot niet te vergelijken is met het depot dat in de Koegorspolder gepland is. 
Het depot IJsseloog ligt ver van de bewoonde wereld, niemand heeft er last 
van. 
 
Visualisaties (video, foto’s) van het toekomstige depot werken ook goed, 
bijvoorbeeld bij de discussie over de aankleding van het depot. 
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9. Resultaat 
 
Op 25 januari 2001 is de gemeente Terneuzen akkoord gegaan met de komst 
van een baggerspecieverwerkende inrichting. Deze akkoordverklaring is op 19 
februari 2001 vastgelegd in een convenant tussen de gemeente Terneuzen en 
RWS.  
 
De geïnterviewden omwonenden geven beiden aan tevreden te zijn met hoe 
het contact met RWS tot nu toe verlopen is. ‘RWS geeft goede openheid van 
zaken. Als we bepaalde wensen hebben dan wordt daar door RWS rekening 
mee gehouden en serieus wat mee gedaan.’ Er zijn geen grote bezwaren tegen 
het depot, men richt zich vooral op het windmolenpark en de 
kunstmestverwerker. 
 
Zoals onder het kopje ‘Boodschap’ ook al verwoord is, zijn er belangrijke 
afwijkingen geweest in afspraken tussen RWS en de gemeente Terneuzen. In 
eerste instantie was er afgesproken dat er een putdepot zou komen, dit bleek 
achteraf te duur. RWS moest van de oorspronkelijke plannen afwijken. 
Uiteindelijk kwam er wel extra geld beschikbaar voor verwerking, dit 
betekende weer veranderingen voor de grootte van het depot. Een andere 
belangrijke verandering is dat er baggerspecie van elders richting 
Koegorspolder gaat. Dit moet goedgekeurd worden door de gemeente 
Terneuzen, omdat dit ook weer een wijziging is in het beleid. 
 
 
10.  Leerervaringen 
 
Leerervaringen van de geïnterviewden: 
• goed luisteren en je inleven in de andere partij en hier iets mee doen; 
• omwonenden er van het begin af aan veel meer bij betrekken. Het gehele 

traject is met name een onderhandeling tussen de gemeente en RWS 
geweest; 

• zorg dat je op één lijn zit met de communicatie afdeling van de gemeente, 
het gezamenlijk belang van goed informeren van overheid; 

• een betere voorbereiding van de informatiebijeenkomst op 15 mei 2001. 
Doordat er bijna geen vragen konden worden beantwoord ontstond er 
argwaan; 

• denk in een zo vroeg mogelijk stadium na over wat je voor de gemeente 
kan betekenen en probeer vanuit hun standpunt te redeneren. 

  
  
Leerervaringen uit de Procesleidraad publiek-publieke samenwerking: 

• betrek in een vroeg stadium alle publieke probleemhouders; 
• voorkom vroegtijdige fixatie van probleem en oplossingsrichtingen; 
• leef je in, in de posities en belangen van de overlegpartners (zie ook 

hierboven); 
• richt een V&W interne klankbordgroep op; 
• selecteer personen in het projectteam die gelijke achtergronden 

hebben en een persoonlijk netwerk in Den Haag en de regio; 
• zorg voor ogen en oren in de regio; 
• houd het projectteam bij elkaar; 
• werk en onderhandel vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen. 
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Bijlage 2: Analyse Project Impuls B2 
 
 
1.  Inleiding 
 
Het huidige overheidsbeleid gaat ervan uit dat verwerking van vervuilde 
baggerspecie slechts in beperkte mate mogelijk is. Er is echter sprake van een 
toenemende maatschappelijke weerstand tegen de aanleg van nieuwe 
baggerspeciedepots. Daarnaast zijn er uitspraken van marktpartijen dat het 
verwerken van verontreinigde baggerspecie tot bouwstoffen niet veel duurder 
is dan storten.  
Naar aanleiding hiervan heeft de Tweede Kamer in de motie Herrebrugh 
(november 1999) gevraagd met spoed een grootschalige praktijkproef op te 
zetten. De staatssecretaris heeft daarop toegezegd met bedrijven te gaan 
overleggen over structurele mogelijkheden voor de verwerking van 
baggerspecie. Dit vormde het startpunt voor het project Impuls B2. Het project 
is, mede door de aanpak van de communicatie, succesvol verlopen. De 
belangrijkste elementen waren vier werkbijeenkomsten en individuele 
gesprekken met vertegenwoordigers van bedrijven. 
 
 
2.  Wijze van analyse 
 
De analyse van de communicatie van het project Impuls B2 is gebaseerd op 
gesprekken met de projectleider, een communicatiemedewerker, een 
medewerker van het Hoofdkantoor, vertegenwoordigers van 
brancheorganisaties en de onafhankelijk voorzitter van de bijeenkomsten. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van het project- en communicatieplan, het 
eindrapport, de nieuwsbrieven en ander schriftelijk materiaal over het project. 
De analyse is gebaseerd op het analysekader dat is opgesteld voor dit 
onderzoek. 
 
 
3.  Communicatiedoelstellingen 
 
De doelstelling van het project luidde volgens het basisdocument: 
"Het verschaffen van feitelijke informatie ten behoeve van politieke 
besluitvorming over de verwerking van baggerspecie en een eventueel impuls 
tot meer verwerking voor te bereiden." 
Het gewenst resultaat moest een beslisdocument worden over een integrale 
(boven)regionale afweging tussen grootschalig verwerken en storten. Het moet 
inzicht leveren in de reële mogelijkheden van verwerking met kosten en 
voorwaarden. Als uiteindelijk resultaat wordt gezien ontwerpcontracten die als 
basis kunnen dienen voor verwerkingsovereenkomsten. 
Voor wat betreft de werkwijze stipuleert het Plan van Aanpak van het project: 
"De uiteindelijke voorwaarden komen tot stand door intensief overleg met 
zowel aanbieders als de verwerkingsbranche." 
 
Een belangrijk onderdeel van het project vormde de marktbenadering. Deze 
was verdeeld in 4 stappen: informatie verzamelen (met name over eerdere 
projecten en recente contacten); sessies met private partijen; consultatie van 
individuele private partijen; afstemming met publieke partijen. 
Het Plan van Aanpak bevat een communicatieparagraaf. Hierin staan als 
communicatiedoelstellingen aangegeven: 
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Betrokken partijen moeten weten: 
• dat het project Impuls B2 bestaat; 
• wat het project Impuls B2 inhoudt; 
• hoe ze kunnen meewerken, een rol kunnen spelen; 
• wat het ze oplevert. 
Mondeling zijn genoemd als communicatiedoelstellingen: 
• marktpartijen bewust maken van mogelijkheden die er lagen; 
• onder hoge druk onderhandelen om te komen tot een verwerkingsstrategie. 
Ook de marktpartijen hadden hun doelstellingen met het project: 
• marktperspectief realiseren; 
• meedenken over oplossingen. 
Deze doelstellingen waren echter niet expliciet en voor iedereen duidelijk 
geformuleerd. 
 
De mondelinge doelstellingen zijn scherper dan de doelstellingen zoals die op 
papier staan. De communicatiedoelstellingen uit het Plan van Aanpak zijn 
eigenlijk te algemeen (de doelgroep is tamelijk globaal aangegeven, en ze 
geven geen invulling qua inhoud van het project). 
Bovendien was het nadrukkelijk de bedoeling marktpartijen te stimuleren om 
deel te nemen aan het project, de werkelijke doelstelling was -terecht- minder 
neutraal dan in het Plan van Aanpak staat vermeld. 
Het risico van dergelijke te algemene doelstellingen is dat er onduidelijkheid 
ontstaat bij de doelgroepen, en dat er verkeerde verwachtingen ontstaan. De 
gesprekken met de vertegenwoordigers van brancheorganisaties geven aan dat 
hiervan wel enigszins sprake was, maar dat dit het project niet negatief heeft 
beïnvloed. 
 
Bij de doelgroepen van het project is een onderscheid gemaakt in primaire 
partijen (waar actief mee wordt gecommuniceerd) en niet-primaire partijen 
(worden op de hoogte gehouden via de projecten Tienjarenscenario en 
Reinigbaarheidscriteria). 
De primaire partijen waren: Regionale Directies, netwerk B2, marktpartijen, 
hoofdkantoor, Tienjarenscenario, projectteam, project Reinigbaarheidscriteria. 
Niet-primaire partijen waren met name aanbieders: provincies, waterschappen, 
gemeenten, en daarnaast intermediairen als SCG en AKWA, maatschappelijke 
groeperingen, overige ministeries en de EU. 
De aanbieders hadden specifiek als taak het leveren van aanbodinformatie in 
het kader van het Tienjarenscenario. 
 
In het Plan van Aanpak is een risicoanalyse opgenomen. Hierin zijn geen 
specifieke communicatierisico's benoemd, wel het risico dat het bedrijfsleven 
Rijkswaterstaat niet serieus neemt en geen informatie wil geven. 
  
 
4.  Projectomgeving 
 
Er was vooraf wel een probleemanalyse van beleidsmatige/inhoudelijke aard. Er 
was geen beschrijving van de marktpartijen (alleen een kort lijstje met de namen 
van de 2 brancheorganisaties en 13 bedrijven) of van de aanbieders. Daarnaast 
staat bij de risicobeschrijving enige informatie over de marktpartijen. 
De doelgroep marktpartijen bestond uit bedrijven (vertegenwoordigd op 
directieniveau). Deze zijn verenigd in twee brancheorganisaties: 
• NVPG (verwerkingsbedrijven, meestal eenvoudige technieken als 

landfarming, enkelen met koude-immobilisatie); 
• VBKO (baggerbedrijven, die vaak ook technieken als zandscheiding 

gebruiken). 
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De twee bedrijven die zich richten op thermische immobilisatie hebben een 
losse band met de brancheorganisaties. In totaal zijn met 65 bedrijven 
gesprekken gevoerd, naar schatting is dit 80% van de markt. 
 
Er is wel kennis van de marktpartijen ingebracht in het project via de 
betrokkenheid van brancheorganisaties en vertegenwoordigers van bedrijven in 
een soort klankbordgroep. Bovendien was het project als geheel ook een soort 
marktverkenning (ook al staat dat niet met zoveel woorden in de 
communicatiedoelstelling).  
De projectmedewerkers realiseerden zich wel dat de markt terughoudend was, 
dat veel bedrijven “wat moe waren van de overheid”. Tegelijk werden de 
lobbyactiviteiten van bedrijven in de periode voorafgaand aan het project 
gezien als teken van belangstelling.  
 
Achteraf gezien bleek het project voor de markt op het juiste moment te 
komen. Er was bij bedrijven een breed besef dat er een probleem lag, en dat er 
iets moest gebeuren om de situatie weer in beweging te krijgen. Daarnaast 
speelden een rol: 
• de positieve steun van de brancheorganisaties; 
• het laagdrempelig karakter van de 1e bijeenkomst (en ook van het vervolg); 
• de advertentie. Hiermee werd het open karakter van de bijeenkomsten 

onderstreept. 
Een betere omgevingsanalyse vooraf had meer zicht op de markt gegeven en 
een groot deel van de zorg over de respons kunnen wegnemen. Nu was er 
vooraf meer onzekerheid dan nodig over het effect van de aanpak. Toch is het 
in dit geval de vraag of dat tot een wezenlijk ander projectresultaat had geleid.  
 
Dat er geen beschrijving was van de doelgroepen aan de aanbodzijde komt 
waarschijnlijk doordat deze als bekend zijn verondersteld. De veronderstelling 
was dat het Tienjarenscenario informatie zou opleveren voor Impuls B2 en dat 
Impuls B2 mede daardoor een stimulans zou geven aan het Tienjarenscenario. 
Beide verwachtingen zijn niet uitgekomen. Dit risico was van tevoren wel 
onderkend. 
 
 
5.  Boodschap 
 
Centraal stond de vraag dat de staatssecretaris in overleg wil met marktpartijen 
over verwerking, en dat het bedrijfsleven gevraagd wordt om voorwaarden 
voor verwerking kenbaar te maken. Veel nadruk werd gelegd op het feit dat er 
nog geen keuze is gemaakt tussen storten en verwerken, dat verwerken aan 
voorwaarden moet voldoen en dat er op zijn minst een deel van de specie 
gestort zal worden.  
De boodschap was niet in een wervende stijl geformuleerd, maar eerder wat 
ambtelijk en afstandelijk. 
Dat de boodschap toch effect had valt te verklaren door het feit dat het hier om 
een goed geïnformeerde doelgroep ging, die bovendien besefte dat er iets 
moest gebeuren om de patstelling te doorbreken. De timing van het project en 
het feit dat de boodschap via een advertentie werd verspreid waren belangrijker 
dan de formulering van de boodschap zelf.  
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6.  Chronologie gebeurtenissen 
 
23 november 1999 Motie Herrebrugh 
2 februari 2000  Definitieve versie Plan van Aanpak 

Eerste nieuwsbrief, advertentie 
1 maart 2000  Eerste bijeenkomst met marktpartijen 

Nieuwsbrief 2, gesprekken met individuele 
marktpartijen 

29 maart 2000  Tweede bijeenkomst met marktpartijen 
Nieuwsbrief 3, vervolg individuele gesprekken 

19 april 2000  Bijeenkomst voor aanbieders 
26 april 2000  Derde bijeenkomst met marktpartijen 

Nieuwsbrief 4 
Juli 2000   Aanbieden beslisdocument aan Hoofdkantoor 

Nieuwsbrief 5 
September 2000  Gebruikte versie beslisdocument 
December 2000  Kamerbehandeling beslisdocument. 
 
 
7.  Aanpak en strategische overwegingen 
 
Een belangrijke factor was de beperkte hoeveelheid tijd die beschikbaar was. Dit 
werkte positief, het zorgde voor druk en dynamiek in het proces.  
Marktbenadering 
1e stap: open uitnodiging voor bijeenkomst. Het belangrijkste element was de 
advertentie in de vakbladen. Deze onderstreepte het open karakter. De 
brancheorganisaties ondersteunden het belang van de bijeenkomst via hun 
eigen kanalen.  
2e stap: eerste laagdrempelige bijeenkomst. Gekozen is voor een tijdstip en 
locatie die het bedrijfsleven goed uitkomt. Belangrijk is de open houding: er 
werd nadrukkelijk gesteld dat er nog geen letter van het document was 
geschreven en dat de aanwezigen de inhoud zouden bepalen. Daarna is in 
kleine groepjes over verschillende onderwerpen gesproken en zo de 
inhoudsopgave bepaald.  
3e stap: individuele gesprekken. Bedrijven konden zich op de bijeenkomst of 
rechtstreeks bij de Bouwdienst aanmelden voor een gesprek. Omdat het ging 
om concurrentiegevoelige informatie is voor individuele, vertrouwelijke 
gesprekken gekozen. Van de zijde van Rijkswaterstaat werd ieder gesprek 
gevoerd door een team van 3 personen: en voorzitter, een inhoudelijk 
deskundige en een medewerker voor verslaggeving. Er is veel informatie uit 
naar voren gekomen. Belangrijk waren een open en zakelijke sfeer, en een 
betrouwbare indruk van de zijde van Rijkswaterstaat. 
4e stap: opstellen concept-document, vervolgbijeenkomsten. Op de tweede 
vervolgbijeenkomst is de meeste tijd uitgetrokken voor het bespreken in kleine 
groepen van een aantal knelpunten via een soort mini-debatjes.  
Op de derde bijeenkomst is het concept-document gepresenteerd, is hierover 
gediscussieerd en kon men door middel van (elektronische) stemming over een 
aantal stellingen een oordeel geven. Belangrijk was dat ook stellingen die 
deelnemers ter plekke inbrachten in stemming konden worden gebracht. Dit 
vergrootte het commitment voor het resultaat.  
De resultaten van de stemmingen zijn niet opgenomen in de rapportage. Ze zijn 
gebruikt als toets voor het draagvlak, en als zodanig ook gepresenteerd in 
begeleidende brieven, onder andere aan de staatssecretaris. 
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Op iedere bijeenkomst zijn evaluatieformulieren verspreid. Aan de hand van de 
resultaten kon worden nagegaan of de bijeenkomsten de juiste toon en 
ambiance hadden, en of er nog dingen moesten worden bijgesteld. 
Een nieuwsbrief met korte productietijd zorgde voor een snelle terugmelding 
van resultaten van bijeenkomsten.  
 
Betrokkenheid brancheorganisaties: 
Er was een begeleidingsgroep bestaande uit twee bestuursleden van 
brancheorganisaties en twee vertegenwoordigers van bedrijven die zich met 
meer geavanceerde technieken bezighouden. Er is bewust voor deze 
samenstelling gekozen, om te zorgen voor een voldoende brede 
vertegenwoordiging. De begeleidingsgroep speelde een belangrijke rol bij het 
vormgeven van de marktbenadering. 
Omdat de bedrijven vanuit het project rechtstreeks werden benaderd, is er niet 
expliciet aandacht besteed aan de communicatie van de organisaties met hun 
achterban. De organisaties hebben via hun gebruikelijke kanalen uiteraard wel 
contact gehad met de achterban. 
 
Benadering aanbieders: 
Hierbij is aanvankelijk uitgegaan van contacten via regionale directie en 
regioteams. Naar aanleiding van signalen dat deze communicatie niet goed 
verliep is er een extra bijeenkomst georganiseerd voor aanbieders, op dezelfde 
locatie als de marktpartijen. Doel was om aan te geven hoever het project was 
en om te vragen wat aanbieders verwachtten. De bijeenkomst heeft slechts 
beperkt aan de doelstellingen voldaan. De opkomst viel tegen en de 
betrokkenheid was gering. 
 
Afronding project 
Na de laatste bijeenkomst is het rapport uitgebracht en aangeboden aan het 
Hoofdkantoor. Op ongeveer dat moment is de laatste nieuwsbrief verschenen. 
Het project is toen overgedragen aan de opdrachtgever. 
Daarna is het richting betrokkenen bij het project stil gebleven tot aan de 
uiteindelijke Kamerbehandeling op 7 december 2000.  
Dat het een tijd stil zou blijven werd wel verwacht, en dit was ook 
aangekondigd. Maar volgens de betrokkenen bij het project heeft deze periode 
te lang geduurd.  
Niet dat er niets gebeurde: er is overleg geweest (intern en met Financiën) over 
het benodigde extra geld, er is in juni een eerste brief naar de Kamer 
geschreven, er is een advies opgesteld naar aanleiding van de zes scenario’s, er 
is overleg geweest met de stuurgroep Waterbodems en de staatssecretaris.  
Het draagvlak voor het document heeft daarbij een rol gespeeld, dit is zowel in 
de stuurgroep als bij de staatssecretaris en Kamer naar voren gebracht. Het 
heeft ook een rol gespeeld bij het verwerven van extra gelden. Naar 
betrokkenen toe is dit echter niet zichtbaar geweest. De brancheorganisaties 
hebben in een brief aan de Kamer hun steun aan het document onderstreept. 
In de aanloop naar de Kamerbehandeling begon een tweetal bedrijven met een 
lobby om geavanceerde technieken zoals thermische immobilisatie een grotere 
plaats te geven. Daarbij hanteerden ze andere cijfers dan in het rapport. Hierop 
is rechtstreeks naar de bedrijven gereageerd, ook dit was weinig zichtbaar voor 
de andere betrokkenen.  
Die lange stilte leidde tot enige afbrokkeling van het draagvlak. Met name 
bedrijven en hun organisaties zijn van mening dat het te lang stil is geweest en 
dat het rapport beter gepresenteerd had moeten worden. Nu heeft men te 
weinig beeld van wat er met de resultaten gebeurt. Het project was op dat 
moment overgedragen aan de opdrachtgever (het Hoofdkantoor 
Rijkswaterstaat). Over communicatie waren geen expliciete afspraken gemaakt. 
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Vanuit het project gezien lag de verantwoordelijkheid bij het Hoofdkantoor, 
maar het Hoofdkantoor zag dit niet als taak. 
De lange stilte rond het project was een van de oorzaken van de kritische 
houding van bedrijven en hun organisaties. Ook de gang van andere zaken bij 
andere projecten, met name 10JS, heeft aan de kritische houding bijgedragen. 
Vanuit het bedrijfsleven had men de wens om na IB2 snel aan de slag te gaan 
met een concreet  project. 
Ook projectmedewerkers hebben naar eigen zeggen te weinig zicht op wat er 
na het gereedkomen van het rapport is gebeurd.  
 
 
8.  Afzender 
 
De zender was Rijkswaterstaat. Er is afstemming geweest tussen verschillende 
betrokkenen (o.a. 10JS) over de boodschap. Er is bewust niet gekozen voor een 
aparte project-huisstijl. In het Plan van Aanpak staan hiervoor geen redenen 
aangegeven. 
Voor het voorzitterschap van de bijeenkomsten is een onafhankelijk voorzitter 
aangezocht, omdat Rijkswaterstaat ook een rol heeft als aanbieder. 
 
 
9.  Organisatie 
 
Communicatiemedewerkers waren vanaf het begin nauw betrokken bij het 
project. De communicatie-trekker maakte deel uit van het projectteam. 
Daarnaast was er regelmatig bilateraal overleg over communicatie. Mede door 
de snelheid van uitvoering was er intensief contact en werd informatie snel 
doorgegeven.  
Door middel van de evaluatieformulieren op de bijeenkomsten was sprake van 
monitoring en bijstelling van communicatie. 
 
 
10. Resultaat 
 
• Er is een basisdocument opgesteld (met ontwerpcontracten in bijlage). 
• De respons vanuit de markt was hoog en bleef hoog gedurende het project. 

Dat bleek uit de opkomst op de bijeenkomsten, het aantal individuele 
gesprekken en de vragen en opmerkingen van marktpartijen. De respons 
was hoger dan verwacht, van tevoren was er enige zorg over de respons.  

• Steun voor het document was het belangrijkste criterium voor draagvlak. Dit 
is gerealiseerd. Het document werd gesteund door vrijwel alle marktpartijen 
(de partijen die zich bezig houden met thermische immobilisatie hebben zich 
later van de conclusies gedistantieerd). Steun bleek uit stemmingen en 
commentaren op derde bijeenkomst en reacties van o.a. de 
brancheorganisaties op het rapport richting Kamer.  
De twee ontevreden marktpartijen hebben een eigen lobby opgezet richting 
Kamer. 
Ook vertegenwoordigers van de branches zijn van mening dat het 
document draagvlak had (“het is mede door ons geschreven”; “een redelijk 
dekkend document”). 

• Het basisdocument bevat een zeer beknopte beschrijving van de markt. 
Voor het aanbod is een aanname gedaan, omdat het Tienjarenscenario nog 
niet voldoende gegevens heeft opgeleverd. 

• Naar aanleiding van overleg met de Kamer is besloten tot een 
Stimuleringsregeling (90 miljoen) en een verwerkingsproject bij de 
Koegorspolder (70 miljoen). 
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• Het project heeft veel informatie uit de markt opgeleverd (meer dan in het 

document is verwerkt). 
• De betrokkenheid van de kant van de aanbieders was en bleef gering. 

Het is niet zo vreemd dat de informatie van de aanbodkant niet zo uit de 
verf kwam. De verwachting was dat het op de hoogte houden van de 
regioteams de teams en aanbieders zou stimuleren de aanbodinformatie aan 
te leveren. Dat was wellicht te ambitieus gezien de voortgang van het 
Tienjarenscenario. Het risico is wel onderkend. Zeker achteraf gezien was het 
beter geweest hier voor een stimulerende aanpak te kiezen, of het 
ambitieniveau te verlagen. 

 
 
11. Leerervaringen 
 
• Het is heel goed mogelijk een beleidsnota in korte tijd met grote 

betrokkenheid van marktpartijen te maken. De gekozen opzet heeft goed 
gewerkt. 

• Belangrijke succesfactoren waren: 
- het besef bij de marktpartijen dat er sprake was van een patstelling en dat 
er iets moest gebeuren om die te doorbreken; 
- het besef dat de motie Herrebrugh een kans bood; 
- plaats en opzet van de bijeenkomsten (laagdrempeligheid); 
- aanwezigheid staatssecretaris op de eerste bijeenkomst; 
- steun van de brancheverenigingen; 
- de openbare oproep via de advertentie; 
- het geloofwaardig overbrengen van de boodschap dat men veel invloed 
had op het document. 

• Ondanks het succes van IB2 kan deze werkwijze niet zonder meer worden 
gekopieerd, ook niet voor dezelfde doelgroep. Respondenten uit de markt 
geven aan dat je goed moet opletten wanneer en waarvoor je het 
bedrijfsleven betrekt bij een project. Ten eerste moet het voor het 
bedrijfsleven duidelijk zijn wat voor henzelf het belang is van deelname. Als 
het er uitsluitend omgaat de overheid informatie te verstrekken zal de 
belangstelling veel kleiner zijn dan bij IB2 het geval was. Ten tweede moet 
de werkvorm zo gekozen worden dat de tijd van vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt. Vertegenwoordigers 
van deze doelgroep suggereren een beperkt aantal bijeenkomsten, en dan 
bijvoorbeeld van 16.00 tot 19.30. 

• Werk op bijeenkomsten veel met kleine groepjes. 
• Zorg voor een leesbaar rapport in brochurestijl, of een samenvatting voor de 

externe betrokkenen.  
• De benadering van de aanbieders heeft niet goed gewerkt. De doelstelling 

zoals voor IB2 geformuleerd, was onder andere door de beperkte voortgang 
bij het project 10JS niet haalbaar. Voor een volgende keer zou hiervoor 
ofwel een andere opzet en meer tijd moeten worden uitgetrokken, ofwel de 
doelstelling beter moeten worden aangepast aan de feitelijke situatie. 

• Maak meer gebruik van ervaringen met de aanpak van landbodems (zowel 
bij verwerking, actief bodembeheer als andere onderwerpen). 

• De nazorg van een project verdient meer aandacht. Eigenlijk moeten 
hierover bij het begin van het project afspraken over worden gemaakt.  

• Met name is een betere terugmelding naar betrokkenen gewenst in de 
nazorgfase. 

• Er is in de nazorgfase betere communicatie met bestuurders (en ook 
volksvertegenwoordigers) gewenst. De manier van werken bij het 
Tienjarenscenario biedt hiervoor aanknopingspunten. Het debat zou sterk 
aan waarde winnen als het bestuur hier actiever aan deelneemt.  
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• De korte tijdperiode werkte in dit geval positief, het zorgde voor druk en 

dynamiek. Als de doelgroep voor een belangrijk deel bestaat uit overheden 
is meer tijd nodig. 
Het hoge tempo heeft als nadeel dat het lastig is om tussentijds een moment 
van reflectie in te bouwen (bij voorkeur samen met de opdrachtgever) en bij 
te sturen. 

• Het is belangrijk dat vanaf het begin spelregels en verwachtingen (nog) 
duidelijk(er) zijn. Betrokkenen moeten een positief maar realistisch beeld 
hebben van wat ze van het project mogen verwachten.  

• Het draagvlak voor een projectresultaat is niet altijd een zelfstandig 
gegeven. Ook gebeurtenissen bij andere projecten kunnen invloed hebben 
op het draagvlak. 
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Bijlage 3: Analyse project 
Baggerwerk Rotte, Rottemeren en 
Toevoerkanaal 
 
1.  Inleiding 
 
De Rotte, de Rottemeren en het Toevoerkanaal zijn weer schoon en op diepte. 
Om dat te bereiken is er bijna twee jaar lang gebaggerd. Over het gehele 
traject – vanaf Moerkapelle tot aan het gemaal mr. U.G. Schilthuis in 
Rotterdam – is in totaal 380.000 kubieke meter slib weggehaald. Het uitdiepen 
van de Rotte, de Rottemeren en het Toevoerkanaal was om drie redenen hard 
nodig. Door de geringe diepte was het voor veel recreatievaarders onmogelijk 
om hier te varen. Er waren ook problemen met de afvoer van polderwater en 
de waterkwaliteit ging steeds verder achteruit.  
 
De problemen vormden de aanleiding voor het project ‘Baggerwerk Rotte, 
Rottemeren en Toevoerkanaal’. Opdrachtgevers van het project zijn het 
Hoogheemraadschap van Schieland (HHS) en het Recreatieschap Rottemeren 
(RRM). Beide partijen hebben een gezamenlijk belang bij het realiseren van het 
project en vervullen gezamenlijk het opdrachtgeverschap. Voor het 
projectleiderschap werd capaciteit ingehuurd bij het Ingenieursbureau 
Havenwerken van Gemeentewerken Rotterdam. De communicatie werd 
uitgevoerd door de afdeling communicatie van HHS.  
  
Het project kent een lange historie. In 1987 is op initiatief van RRM overleg 
gestart om te komen tot het uitdiepen van de Rotte, de Rottemeren en het 
Toevoerkanaal. Na een periode van voorbereiding zijn HHS en RRM in 1992 
begonnen met publicaties en voorlichtingsbijeenkomsten over de plannen om 
te baggeren en de natte specie te storten op de bestaande vuilstortplaats Hoge 
Bergse Bos (HBB). In juni 1994 verleende Gedeputeerde Staten hiervoor de 
benodigde vergunning. Door de gemeente Bergschenhoek en enkele 
particulieren werd bezwaar gemaakt tegen de stort op HBB en werd tegen de 
verleende vergunning beroep ingesteld. Ook werd om schorsing dan wel 
voorlopige voorziening verzocht. Dit had tot gevolg dat er niet gestart kon 
worden met de baggerwerken. In mei 1995 deed de Raad van State uitspraak 
en werd de schorsing opgeheven. De voorbereidende werkzaamheden aan het 
depot konden beginnen.  
 
Het werk werd in mei 1996 noodgedwongen stilgelegd. Eén van de perskaden 
van het depot was over een lengte van 75 meter gaan schuiven. De 
ondergrond, bestaande uit een laag van 16 meter puin, bleek niet stabiel 
genoeg te zijn. De periode die volgde, van medio 1996 tot augustus 1997, is 
benut om andere oplossingen te onderzoeken. De belangrijkste wijzigingen ten 
opzichte van de vorige opzet waren dat besloten werd geen natte specie meer 
te storten in depot HBB. Om de specie te ontdoen van water was een speciale 
fabriek nodig die tijdelijk bij het depot gebouwd zou worden. Daarnaast werd 
besloten om alle niet tot licht verontreinigde specie (klasse 0 t/m 2) op een 
natuurlijke wijze te ontwateren (rijpen) in een tijdelijk depot in de 
Eendragtspolder. Tegen de ontwerpvergunning voor de aanleg van het depot 
Eendragtspolder werden enkele bezwaren ingediend. Aan één van de 
belangrijkste bezwaren is tegemoet gekomen door het water dat vrijkwam uit 
de specie terug te voeren naar de Rotte in plaats van het naar de omringende 
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sloten te laten vloeien. De bezwaarmakers waren bang voor ‘bruinrot’. Bruinrot 
is een besmettelijke aardappelziekte. Ondanks diverse onderzoeken is er nooit 
bruinrot aangetroffen. Andere belangrijke bezwaren waren de angst voor 
waardevermindering van de omliggende woningen en mogelijke overlast door 
ongedierte. 
 
De daadwerkelijke start van de baggerwerken was in juni 1998. Daarmee 
hadden de voorbereidende werkzaamheden, gerekend vanaf de periode dat de 
initiatiefnemers begonnen met het informeren van de omgeving, maar liefst zes 
jaar in beslag genomen. Vooral de vergunningenprocedures hebben veel tijd 
gekost. De baggerwerkzaamheden aan de Rotte werden uiteindelijk officieel 
afgesloten op 7 juli 2000. Daarmee kwam er nog geen einde aan het project en 
de communicatie over de werkzaamheden. De afwerking van het depot blijft 
ook het komende jaar nog de nodige aandacht vragen.  
 
 
2.  Wijze van analyse 
 
De analyse van de communicatie tijdens de voorbereiding en uitvoering van 
het project is tot stand gekomen op basis van telefonische interviews met de 
projectleider, en vertegenwoordigers van de opdrachtgevers. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van het projectplan, het communicatieplan en de 
voortgangsrapportages die door HHS zijn verstrekt. De analyse is gebaseerd op 
het analysekader dat is voortgekomen uit het eerste deel van het onderzoek.  
 
 
3.  Communicatiedoelstellingen 
 
Bij aanvang van het project in 1992 is door HHS een communicatieplan 
gemaakt. Dit plan was niet meer beschikbaar. Nadat het project tegen veel 
problemen was aangelopen, werd besloten om in augustus 1997 een nieuw 
communicatieplan te maken. Opvallend is dat, vooral ook gezien de historie 
van het project, het plan zeer beknopt is en er zelfs geen expliciete 
communicatiedoelstellingen zijn gedefinieerd. Impliciet valt op te maken dat als 
algemene communicatiedoelstelling wordt gehanteerd: ‘Het informeren van 
betrokkenen en belanghebbenden’. Daarnaast wordt ten aanzien van de 
aanpak genoemd dat het belangrijk is om zorgvuldig en met regelmaat te 
communiceren.  
 
 
4.  Projectomgeving 
 
In het communicatieplan uit 1997 wordt verwezen naar een lijst met 
doelgroepen in het plan uit 1992. Het gaat om twee categorieën. De eerste 
betreft andere betrokken overheden, de tweede betreft groeperingen, 
bedrijven en instellingen die belanghebbend of belangstellend zijn. Hoe deze 
lijst tot stand is gekomen, is niet meer precies te achterhalen. Het HHS heeft in 
de loop der jaren een adressenbestand gemaakt van beide categorieën. Of er 
tussentijds bijstellingen van de lijsten zijn gemaakt is niet bekend. Gezien de 
prominente ligging van de Rotte, de Rottemeren en het Toevoerkanaal 
(‘iedereen heeft er mee te maken’) hebben de initiatiefnemers er voor gekozen 
om alle ingelanden daarnaast schriftelijk via Schieland Info op de hoogte te 
houden. Het is onduidelijk of bij de start van het project in 1992 een 
inschatting is gemaakt van de houding van de doelgroepen ten aanzien van het 
baggeren en het storten. In de loop van het traject zijn de bezwaarmakers 

 
Advies- en Kenniscentrum Waterbodems  
Onderzoek Communicatie Waterbodemprojecten  

72 

 



 
 
 
uiteraard wel in beeld gekomen en is er in zowel project- als stuurgroep 
uitgebreid over de verschillende belanghebbenden gesproken.  
 
 
5.  Boodschap 
 
Het projectteam had een heldere boodschap. Er moest gebaggerd worden om 
drie redenen: de beperking van de vaardiepte had gevolgen voor de 
recreatievaart, de waterkwaliteit ging achteruit en door problemen met de 
afvoer van polderwater kwamen de bekende ‘droge voeten’ in het gevaar. De 
aanleiding van het project werd door de omgeving wel ingezien. Dat de 
recreatievaart bijvoorbeeld alleen nog maar gebruik kon maken van het midden 
van de vaargeul was algemeen bekend. Ook de wateroverlast was geen 
onbekend probleem, evenals de waterkwaliteit. De keuze voor de depotlocaties 
was een ander verhaal. Hierover was geen inspraak mogelijk. Beide depots 
hebben de nodige weerstand opgeleverd. Het afschuiven van één van de 
perskaden van het HBB, de angst voor bruinrot, de mogelijke 
waardevermindering van de woningen rondom de Eendragtspolder en het feit 
dat het depot ongedierte zou kunnen aantrekken waren de voornaamste 
redenen van weerstand. Aan de weerstand is tijdens de 
informatiebijeenkomsten door het projectteam aandacht besteed. Dit is gedaan 
door te luisteren naar de weerstanden en vervolgens is met de nodige 
informatie gepoogd de omgeving te overtuigen. Met name de angst voor de 
waardevermindering van de eigen woning bleek zeer hardnekkig en kon niet 
worden weggenomen. Om geruchtenvorming te voorkomen heeft het 
projectteam ervoor gekozen om tijdens de uitvoering het mobiele nummer van 
de projectleider ter plekke breed bekend te maken. Ook stond het 
telefoonnummer van het recreatieschap op borden bij de depots.  Bij vragen 
konden omwonenden bellen en direct antwoord op hun vraag krijgen. Met 
name de projectleider ter plekke heeft veel telefoontjes gekregen. Volgens één 
van de geïnterviewden werd dit door de omgeving zeer op prijs gesteld en was 
de drempel om te bellen laag, omdat de betreffende persoon bij de omgeving 
bekend was. Via het algemene nummer van het recreatieschap kwamen 
daarentegen nauwelijks vragen binnen. Wel kreeg de medewerker van het 
Hoogheemraadschap die aanwezig was bij de informatiebijeenkomsten en 
daardoor eveneens een bekend gezicht in de regio was, veel telefoontjes. 
Daaruit valt te concluderen dat een persoonlijke benadering de voorkeur 
verdient.  
 
 
6.  Aanpak en strategische overwegingen 
 
Communicatie is vanaf de start van het project – voor zover te achterhalen – 
min of meer structureel ingezet met als belangrijkste doel de omgeving te 
informeren. Met name na de problemen in 1996 is er meer aandacht voor 
communicatie. Zo was communicatie een vast punt op de agenda van het 
projectteam en de stuurgroep. De communicatiemedewerker van Schieland die 
was belast met de uitvoering van de communicatie, was hier niet bij aanwezig. 
De afdeling communicatie werd door de vertegenwoordiger van HHS op de 
hoogte gehouden, zij het niet periodiek.  
 
De wijze waarop met communicatie werd omgegaan, was voornamelijk 
praktisch van aard. Dat is op te maken uit het communicatieplan uit 1997, 
waar vooral over de inzet van middelen wordt gesproken en bijvoorbeeld geen 
analyse van de situatie en omgeving is gemaakt. Over de projectomgeving en 
de belanghebbenden is overigens tijdens zowel project- als 
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stuurgroepvergaderingen gesproken. Deze informatie is niet opgenomen in het 
communicatieplan. Via informatieavonden werden belanghebbenden en 
geïnteresseerden geïnformeerd over de aanpak en de te verwachten overlast. 
De avonden werden voorgezeten door een bestuurslid van het HHS. Dit om 
extra te benadrukken dat de initiatiefnemers de omgeving zeer serieus namen. 
Daarnaast werden belanghebbenden en direct omwonenden geïnformeerd via 
het verspreiden van voortgangsberichten en via informatiepanelen bij de 
werken en werden artikelen over de werken opgenomen in het infobulletin van 
het Hoogheemraadschap ‘Schieland Info’. Gezien de mix aan 
communicatiemiddelen en de frequentie waarmee de verschillende middelen is 
ingezet, is sprake van een redelijk intensieve communicatie. Gedurende het 
hele project is met regelmaat gecommuniceerd.  
 
Het project kende een duidelijke opdracht: het baggeren van de genoemde 
wateren en vervolgens zorgdragen voor opslag in de depots HBB en de 
Eendragtspolder. Er was wat dat betreft geen sprake meer van andere 
oplossingsmogelijkheden waar de omgeving over mee kon praten. De 
depotlocaties stonden vast. Volgens het projectteam was er ondanks dat de 
oplossingen vaststonden, wel sprake van een open proces. ‘We hebben heel 
zorgvuldig gecommuniceerd over dat wat er stond te gebeuren. We hebben 
ook wel degelijk geluisterd naar de bezwaren en opmerkingen vanuit de 
omgeving. Zo heeft bijvoorbeeld de schaatsvereniging aandacht gevraagd voor 
de wijze waarop tijdens de baggerwerkzaamheden de bemaling van de 
wateren in de wintermaanden zou plaatsvinden. Door een te krachtige 
bemaling zou het water te snel gaan stromen en zou er geen of niet mooi 
natuurijs kunnen ontstaan. Om tegemoet te komen aan deze bezwaren is 
gedurende één winter in het bestek opgenomen dat tijdens strenge vorst de 
werkzaamheden stilgelegd zouden worden. Dat was toch wel heel uniek’, aldus 
één van de geïnterviewden.   
Een ander voorbeeld is dat via een voorlichtingsavond het projectteam op de 
hoogte werd gesteld van het feit dat er in het gebied munitie uit de Tweede 
Wereldoorlog zou kunnen liggen. Hierdoor konden voorzorgsmaatregelen 
worden getroffen en omwonenden worden gewaarschuwd. Via brieven 
werden de omwonenden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en 
de – inderdaad vele – vondsten van munitie.   
 
 
7.  Afzender 
 
Door beide initiatiefnemers is ervoor gekozen om Schieland het gezicht van het 
project te laten zijn. De projectleider die was ingehuurd om de kar te trekken, 
sprak namens beide organisaties. Van de publicaties was het HHS in de meeste 
gevallen de afzender. Heel consequent werd er niet met het afzenderschap 
omgegaan, er zijn ook brieven waarbij beide initiatiefnemers met hun logo op 
staan.  
 
 
8.  Resultaat 
 
Het project is na een lange periode van voorbereiding uiteindelijk met succes 
afgerond: de baggerwerkzaamheden zijn gereed en beide depots zijn in 
gebruik genomen. Op de vraag of de communicatie resultaat heeft gehad, 
waren de geïnterviewden het in hoofdlijnen eens: slechts zeer gedeeltelijk. Er is 
veel geld en energie gestoken in het informeren van de omgeving. Dit heeft 
echter niet kunnen voorkomen dat er veel bezwaar- en beroepsprocedures zijn 
gestart. In een aantal gevallen konden de bezwaren wel worden weggenomen 
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(bijvoorbeeld in het geval van de mogelijke ‘bruinrot’). De angst voor 
waardevermindering van de eigen woning, bleef zeer hardnekkig. De 
geïnterviewden vonden het vooral belangrijk om zorgvuldig te informeren van 
uit hun plicht als overheidsinstanties en daarnaast om sterk te kunnen staan in 
juridische procedures. Opvallend was dat er weinig vragen bij de 
opdrachtgevers binnenkwamen. De reden hiervan is niet goed meer te 
achterhalen. Mogelijk is dit te danken aan de goede voorlichting. Overigens 
kreeg de uitvoerder ter plekke van omwonenden wel regelmatig vragen. 
Omwonenden hebben aangegeven blij te zijn met de mogelijkheid om 
rechtstreeks vragen te kunnen stellen en/of klachten te kunnen ventileren.  
 
 
9.  Leerervaringen 
 
De geïnterviewden zijn het er over eens dat de communicatie slechts 
gedeeltelijk is geslaagd. Intensieve communicatie heeft niet kunnen voorkomen 
dat er veel bezwaar- en beroepsprocedures zijn geweest die voor vertraging 
hebben gezorgd. Als leereffecten worden aangegeven: 
 

1. ook al is er veel weerstand waar de organisatie relatief weinig aan kan 
veranderen, blijf wel regelmatig communiceren. Radiostiltes in 
berichtgeving kunnen leiden tot geruchtenvorming.  

 
Punten die als succesfactor aangemerkt kunnen worden, zijn: 
 

1. het feit dat de opdrachtgever met regelmaat over de stand van zaken 
heeft gecommuniceerd via diverse kanalen heeft naar alle 
waarschijnlijkheid goed gewerkt. Het aantal vragen nam gedurende de 
looptijd van het project af, wat er op kan duiden dat de mensen 
voldoende voorzien zijn van informatie; 

2. wat goed heeft gewerkt is het bekendmaken van het (mobiele) 
telefoonnummer van de uitvoerder op de werken zelf. Hierdoor 
kunnen mensen snel een antwoord op vragen krijgen en kan 
geruchtvorming worden voorkomen. Doordat de uitvoerder een min 
of meer bekende persoon is in de omgeving, is voor omwonenden de 
drempel laag om contact te zoeken; 

 
 
 

 
Advies- en Kenniscentrum Waterbodems  
Onderzoek Communicatie Waterbodemprojecten  

75 

 



 
 
 

Bijlage 4: Analyse project depot 
Hollandsch Diep 
 
1.  Inleiding 
 
In 1990 nemen de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland tezamen met 
Rijkswaterstaat het initiatief de aanleg van een baggerspeciedepot in het 
Hollandsch Diep voor te bereiden. Dit depot moet de vervuilde baggerspecie 
bergen die vrijkomt bij de baggerwerkzaamheden in het Benedenrivierengebied 
en de regionale wateren van beide deelnemende provincies. Uit de m.e.r.-
procedure die wordt gestart rolt een voorkeurslocatie voor een atoldepot nabij 
Willemstad. Het bevoegd gezag honoreert de benodigde 
vergunningaanvragen. Belanghebbenden stellen hiertegen beroep in. 
Vertegenwoordigers van de Raad van State komen ter plekke polshoogte 
nemen en varen met een boot langs de beoogde depotlocatie. Eind 1996 
vernietigt de Raad van State de verleende vergunningen. Zij oordeelt dat niet 
alle belangen op evenwichtige wijze in de besluitvorming zijn betrokken: aan 
de milieuaspecten is te veel en aan de visuele verstoring van het landschap is te 
weinig gewicht toegekend.  
 
Na de uitspraak van de Raad van State wordt nog heel even door de 
initiatiefnemers geprobeerd om via voorlichtingsavonden de belanghebbenden 
te overtuigen dat de gekozen plek toch echt de beste optie is. De projectleiding 
zou in dat geval kunnen volstaan met het aanpassen en opnieuw indienen van 
het MER. Het wantrouwen van de omgeving richting Rijkswaterstaat was 
echter zo groot en de relatie zo stroef dat de initiatiefnemers besloten dat het 
beter was om het over een compleet andere boeg te gooien. Er wordt een 
geheel nieuwe m.e.r.-procedure gestart, waarbij binnen bepaalde 
randvoorwaarden alle mogelijkheden nog open zijn. Het wordt een totaal 
andere aanpak, namelijk een interactief proces met de omgeving. Vanaf de 
start van het nieuwe proces wordt de omgeving actief betrokken bij de 
planvorming. De omgeving kan nu vroegtijdig haar belangen kenbaar maken 
en oplossingsrichtingen aandragen, waardoor deze door de initiatiefnemers 
zorgvuldig kunnen worden meegewogen (bron: rapport van de initiatiefnemers 
getiteld: Baggerspecieberging Hollandsch Diep/Haringvliet-Oost – op weg naar 
een aanvaardbare oplossing, november 2000). 
 
 
2.  Wijze van analyse 
 
De analyse van de communicatie tijdens de tweede m.e.r.-procedure is tot 
stand gekomen op basis van persoonlijke en telefonische interviews met de 
projectleider, een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag, de 
communicatieconsultant, twee vertegenwoordigers van gemeenten en 
vertegenwoordigers van drie bewoners- c.q. belangenorganisaties. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van diverse documenten die door de projectleider en het 
communicatiebureau zijn verstrekt. De analyse is gebaseerd op het 
analysekader dat is voortgekomen uit het eerste deel van het onderzoek.  
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3.  Communicatiedoelstellingen 
 
De eerste m.e.r.-procedure wees uit dat er een andere aanpak gekozen moest 
worden, wilde er een breed geaccepteerde oplossing komen voor het 
baggerprobleem. De eerste procedure had zich grotendeels uit het zicht van 
belanghebbenden voltrokken. Het gebrek aan communicatie met de omgeving 
kwam de initiatiefnemers duur te staan.  
 
Onderdeel van de nieuwe aanpak was een sleutelrol voor communicatie. Vanaf 
de nieuwe start van het project werd de communicatie gefaciliteerd door een 
extern communicatiebureau, dat zeer nauw bij het project werd betrokken.  
 
Onder andere op basis van gesprekken met belanghebbenden en met de 
projectleiding, formuleert het communicatiebureau de volgende 
communicatiedoelen:  
 
‘Toewerken naar een meerzijdige belichting van het project op basis waarvan 
alle partijen zich een gefundeerde en genuanceerde eigen mening kunnen 
vormen. Dit alles vanuit de gedachte dat door meningsvorming wederzijds 
begrip groeit evenals de bereidheid om daadwerkelijk tot een dialoog te 
komen.’ 
 
Daarnaast wordt tot doel gesteld om:   
‘het imago van Rijkswaterstaat (technisch, monopolistisch, onaantastbaar) te 
nuanceren’.  
 
Het gewenste imago van Rijkswaterstaat wordt gedefinieerd als techniek in 
dienst van milieu, waarbij Rijkswaterstaat oog en oor heeft voor de 
argumenten en gevoeligheden bij de omwonenden (bron: Communicatieplan 
d.d. 23 juli 1996). 
 
Mondeling zijn daaraan toegevoegd: 
• achterdocht wegnemen; 
• goede relatie opbouwen met de omgeving; 
• begrip kweken; 
• belangen inventariseren; 
• probleemerkenning krijgen. 
 
De communicatiedoelstellingen zijn in het plan uit ’96 verwoord. Op basis van 
de resultaten van o.a. marktonderzoek en de ervaringen  van het inmiddels 
geformeerde projectteam (het team bestaat naast de initiatiefnemers en het 
communicatiebureau uit vertegenwoordigers van  betrokkenen gemeenten), 
wordt de aanpak voor 1998 uitgezet (communicatieplan d.d. 19 februari 
1998). De communicatiedoelstellingen hoeven niet of nauwelijks te worden 
bijgesteld. Geconstateerd wordt dat het beeld dat uit het onderzoek naar voren 
komt positief te noemen is voor Rijkswaterstaat. Al wordt daar aan toegevoegd 
‘dat de strijd nog niet is gewonnen’. De rol en positie van Rijkswaterstaat wordt 
duidelijker en de communicatieactiviteiten lijkten hun vruchten af te werpen. 
De strategie en de gestelde doelen in het eerste plan blijven daarom in grote 
lijnen gehandhaafd. Dat wil zeggen: behoud van interactiviteit tussen 
initiatiefnemers en betrokkenen in de regio, het bestendigen van de open 
communicatie van de kant van de initiatiefnemers en het ontwikkelen en 
behouden van draagvlak en vertrouwen in proces en inhoud.  
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4.  Projectomgeving 
 
Om te komen tot een actorenanalyse is vooral geput uit de kennis en ervaring 
van de omgeving opgedaan in de eerste m.e.r.-procedure. Door het hevige 
verzet dat ontstond toen de plannen voor het depot bekend werden, en de 
bezwaren die vervolgens werden ingediend, waren de belangrijkste 
doelgroepen bekend bij Rijkswaterstaat. De doelgroepen zijn verder in kaart 
gebracht door met de belangrijkste opponenten bilaterale gesprekken aan  te 
gaan, waarbij ook werd gevraagd naar mogelijk andere doelgroepen die nog 
niet in beeld waren. Door vervolgens massamediale middelen in te zetten, zoals 
advertenties in regionale bladen, kwam zicht op de overige geïnteresseerden. 
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een lijst met namen en adressen van 
actoren. Het benaderen van de actoren gebeurde zowel op naam als door de 
huis aan huis verspreiding van de nieuwsbrief in de betrokken gemeenten.  
 
In de loop der tijd bleef de groep geïnteresseerden min of meer gelijk. Op een 
gegeven moment dienden belangengroepen vanuit de landbouw zich aan, 
vanwege angst voor kwelschade.  De angst werd veroorzaakt doordat er 
kwelschade was ontstaan door de aanleg van het depot IJsseloog van de 
directie IJsselmeergebied. Dat is voor zover te achterhalen de enige serieuze 
partij die zich pas in de loop van het traject heeft aangediend.  
 
De doelgroepen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 
Lokale overheden, bewonersorganisaties, milieu- en natuurgroeperingen, 
beroeps- en recreatievaart, landbouw, visserij, waterschappen, bedrijfsleven, 
algemeen publiek, intermediairen.  
 
 
5.  Boodschap 
 
Er is heel bewust over de boodschap nagedacht. Het projectteam wilde angst 
en paniek voorkomen over de te bouwen ‘gifbelt’. Veel effort is gestoken in 
het onderbouwen van nut en noodzaak. In de boodschap werd op basis van 
een aantal argumenten het probleem neergezet: 
 
‘De verontreinigde bagger vormt een bedreiging voor een gezond watermilieu 
en staat nieuwe natuur in de weg, daarnaast wordt de afvoer belemmerd 
doordat de bagger voor verondieping zorgt, waardoor de veiligheid in gevaar 
komt (gevaar voor overstromingen – ruimte voor de rivier). Om te kunnen 
schoonmaken is een depot noodzakelijk.’ 
 
Het aantonen van het probleem was niet de grootste klus: het besef dringt 
echter pas echt door als er gesproken wordt over opslag in een depot. Er is 
door de omgeving erg gehamerd op verwerken in plaats van opslaan. Volgens 
de geïnterviewden zagen de mensen echter over het algemeen wel in dat het 
te duur was en daardoor geen optie was. In hoeverre de mensen daarvan echt 
overtuigd waren is lastig na te gaan. Eén van de geïnterviewden zag het als 
volgt: ‘Als het gaat om verwerken dan komt Rijkswaterstaat op de proppen 
met allerlei cijfers waaruit blijkt dat het te duur is. Dat klinkt geloofwaardig, 
maar het ontbreekt mij aan kennis om dat te verifiëren. Ik vraag me wel eens af 
of de cijfers die Rijkswaterstaat noemt wel kloppen.’  
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6.  Aanpak en strategische overwegingen 
 
Op het moment dat de eerste MER strandde bij de RvS is door de het vorige 
projectteam nog heel even geprobeerd om de omgeving uit te leggen waarom 
de gekozen locatie toch een hele goede was. Tijdens de informatieavond 
waarop dit gebeurde werd de spreker zoals één van de geïnterviewden aangaf 
‘weggehoond’. Daarna is gekozen voor een ommezwaai. Er is gestart met een 
nieuwe open en interactieve aanpak. De opdracht bleef gelijk: zoek een locatie 
voor de opslag van baggerspecie. ‘Waar’, dat zou het open planproces uit 
moeten wijzen.  
 
De inrichting van het proces is tot stand gekomen op basis van bilaterale 
gesprekken met de belangrijkste opponenten waarin het projectteam de 
belangen heeft geïnventariseerd. Vervolgens is een eerste workshop 
georganiseerd, waarbij via advertenties alle mogelijke geïnteresseerden en 
belanghebbenden werden uitgenodigd om dit maal gezamenlijk alle belangen 
te inventariseren. De workshop werd voorgezeten door een onafhankelijk 
voorzitter, die veel sympathie van de zaal wist te verkrijgen, door onder andere 
uitspraken als ‘de techneuten van Rijkswaterstaat…’. De dag stond geheel in 
het teken van de belangen en ideeën die leefden bij de omgeving. Er werden 
door Rijkswaterstaat geen plannen gepresenteerd, alleen werd er door 
Rijkswaterstaat uitleg gegeven over de nieuwe aanpak. Het voornaamste doel 
van het projectteam was om goed te luisteren en nauwkeurig vast te leggen 
wat er werd gezegd.  
Dat deze nieuwe aanpak op prijs werd gesteld, bleek aan het einde van de dag, 
toen een van de meest fervente tegenstanders van Rijkswaterstaat zijn 
waardering uitsprak voor de nieuwe aanpak.  
 
Voor deze eerste periode van inventarisatie van belangen, ideeën en voors en 
tegens is opvallend veel tijd uitgetrokken: anderhalf jaar. Deze periode was 
nodig om het opgebouwde weerstand en de achterdocht weer weg te nemen 
en vertrouwen en begrip te kweken. Na deze periode van ‘investeren’ werd de 
formele (m.e.r.-) procedure  opnieuw opgestart. Aangegeven is door de 
projectleiding dat deze tijd absoluut nodig was om het vertrouwen te winnen, 
maar dat de lange voorbereidingstijd wel voor spanningen met het 
Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat heeft geleid. Het lukte de projectorganisatie 
echter wel om het Hoofdkantoor te overtuigen van de noodzaak deze extra tijd 
te nemen voor het herstellen van de relatie met de omgeving. Het open 
planproces leverde ook andere moeilijkheden op. Zo bleken de richtlijnen voor 
het MER en het open planproces op gespannen voet met elkaar te staan. Om 
open een proces in te gaan, kunnen richtlijnen knellend werken. Wat als 
namelijk blijkt dat vanuit het open planproces belangen en oplossingsrichtingen 
naar voren komen die niet of onvoldoende aansluiten bij de richtlijnen? Ook 
voor het bevoegd gezag brengt de keuze voor een open planproces gevolgen 
met zich mee: het kan bedreigend zijn als van tevoren niet duidelijk is wat de 
oplossing gaat worden.  
 
De m.e.r.-procedure startte met een startnotitie als voortvloeisel uit het tot dan 
toe gevoerde open planproces. Op de startnotitie kwamen ondanks alle 
inspanningen toch nog flink wat inspraakreacties (ca. 50). Deze kwamen 
voornamelijk van de kant van het Haringvliet, gemeente Oostflakee. Deze 
partijen waren als laatste betrokken bij het proces, omdat op verzoek van de 
omgeving het zoekgebied werd uitgebreid naar hun gemeente.  
Tijdens het verloop van de MER bleef de proceskant overheersen. Dat 
gebeurde van de kant van het projectteam op een ‘open en spontane manier’ 
in plaats van ‘bewust strategisch’. Bij het uiteindelijk publiceren van het MER 
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kwamen er slechts 5 inspraakreacties, waarvan 3 positief. De positieve reacties 
waren gericht op zowel inhoud als proces en er werd waardering uitgesproken 
voor de aanpak. Door de betrokken wordt algemeen aangenomen dat deze 
positieve score het resultaat is van de open communicatie. Dit is niet officieel 
getoetst, maar lijkt zeer aannemelijk.  
 
Er is door het projectteam bewust gekozen voor het voeren van een proces 
waarbij alle belanghebbenden gelijktijdig worden uitgenodigd in plaats van 
bijvoorbeeld het werken met een groep vertegenwoordigers in een 
maatschappelijke klankbordgroep. Als reden hiervoor werd aangegeven dat het 
altijd de vraag is in hoeverre een maatschappelijke klankbordgroep 
representatief is voor haar achterban. Op de manier waarop het proces nu is 
ingericht is maximale transparantie gewaarborgd.  
 
 
7.  Afzender 
 
Rijkswaterstaat is namens de initiatiefnemers de meest prominente afzender 
van het project. Hier is bewust voor gekozen, vanwege het feit dat 
Rijkswaterstaat de voornaamste probleemhebber is en de financier is van de 
oplossing. De provincie ZH nam in de persoon van een gedeputeerde wel de 
voorzittersrol in de stuurgroep op zich. De taakverdeling is goed bevallen, het 
feit dat een gedeputeerde voorzitter was zorgde voor een extra stimulans voor 
de overige stuurgroepleden om actief mee te blijven doen, aldus een 
geïnterviewde.  
 
Voor de omgeving heeft de keuze voor Rijkswaterstaat tot voordeel dat er één 
duidelijke afzender is, namelijk de organisatie met een deskundig en technisch 
imago ‘ze weten wel waar ze over praten’. Tegelijkertijd heeft de 
voorgeschiedenis geleerd dat als het mis gaat, de schade ook voor alleen voor 
de afzender geldt.  
 
 
8.  Communicatiefunctie binnen het project 
 
Het communicatiebureau vervulde een functie op de achtergrond. De 
consultant nam wel deel aan het periodieke overleg van het projectteam. De 
rol van het bureau was het meedenken met de inrichting van het proces, het 
adviseren hierover en het uitvoeren van de communicatiemiddelen. Er is 
nadrukkelijk voor gekozen om het bureau op de achtergrond te houden om 
een ‘communicatieoffensief’ te voorkomen. Eén van de geïnterviewde 
bewoners gaf echter aan vooral in het begin erg het gevoel te hebben gehad 
dat mede door het aantrekken van een professioneel bureau alles uit de kast 
werd gehaald. ‘Het had wel wat minder gekund’.  
 
Het projectteam verwacht van een communicatieadviseur vooral dat hij/zij ‘een 
spiegel voorhoudt’, ‘de blik van de burger heeft’ en ‘een zekere nuchterheid 
heeft’. 
 
 
9.  Monitoring en evaluatie 
 
In totaal 3 keer heeft een telefonisch marktonderzoek plaatsgevonden met als 
doel: 
de communicatiestrategie vast te stellen (de 0-meting januari 1997) en de 
communicatieactiviteiten die voortvloeiden uit de strategie te evalueren (1-
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meting, december 1997). Een 2-meting heeft in december 1998 
plaatsgevonden met hetzelfde doel als de 1-meting.  
 
Op basis van de 1 en de 2 meting heeft een bijstelling van de strategie 
plaatsgevonden. Daarnaast is ook de ervaring van de project- en 
stuurgroepleden en de communicatieconsultants meegenomen.  
 
 
10.  Resultaten van de communicatie 
 
Het project is afgerond, dat wil zeggen het MER is klaar. Zonder uitzondering 
zijn alle geïnterviewden heel erg tevreden over het gevoerde proces. De 
communicatiedoelstellingen die in het begin van het traject zijn geformuleerd 
waren: 
 
‘Toewerken naar een  meerzijdige belichting van het project op basis waarvan 
alle partijen zich een gefundeerde en genuanceerde eigen mening kunnen 
vormen. Dit alles vanuit de gedacht dat door meningsvorming wederzijds 
begrip groeit evenals de bereidheid om daadwerkelijk tot een dialoog te 
komen.’ 
 
En: 
 
‘Het imago van Rijkswaterstaat (technisch, monopolistisch, onaantastbaar) te 
nuanceren, waarbij het gewenste imago van Rijkswaterstaat wordt 
gedefinieerd als techniek in dienst van milieu, waarbij Rijkswaterstaat oog en 
oor heeft voor de argumenten en gevoeligheden bij de omwonenden’ . 
 
Deze doelstellingen zijn zondermeer gehaald. Alle partijen konden zich vinden 
in de interactieve aanpak en waren – met name bij de start van het project – 
zeer actief betrokken. De betrokkenheid nam af nadat er duidelijkheid was 
verkregen over de oplossing. Deze oplossing lag volledig in de lijn met de 
voorkeursoptie van de belanghebbenden. Er was dus niet langer een harde 
noodzaak om actief in het verdere proces te blijven participeren. Er ontstond 
meer een houding van ‘vinger aan de pols houden’. 
 
Eén van de geïnterviewde bewoners over het proces: ‘mijn beeld van 
Rijkswaterstaat is 180 graden gedraaid. Van gesloten bolwerk tot een 
organisatie die oog en oor heeft voor wat er leeft in de omgeving’. Een andere 
bewoner: ‘het proces is prima verlopen, toch blijft bij mij het beeld dat 
Rijkswaterstaat een kennisorganisatie is die je met haar kennis om de oren kan 
slaan en daardoor de mensen toch kan misleiden. Als gewone burger kun je 
daar weinig tegen doen.’ 
 
 
11.  Leerervaringen   
 
Alle geïnterviewden zijn het er over eens dat de aanpak succesvol is geweest. 
Op de vraag wat de betrokkenen anders gedaan zouden hebben als ze het 
over mochten doen, komt slechts een beperkt aantal zaken naar voren.  
 
Het gaat om: 
1. zorgvuldig omgaan met het informeren en betrekken bij complexe zaken. 

Het kennisniveau bepaalt eigenlijk in hoeverre je alle stappen kunt 
uitleggen. Bijvoorbeeld de multicriteria-analyse bleek een te lastig 
instrument om toe te lichten. Het zaaide onrust, mensen wilden ‘m liever 
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niet invullen om niet geconfronteerd te worden met de keuzes die daaruit 
zouden rollen, het blijft voor veel leken een black box. Ook één van de 
geïnterviewde bewoners gaf dit aan: sommige zaken gaan je boven de pet. 
Het hele traject volgen kost al zo veel tijd en energie, ze mogen daar best 
wat selectiever in zijn’; 

2. aandacht voor de rol van en de relatie met het Hoofdkantoor (HK) van 
Rijkswaterstaat. Het is belangrijk om gedurende de volle looptijd van het 
project aandacht te hebben voor de rol van en de relatie met het HK van 
Rijkswaterstaat. Het goed informeren en het HK ‘bij de les houden’ is van 
groot belang voor het uiteindelijk slagen van het project. Het project is tot 
nu toe in de regio een succesverhaal, het moet echter nog wel groen licht 
krijgen van de Tweede Kamer. En daarbij speelt het HK een belangrijke rol. 
Het wordt door ‘de regio’ als lastig ervaren dat het HK een reactieve rol 
speelt en sterk reageert op politieke signalen. Daarnaast verloopt de 
communicatie tussen HK en regio niet altijd even soepel; 

3. continue aandacht voor begrijpelijke en toegankelijke teksten. Benadrukt 
wordt door diverse geïnterviewden dat begrijpelijke teksten essentieel zijn, 
als je de omgeving wilt laten meepraten over een project; 

4. kennis hebben van en het coördineren van communicatieactiviteiten van 
andere projecten van de initiatiefnemer. Het komt maar al te vaak voor dat 
meerdere projecten van een organisatie zich richten op (deels) dezelfde 
doelgroep. De omgeving maakt vaak het onderscheid niet. Zo kan het  
voorkomen dat tijdens een bijeenkomst over een specifiek project vanuit de 
omgeving ook vragen over andere projecten worden gesteld. Het zou goed 
zijn om een 'coördinerend oog' (iemand die boven de projecten staat) te 
hebben die daar waar mogelijk communicatieactiviteiten op elkaar afstemt. 

 
 

Punten die als succesfactor aangemerkt kunnen worden, zijn: 
1. neem de tijd voor het opbouwen (of herbouwen) van de relatie met de 

omgeving. Om een eenmaal beschadigde relatie met de omgeving te 
herstellen, is veel tijd nodig. Dat ondervond het projectteam Hollandsch 
Diep. Het projectteam heeft alvorens te starten met de nieuwe m.e.r.-
procedure anderhalf jaar gespendeerd aan het luisteren naar de omgeving 
en het voeren van gesprekken met belanghebbenden. Dit is een cruciale en 
noodzakelijke stap geweest in het terugwinnen van het vertrouwen van de 
omgeving; 

2. de monitoring en evaluatie van de communicatie zoals die hier heeft 
plaatsgevonden wordt door projectleiding en bureau als positief en nuttig 
ervaren. Het bureau heeft op basis van de onderzoeken bijvoorbeeld de 
inzet van middelen aangepast. Advertenties die in het begin van het proces 
werden ingezet, verloren na verloop van tijd hun nut. Dit heeft veel geld 
bespaard. Het onderzoek heeft zichzelf daarmee snel terugverdiend;  

3. de keuze voor het werken met ongesegmenteerde groepen (geen 
expertgroups of maatschappelijke klankbordgroepen), maar het hele proces 
toegankelijk voor alle geïnteresseerden en belanghebbenden houden, heeft 
geleid tot een grote mate van transparantie en (mede daardoor) vertrouwen 
bij de omgeving.  
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Bijlage 5: Gesprekken met 
sleutelpersonen 
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de resultaten van 24 telefoon- en 
mondelinge gesprekken: 18 gesprekken met medewerkers van Rijkswaterstaat 
(12 medewerkers van Regionale Directies, 2 van het Hoofdkantoor en 4 van de 
Bouwdienst) en 6 medewerkers van andere overheden (provincie/IPO, 
waterschappen/UVW, ministerie VROM en provinciaal 
baggerverwerkingsbedrijf). Alle medewerkers zijn als projectleider, 
communicatiemedewerker of beleidsmedewerker betrokken bij één of meer 
waterbodemprojecten. 
Daarnaast is voor dit hoofdstuk gebruik gemaakt van de beknopte 
projectbeschrijvingen en literatuur (zie literatuurlijst). 
 
 
1.  Het begrip communicatie 
 
De meeste gesprekspartners bedoelen de totale externe communicatie van een 
project. Dit omvat de communicatie met burgers, omwonenden en andere 
direct belanghebbenden, maatschappelijke organisaties, andere overheden en 
ook de communicatie met het bestuurlijk en politiek niveau.  
Ook de wijze van communicatie omvat een breed scala aan middelen: naast de 
pers en media als brochures, nieuwsbrieven en videoproducties omvat het 
bijeenkomsten, presentaties op bewonersavonden of vergaderingen van 
vertegenwoordigende organen, mondelinge en telefoongesprekken en andere 
middelen. 
Enkelen vatten het begrip communicatie beperkter op, zij hebben het met name 
over de communicatie met burgers en direct betrokkenen. 
 
Veel gesprekspartners leggen er de nadruk op dat communicatie een tweezijdig 
proces is. Het gaat er niet alleen om een boodschap uit te dragen, maar ook om 
te luisteren, signalen op te vangen uit de omgeving. Ook de Commissie 
Wallage legt in haar advies over overheidscommunicatie de nadruk op de 
tweezijdigheid van communicatie. De burger moet de overheid kunnen 
bereiken. Burgers hebben volgens de commissie het recht te overzien wat de 
overheid met hen voor heeft, zich daar een oordeel over te vormen en -
desgewenst- te proberen invloed daarop uit te oefenen.  
 
 
2.  Doel en resultaat van communicatie 
 
In de meeste gevallen worden communicatiedoelen weinig expliciet en zeer 
globaal geformuleerd (een paar uitzonderingen daargelaten). Veel genoemde 
doelen zijn: 
• “draagvlak verwerven voor het project”; 
• “betrokkenen informeren over het project”; 
• “informeren over de procedure”. 
Vaak is ook gesteld dat de communicatie een succes is als het project wordt 
gerealiseerd. 
Communicatie is dus één van de factoren die invloed hebben op het welslagen 
van een project. Eén van de gesprekspartners noemde als factoren voor het 
realiseren van een depot: 
• de locatie; 
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• voldoende financiële middelen; 
• tactvol communiceren; 
• enig geluk. 
 
De meeste gesprekspartners hechten aan heldere en duidelijk geformuleerde 
communicatiedoelen. Bij het project IJmeer bijvoorbeeld werd het niet duidelijk 
hebben van communicatiedoelen als één van de oorzaken genoemd van de 
weinig succesvolle communicatie.  
Veel gesprekspartners benadrukken dat er meer moet worden uitgegaan van de 
interactie, en minder van de zender. Een aantal keren is opgemerkt dat het vaak 
blijft bij het formuleren van informatiedoelen. 
 
Aan de gesprekspartners is gevraagd wat zij als doelstellingen en als resultaat 
zien van communicatie bij waterbodemprojecten. Dit levert het volgende 
overzicht op. Uiteraard kunnen deze doelstellingen per project en per doelgroep 
verschillen. 
 
1. doelstellingen ten aanzien van informatieoverdracht: 
• bevolking informeren over het project, de startnotitie en het MER; 
• mensen informeren over de gemaakte keuzes, hierover verantwoording 

afleggen; 
• laten zien dat je het bij de keuze niet iedereen naar de zin kan maken 
• bevolking informeren over het project; 
• mensen informeren over het probleem van de vervuilde waterbodems; 
• bevolking geruststellen over het project, voorkomen van angstgevoelens; 
• mensen overtuigen dat een depot geen gevaar oplevert; 
• mensen overtuigen dat stank en andere overlast beperkt blijven; 
• bedrijven moeten weten wat de sanering inhoudt, hoe ze de bedrijfsvoering 

zeker kunnen stellen tijdens de sanering, hoe ze eventueel schadeclaims 
kunnen indienen; 

• bevolking en bedrijven moeten weten hoe de vervuilde bagger wordt 
afgevoerd en behandeld. 

 
2. doelstellingen ten aanzien van draagvlak: 
• een zo groot mogelijk draagvlak voor het project/de beslissing/het 

beleidsdocument. 
Een aantal gesprekspartners heeft het begrip draagvlak wat nader 
gepreciseerd. Allereerst kan het gewenste draagvlak per doelgroep 
verschillen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen actief draagvlak 
en passief draagvlak. Verder kan draagvlak bestaan uit: 
- vertrouwen in de werkwijze van Rijkswaterstaat; 
- acceptatie van het probleem; 
- mensen gaan participeren; 
- bereidheid mee te denken over oplossingen; 
- acceptatie van de oplossing/gemaakte keuze; 
- bereidheid bij te dragen aan het realiseren van de oplossing; 
- geen of minder bezwaren tegen het project. Bovendien kan draagvlak de 
positie bij bevoegd gezag of Raad van State versterken; 

• verschillende betrokkenen krijgen begrip voor elkaars problematiek; 
• luisteren naar alternatieven; 
• er is wat met de resultaten van communicatie gedaan; 
• een samenwerkingsverband realiseren van verschillende betrokkenen. 
Over draagvlak zijn verschillende opmerkingen gemaakt. Veel gesprekspartners 
hebben behoefte aan het scherper formuleren van dit begrip.  
Een aantal malen is opgemerkt dat je wel moet streven naar een zo groot 
mogelijk draagvlak, maar dat je nooit 100% zal halen. Zeker met een ingrijpend 
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project zal een keuze vrijwel altijd nadelige gevolgen voor een grotere of 
kleinere groep hebben.  
Voor het realiseren van draagvlak, al dan niet via een open planproces, zal altijd 
ruimte moeten zijn om naar de ander te luisteren, om alternatieven aan te 
passen of nieuwe alternatieven mee te nemen in de besluitvorming.  
Als die ruimte er niet is, dan is draagvlak doorgaans niet te realiseren en kan het 
streven naar draagvlak zelfs averechts werken, omdat er dan verwachtingen 
worden gewekt die niet kunnen worden waargemaakt. Inspraak suggereren en 
vervolgens niets met de opmerkingen doen is genoemd als een vrij zekere 
faalfactor. Het is belangrijk dat alle doelgroepen weten wat ze wel en wat niet 
mogen verwachten. 
De Commissie Wallage noemt communicatie cruciaal bij het verwerven van 
draagvlak. Zij beveelt aan de burger eerder bij het beleid te betrekken en wenst 
een open dialoog tussen burger en overheid, waarbij de overheid bereid is zich 
te laten overtuigen door goede argumenten. Daarbij moet wel steeds duidelijk 
zijn in welke fase het beleidsproces zich bevindt en welke beslissingen al 
vaststaan, wat de ruimte is voor de dialoog. 
. 
3. andere doelstellingen 
• onderwerp op de (politieke) agenda brengen (bijvoorbeeld via commotie 

over het onderwerp); 
• bijdrage aan een verbetering van de kwaliteit van de plannen  

(wijzigingen in plannen zijn ook genoemd als resultaat van de 
communicatie). 

 
Hoe bepaal je het succes 
Het succes van de communicatie is volgens de gesprekspartner moeilijk te 
meten. Vier gesprekspartners geven aan grote waarde te hechten aan evaluatie 
en monitoring, maar geven tegelijk aan dat het daar zelden van komt.  
Formele evaluaties waarin de communicatie aan de orde komt zijn alleen 
bekend van het project Hollandsch Diep. 
De gesprekspartners noemen wel een aantal signalen waaraan zij het succes van 
communicatie afmeten: 
• opkomst op informatie- en inspraakbijeenkomsten. Dit kan echter niet 

eenduidig geïnterpreteerd worden: een hoge opkomst is niet per definitie 
een teken van succes, een lage opkomst niet perse een mislukking; 

• de sfeer op de bijeenkomsten; 
• bezoekersaantallen bij een informatiecentrum, en de aard van de bezoekers; 
• hoeveelheid en aard van de vragen op bijeenkomsten (ook in de pauze en 

na afloop!), bij bezoeken aan informatiecentra etc.; 
• er is wat met de resultaten gedaan; 
• wijzigingen in het plan; 
• mate waarin partijen meedenken/zelf met oplossingen komen; 
• unaniem advies van klankbordgroep en/of stuurgroep; 
• reacties waarin betrokkenen aangeven tevreden te zijn over communicatie, 

waardering voor het feit dat Rijkswaterstaat doet wat is afgesproken. 
 
Projecten waarbij volgens de gesprekspartner draagvlak is gerealiseerd zijn 
Zoute Bagger Noord-Holland, Hollandsch Diep, Dekkerspolder, Koegorspolder, 
Ketelmeer, Impuls B2, Sanering Bergsche Plassen en Rotte. Projecten waar het 
niet gelukt is draagvlak te realiseren zijn onder andere IJmeer, Oostvlietpolder 
en Kaliwaal. Bij het project Kaliwaal was het verwerven van draagvlak bij de 
omwonenden geen doelstelling van het project. Omdat men verwachtte dat er 
in alle gevallen een procedure bij de Raad van State zou volgen, zag men 
weinig in het investeren van tijd en geld in een intensieve communicatie. 
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3.  De projectomgeving 
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke omgeving van 
een project (burgers, omwonenden en andere direct betrokkenen, 
maatschappelijke organisaties) en de bestuurlijke omgeving (bestuurders en 
volksvertegenwoordigers). Daarnaast kunnen andere projecten of externe 
gebeurtenissen invloed hebben op een waterbodemproject. 
 
In het algemeen wordt de maatschappelijke omgeving volgens de 
gesprekspartners steeds mondiger en beter geïnformeerd. In een aantal 
gevallen is er zelfs sprake van grote deskundigheid, ook ten aanzien van 
gespecialiseerde onderwerpen als de verwerking van vervuild baggerslib.  
Toch constateert men ook in veel gevallen een gebrek aan belangstelling voor 
het onderwerp. 
Een aantal gesprekspartners geeft aan dat er sprake is of was van een stevig 
wantrouwen in de maatschappelijke omgeving. Of dit wantrouwen toeneemt 
kan op grond van dit onderzoek niet worden geconcludeerd. Ervaringen met 
eerdere projecten kunnen wat dit betreft de toon zetten. Zoals een 
gesprekspartner opmerkte: “het is heel goed mogelijk om door je manier van 
communiceren een cynische en wantrouwende omgeving te creëren”. 
Als belangrijke groepen in de maatschappelijke omgeving zijn genoemd: 
bewoners, boeren, schippers, milieugroepen, eigenaren grond, gebruikers 
gebied, visserij, alles wat verstoord raakt door het project. 
 
De bestuurlijke omgeving beoordelen de gesprekspartners als zeer belangrijk 
voor communicatie, vooral gemeenten zijn met name genoemd. Bestuurders 
zijn in veel gevallen gevoeliger voor de risico’s en overlast van 
waterbodemprojecten dan de bewoners zelf. Zij hebben soms een dubbele rol: 
partner in het project, vergunningverlener en vertegenwoordiger van de eigen 
burgers.  
Bestuurlijke en maatschappelijke omgeving staan niet volledig los van elkaar. Er 
zijn verschillende voorbeelden genoemd waarin de houding van een gemeente 
veranderde onder invloed van de maatschappelijke omgeving. In verkiezingstijd 
speelt dit in sterkere mate een rol dan daarbuiten.  
 
De noodzaak van een goede analyse van de projectomgeving wordt algemeen 
onderschreven. De projectomgeving moet veel meer centraal staan bij het 
vormgeven van de interactie. Door niet te rade te gaan bij de omgeving wek je 
wantrouwen bij de uitleg van je probleem. Het vergeten van belangrijke actoren 
of het niet goed in beeld hebben van de omgeving leidt op zijn minst tot 
vertraging en extra inspanningen, in het slechtste geval draagt het bij aan het 
mislukken van een project. Hiervan zijn voorbeelden genoemd. De 
omgevingsanalyse is zowel een aangrijpingspunt voor het planproces als voor 
de communicatie.  
Toch wordt lang niet in alle gevallen een omgevingsanalyse gemaakt, of 
gebeurt deze slechts globaal of gedeeltelijk. Gesprekspartners van drie directies 
geven aan dat de analyse “altijd” wordt gemaakt, bij drie anderen wordt deze 
doorgaans niet of zeer globaal gemaakt. 
 
Een omgevingsanalyse moet in een zo vroeg mogelijk stadium van het project 
worden gemaakt. Het belangrijkste is het zo volledig mogelijk in beeld brengen 
van de groepen (bewoners, organisaties, anderen) die van belang zijn voor het 
project. Het belangrijkste is inzicht te krijgen in belang en houding van de 
verschillende groepen ten opzichte van het project, daarnaast informatie over: 
• de relatie van de actor met het project; 
• omvang van de groep, achterban, activiteiten; 
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• (voorlopige) mening over nut en noodzaak van het project; 
• invloed van elke actor; 
• de vraag of er al contact is, welke communicatielijnen er zijn.  
Daarna kan er een indeling gemaakt worden in groepen, bijvoorbeeld groepen 
met een primair belang en met een secundair belang. Bij omvangrijke projecten 
kan het gewenst zijn om een omgevingsanalyse gefaseerd uit te voeren: eerst 
een globale afbakening, daarna steeds nauwkeuriger focussen op de relevante 
groepen voor het project. 
 
Bij projecten die lang duren is het van belang dat de omgevingsanalyse van tijd 
tot tijd wordt geactualiseerd. Actoren kunnen een andere opvatting krijgen over 
hun belangen bij het project, er kunnen nieuwe partijen bij het project 
betrokken raken of partijen kunnen afvallen, veranderingen bij het project zelf 
kunnen voor veranderingen zorgen in de omgeving en ook externe factoren 
kunnen de projectomgeving beïnvloeden. 
 
In sommige gevallen kan een brede communicatieronde een middel zijn om de 
projectomgeving nader in beeld te krijgen. Via een brede en redelijk intensieve 
communicatiecampagne worden reacties opgeroepen uit de omgeving. 
Herkomst, hoeveelheid en aard van de reacties leveren dan de input voor het 
verder vormgeven van het communicatie- en planproces. Zoals een 
gesprekspartner het uitdrukte “kijken wie er aanslaat”. 
 
 
4. Boodschap 
 
Het is heel belangrijk om veel aandacht te besteden aan het uitleggen en 
uitdragen van het probleem van vervuilde waterbodems. Vrijwel alle 
gesprekspartners benadrukken dit punt.  
Rijkswaterstaat besteedt volgens hen vaak te weinig aandacht aan 
communicatie over het probleem en communiceert vrijwel uitsluitend over de 
oplossing(en). Voor een succesvolle communicatie is het van cruciaal belang dat 
betrokkenen zich bewust zijn van het probleem van vervuilde waterbodems. 
Beter nog is het als er een werkelijk gezamenlijk probleembesef is. Pas dan is er 
werkelijk draagvlak en meedenken over oplossingen mogelijk. Dat betekent ook 
dat er ruimte moet zijn om de probleemdefinitie aan te passen. Ook de 
Commissie Wallage geeft aan dat de kwaliteit van het draagvlak toeneemt als 
burgers bij probleemverkenning en probleemontwerp worden betrokken.  
 
Vervuilde waterbodems zijn een probleem dat niet zichtbaar is en onbekend is 
bij de meeste burgers en bestuurders. Bestuurders kunnen niet scoren met het 
onderwerp, terwijl het wel veel geld kost. Het is technisch ingewikkeld, er zitten 
onbekende risico’s aan en de wet- en regelgeving is complex en onhelder.  
Dit is het beeld van het onderwerp zoals de gesprekspartners dit in een 
notendop schetsen. 
Toch valt het probleem volgens de gesprekspartners goed uit te leggen. 
Het is zaak concrete, liefst zichtbare gevolgen van vervuilde waterbodems die 
voor de omgeving van het project van belang zijn aan te geven. Er zijn 
verschillende voorbeelden genoemd: jachthavens waarvan de ligplaatsen niet 
goed meer bruikbaar zijn, hinder voor de scheepvaart (beroeps- en 
pleziervaart), problemen voor de sportvisserij, problemen met de waterafvoer, 
zwemgelegenheid etc. Concrete gevolgen spreken meer aan dan meer abstracte 
zaken, zoals milieuhygiëne. Mede daarom is baggeren om nautische redenen 
makkelijker uit te leggen dan sanering om milieuhygiënische redenen.  
Verder is het belangrijk om op de gevolgen in te gaan die in het gebied 
belangrijk worden gevonden. In het ene gebied vindt men de gevolgen voor de 
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sportvisserij belangrijker dan de gevolgen voor de scheepvaart, in een ander 
gebied kan dat andersom liggen.  
Soms wordt het probleembesef versterkt door zichtbare nevenverschijnselen, 
zoals een overdadige algengroei of een onnatuurlijke kleur van het water. 
 
Verschillende gesprekspartners vinden dat de gevolgen van het laten liggen van 
vervuild slib meer aandacht in de communicatie moeten krijgen. Vaak gaat alle 
aandacht naar de risico’s en nadelen van een depot, terwijl laten liggen veel 
schadelijker is voor het milieu. Anderen geven aan dat men de risico’s van het 
laten liggen slechts met mate benadrukt vanwege de aansprakelijkheid als 
waterbeheerder.  
Meer in het algemeen geven verschillende gesprekspartners aan dat het de 
kunst is het probleem van de vervuilde baggerspecie duidelijk te maken zonder 
alarmerend over te komen. 
 
Onzekerheden en risicobeleving spelen een grote rol bij de communicatie, bij 
depots nog meer dan bij saneringen. 
De algemene regel is volgens de gesprekspartners open en eerlijk 
communiceren. Ook de onzekerheden zijn goed uit te leggen. Daarbij gaat het 
om risico’s van lekkages, overlast door aan- en afvoer van specie, stank en 
andere vormen van hinder. Lastiger is de onzekerheid over de aard van de 
vervuiling. Veel mensen associëren een vervuilde waterbodem makkelijk met de 
meest ernstige vormen van vervuilde landbodems. Er wordt dan gesproken over 
gifgrond, zonder dat duidelijk is wat de risico’s nu precies zijn. Op het moment 
dat de suggestie wordt gewekt dat er sprake is van een risico voor de 
volksgezondheid lopen de emoties snel op. 
Uitsluitend technisch-wetenschappelijke informatie heeft in zo’n situatie weinig 
effect en kan zelfs averechts werken. De ervaring is dat de beste aanpak is 
mensen opzoeken, in gesprek gaan, ruimte geven voor de emoties en goed 
luisteren wat de oorzaak is van de emoties. Pas daarna is het mogelijk er gericht 
op in te gaan. Soms is de oplossing dan relatief eenvoudig, soms is het lastiger 
en vraagt het een herhaalde inspanning. En soms lukt het niet alle onzekerheid 
weg te nemen.  
Overigens is het van belang om naast de onzekerheden ook de zekerheden 
voldoende aandacht te geven en de maatregelen om onzekerheden te 
verkleinen.  
 
Soms is er niet zozeer sprake van angst of onzekerheid, maar van desinteresse 
voor en onbekendheid met het probleem. Naast het concreet aangeven van 
gevolgen wordt als mogelijkheid genoemd het “meeliften” op de aandacht die 
wateronderwerpen op dit ogenblik krijgen. 
 
Bij depots is het essentieel de boodschap over de noodzaak van het depot te 
koppelen aan de schoonmaak van waterbodems. Ideaal gesproken liggen depot 
en de schoon te maken wateren in hetzelfde gebied. Als dit niet het geval is, of 
niet voldoende duidelijk wordt gemaakt, is communicatie een stuk lastiger (als 
voorbeeld zijn genoemd IJmeer en Oostvlietpolder).  
Daarnaast is het van belang dat preventie een onderdeel is van de boodschap. 
Als duidelijk kan worden gemaakt dat er geen sprake is van “dweilen met de 
kraan open”, dan is de kans op acceptatie groter.  
Belangrijk en soms lastig is een goede uitleg over de vraag waarom voor een 
depot juist deze locatie is gekozen. Als die aanwijzing in een eerdere procedure 
(bijvoorbeeld een streekplan) heeft plaatsgevonden dan zijn die redenen bij veel 
betrokkenen onbekend. Onvoldoende aandacht voor dit aspect komt 
regelmatig voor en draagt bij aan weerstand tegen het depot, en zeker als er 
geen discussie meer mogelijk is over de locatie.  
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Enkele gesprekspartners zijn voorstander van een meer positieve benadering. 
Waar aanwezig zouden de positieve aspecten van een depot meer aandacht 
moeten krijgen. Ten eerste de baten die ontstaan door de schoonmaak van 
waterbodems, ten tweede eventuele positieve effecten van de depots zelf, zoals 
werkgelegenheid, aanlegsteigers of wandelpaden. Ook is het nuttig succesvolle, 
vergelijkbare projecten elders als voorbeeld te gebruiken. Lastig blijft dat in de 
meeste gevallen de burger wel de lasten van het depot ervaart, maar niet de 
voordelen. 
 
De discussie over verwerking zorgt voor twijfels bij betrokkenen over de 
noodzaak van depots. De kosten van verwerking spelen voor de burger 
nauwelijks een rol. Bij verwerking kan de afzet van verwerkingsproducten een 
communicatieprobleem opleveren, zelfs bij collega’s van Rijkswaterstaat.  
 
Communicatie over saneringen is in het algemeen makkelijker dan over depots. 
Naast de noodzaak van de sanering zijn de belangrijkste onderwerpen de vraag 
waar de bagger heen gaat en de overlast (vrachtwagens, toegankelijkheid 
havens, stank en dergelijke).  
 
Actief bodembeheer, zoals dat op het ogenblik met name speelt in het 
rivierengebied, levert bijzondere problemen op, wat vooral in Oost-Nederland 
en Limburg speelt. Het onderwerp ligt gevoelig, omdat het publieke beeld van 
schone grond klasse 0 betekent en hier niet alles 100% schoon wordt. Het 
publiek beseft niet dat het slib wat er nu al in de uiterwaarden ligt ook vervuild 
is (er lopen immers gewoon koeien op, men zwemt in de rivier). Maar als de 
grond wordt opgepakt is het gelijk vies, gifgrond.  
Het onderwerp vraagt zorgvuldige communicatie (Oost-Nederland is bezig met 
een communicatieaanpak). Mogelijk valt er het nodige te leren van de 
communicatie over actief bodembeheer bij landbodems. Er is behoefte aan een 
verhaal “op het niveau van het jeugdjournaal”. 
 
Verschillende gesprekspartners bepleiten een landelijk kader of een landelijk 
voorbeeld voor communicatie over omgaan met vervuilde bagger. Dat kader 
zou aanwijzingen en voorbeelden voor de boodschap moeten bevatten en ook 
voor timing en middelen (bijvoorbeeld een concept-communicatieplan). Doelen 
zouden moeten zijn: duidelijk maken dat vervuilde waterbodems een probleem 
zijn, kennis over technische mogelijkheden en onmogelijkheden, risico’s, 
veiligheid en gezondheid. 
Het moet nadrukkelijk gaan om een kader dan plaatselijk of regionaal kan 
worden ingevuld. In de uiteindelijke communicatie zal het toch gaan om lokale 
oplossingen. Het gaat niet alleen om tekstuele uitleg, er is ook behoefte aan 
visueel materiaal (tekeningen, foto’s, video, animatie voor internetsites en 
dergelijke). De boodschap moet niet alleen op bewoners zijn gericht, ook voor 
statenleden en bestuurders is een heldere boodschap gewenst.  
 
 
5. Aanpak ven strategische overwegingen 
 
Lang niet bij alle projecten wordt er vooraf een communicatieplan opgesteld. 
Soms wordt dat betreurd, anderen vinden het niet in alle gevallen nodig. Veel 
projectleiders hebben een voorkeur voor praktische en simpele plannen.  
Vooral communicatiemedewerkers zijn van mening dat er vaak te snel in 
communicatiemiddelen wordt gedacht (brochures, bijeenkomsten etc) en te 
weinig strategisch, dat wil zeggen doelgroepen identificeren en prioriteiten 
stellen (bijvoorbeeld op basis van een omgevingsanalyse), 
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communicatiedoelstellingen (per doelgroep) formuleren en pas daarna een 
aanpak opstellen.  
 
De gesprekspartners benadrukken het belang van vroeg beginnen met 
communicatie, bij voorkeur vanaf de start van een project, bij de eerste 
planvorming. Juist die vroege fase heeft extra aandacht nodig. Het gebeurt nog 
te vaak dat Rijkswaterstaat eerst de plannen in detail uitwerkt en dan pas het 
communicatietraject ingaat. Ook de Commissie Wallage benadrukt het 
vroegtijdig communiceren. De commissie bepleit het actief openbaar maken van 
informatie, ook van schetsontwerpen, externe adviezen, milieurapportages en 
reacties van burgers en anderen. 
Eén gesprekspartner merkt op dat het bij saneringsprojecten vaak beter is te 
wachten tot het wat meer handen en voeten heeft gekregen: dat op zijn minst 
globaal bekend is hoe je wilt saneren en eventueel het gebied na sanering wilt 
inrichten. 
Een andere gesprekspartner is van mening dat je het per geval moet afwegen. 
In sommige gevallen wil je het voortraject stil houden om het project 
beheersbaar te maken, en je moet er ook redelijk zeker van zijn dat een open 
aanpak tot een goed einde gebracht kan worden.  
 
Continuïteit en herhaling in de communicatie zijn volgens de gesprekspartners 
belangrijk voor het succes, eenmalige communicatie is niet erg effectief.  
Het is zaak om bij iedere stap die je zet aan de omgeving duidelijk te maken 
welke stap je zet en waarom. De transparantie van het proces wordt door 
burger gezien als één van de kwaliteitskenmerken van een 
milieueffectrapportage (rapport"milieueffectrapportage door de bril van de 
burger"). 
Bij de Kaliwaal is de communicatie naar burgers en maatschappelijke 
organisaties beperkt gebleven, omdat men verwachtte dat er tenminste één 
bezwaar bij de Raad van State zou komen. Van communicatie verwachtte men 
dus geen tijdwinst en andere voordelen vond men niet voldoende voor een 
communicatie-inspanning. Er is wel intensief gecommuniceerd op bestuurlijk 
niveau. 
 
Zorgvuldigheid in communicatie is volgens veel gesprekspartners een vereiste. 
Dat betekent iedere stap communiceren, zodat niet de indruk ontstaat dat 
Rijkswaterstaat zomaar zelf beslist, zorgen voor een goede terugmelding als er 
een beslissing is genomen (ook, vooral als die beslissing anders uitvalt dan een 
persoon of groep zou willen), een goede, liefst permanente bereikbaarheid van 
projectmedewerkers voor de burger en andere betrokkenen en een directe en 
zorgvuldige reactie op vragen en klachten.  
 
Bij saneringsprojecten kan de communicatie volgens sommigen wat beperkter 
zijn dan bij depots/verwerkingslocaties. Het aantal informatieavonden en de 
inzet van media kan beperkter zijn. Gesprekspartners met ervaring met 
saneringen benadrukken het belang van een goede bereikbaarheid, het goed 
uitleggen van de noodzaak van de sanering en het zorgvuldig melden van alle 
gebeurtenissen (bijvoorbeeld het melden aan direct omwonenden als er de 
volgende dag een groot transport plaatsvindt). 
 
Bij zeer grootschalige projecten, zoals de Zandmaas, is een intensieve 
persoonlijke communicatie niet altijd mogelijk. Zelf een informatieavond in 
iedere betrokken gemeente wordt praktisch erg lastig als het om 42 gemeenten 
gaat. In dat geval moet gekozen worden voor maatwerk: intensieve 
communicatie op de plekken waar de grootste ingrepen en/of gevolgen te 
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verwachten zijn, daarbuiten vooral werken met mediale communicatie (pers, 
nieuwsbrieven en brochures, audiovisuele middelen en internet).  
 
Verschillen tussen de doelgroepen hebben gevolgen voor de aanpak. Zo 
hebben maatschappelijke groepen vaak een kennisachterstand (zowel 
inhoudelijk als over het besluitvormingsproces), die makkelijk kan omslaan in 
achterdocht. Dit vraag dus extra aandacht. 
Anderen relativeren dit verschil. Zij geven aan dat je niet te makkelijk mag 
uitgaan van aanwezige kennis, ook niet bij "deskundige" groepen als 
milieuorganisaties of bestuurders. Door bijvoorbeeld personele wisselingen is de 
aanwezige kennis vaak minder dan je zou veronderstellen. Het is dus zaak om 
alle doelgroepen grondig te informeren. Bij groepen die al over de nodige 
kennis beschikken kan het proces dan sneller verlopen.  
Verschillende gesprekspartners noemen het belang van het toetsen van 
aanwezige kennis, belangstelling en dergelijke. Dat kan via onderzoeken, maar 
ook door gesprekken. Ook een informatiebijeenkomst kan als toets worden 
gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij de sanering Petroleumhaven is gebeurd. 
Opkomst en aard van de vragen geven dan aan hoe de omgeving tegen het 
project aankijkt. Een lage opkomst hoeft dan niet per definitie een negatief 
signaal te zijn. 
Meer in het algemeen wordt het belang van luisteren, van het opvangen van 
signalen uit de omgeving benadrukt. 
 
Bestuurlijke communicatie 
Bestuurlijke communicatie is belangrijk en vraagt veel aandacht. Bestuurders zijn 
vaak gevoeliger voor bijvoorbeeld risico's en onzekerheden dan burgers en 
kunnen heviger reageren. 
Bovendien zijn bestuurders niet per definitie goed geïnformeerd, vooral 
vanwege de drukke agenda's. Het is daarom zaak regelmatig de tijd te nemen 
om bestuurders bij te praten. 
Het is gewenst om goede afspraken te maken met bestuurders over hun 
communicatie met de achterban (college, volksvertegenwoordiging, soms 
bevolking). De ervaring leert dat dit op provinciaal en plaatselijk niveau goed 
mogelijk is. Bijvoorbeeld door de bestuurders te vragen hoe zij die 
communicatie willen vormgeven, door een gezagdrager de noodzaak van 
communicatie met de achterban te laten benadrukken, niet-vrijblijvende 
afspraken te maken en hulp te bieden bij bijvoorbeeld presentatie in een 
raadscommissie of het beantwoorden van vragen. 
Op nationaal niveau wordt de communicatie met bestuur en politiek als een 
groter knelpunt ervaren. Het contact met de bestuurder (staatssecretaris) is 
soms problematisch omdat alles getrechterd is naar één persoon. Het is dan 
moeilijker om tijdens een proces regelmatig ontwikkelingen en problemen door 
te geven en te bespreken. Ook is er vanuit het project geen invloed mogelijk op 
de communicatie met de Kamer. Dat kan vooral een knelpunten zijn als 
maatschappelijke organisaties of andere overheden wel activiteiten richting 
Kamer ondernemen.  
 
 
6. Crisiscommunicatie 
 
Er is zelden van tevoren nagedacht over de communicatierisico’s van een 
project en de noodzaak en mogelijkheden van crisiscommunicatie. Desgevraagd 
zien de meeste gesprekspartners de noodzaak hiervan wel in. 
De Rijkelse Bemden hebben een praktijkgeval opgeleverd van 
crisiscommunicatie. Het ging hier om stort van ernstig vervuild slib op een plaats 
waar alleen "schone grond" zou worden gestort. Een misverstand over begrip 
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schone grond was mede aanleiding voor het probleem. De 
communicatiemedewerker wist na eerste perspublicatie meteen dat het crisis 
was, er is een crisisteam gevormd en een lijst actiepunten opgesteld. Een groot 
probleem was het veel te traag beschikbaar komen van informatie vanuit de 
Bouwdienst. Ook hield het bevoegd gezag en het bestuurlijk niveau zich 
afzijdig. 
Leerpunten: 
• van tevoren over nadenken; 
• het is niet veel mensen gegeven in zo'n situatie rustig te blijven; 
• open en helder zijn, snel met relevante gegevens komen; 
• een pool vormen van (communicatie)medewerkers bij waterbodemprojecten 

die advies en hand- en spandiensten kunnen leveren bij dit soort crises. 
 
 
7. Communicatiemiddelen 
 
Er is niet naar gestreefd een volledig overzicht van communicatiemiddelen te 
verkrijgen. Relevante opmerkingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5. 
 
 
8. Zender 
 
Verschillende gesprekspartners geven aan dat het gewenst is vaker na te 
denken over de rol van Rijkswaterstaat als zender. Vaak neemt Rijkswaterstaat 
automatisch de rol van probleemeigenaar en initiatiefnemer aan, terwijl het 
voor bijvoorbeeld draagvlak of politiek commitment soms beter kan zijn als een 
ander (mede) het initiatief neemt. In een aantal gevallen geven 
gesprekspartners aan dat het achteraf gezien beter was geweest als een andere 
overheid (bijvoorbeeld gemeente of provincie) een grotere rol had gespeeld, 
ook in de communicatie. Het feit dat een andere overheid, zoals een 
waterschap, de plaatselijke omstandigheden beter kent kan één van de 
overwegingen zijn. Ook het imago van Rijkswaterstaat kan soms een 
overweging zijn om een andere organisatie of overheid als zender te laten 
optreden.  
Bij de Grensmaas/Rijkelse Bemden speelden de beeldvorming rond het 
projectbureau Maaswerken en onduidelijkheden in de rolverdeling een 
negatieve rol.  
Waar het gaat om communicatie over het probleem van vervuilde waterbodems 
wordt een duidelijke rol verwacht van de overheid (of dat het ministerie moet 
zijn of bijvoorbeeld de provincies is minder duidelijk). De politieke bestuurders 
laten het op dit punt vaak afweten, net als bij actief bodembeheer. 
 
 
9. Organisatie 
 
Aan zowel projectleiders als communicatiemedewerkers is gevraagd naar de 
eigen rol en de verwachtingen van de andere op het gebied van communicatie. 
 
De projectleider heeft de eindverantwoordelijkheid voor de communicatie over 
het project. De projectleider hoeft niet alles op communicatiegebied zelf te 
doen of te kunnen, maar hij/zij moet er wel voor zorgen dat er voldoende 
communicatiedeskundigheid in het project aanwezig is.  
Het belangrijkste is volgens de gesprekspartners dat de projectleider gevoel 
heeft voor communicatie, voor het proces, en dat hij inziet dat communicatie 
een van de succes- of faalfactoren voor het project is. Daarnaast wordt 
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gevoeligheid voor signalen uit de omgeving, of inlevingsvermogen, een 
belangrijke eigenschap van een projectleider gevonden.  
Het is een groot voordeel als een projectleider het vermogen heeft om 
ingewikkelde zaken goed uit te leggen, een goed verhaal kan vertellen. Maar 
op dit punt kan met coaching/training het nodige worden gedaan. 
 
Van een projectleider wordt verwacht dat hij de communicatiemedewerker of -
afdeling in een vroeg stadium bij het project betrekt. Dat kan op verschillende 
manieren: bilateraal, door aanwezigheid bij overleggen of door een 
communicatiemedewerker op te nemen in het projectteam. Verder moet hij de 
communicatiemedewerker tijdig van voldoende informatie voorzien. Het 
gebeurt regelmatig dat communicatiemedewerkers niet op de hoogte zijn van 
belangrijke ontwikkelingen of momenten in een project. Verkokering is in veel 
organisaties een probleem. Ze moeten dan "aan hun water aanvoelen" 
wanneer er wat moet gebeuren en als dat water niet goed voelt kan dat 
gevolgen hebben voor tijdsplanning of effect.  
 
Van de communicatiemedewerkers/adviseurs wordt in de eerste plaats initiatief 
verwacht, zowel projectleiders als de adviseurs noemen dit punt.  
De communicatiemedewerker moet actief in de gaten houden welke projecten 
starten en het initiatief nemen tot een gesprek. Ook bij lopende projecten 
wordt van de communicatiemedewerker initiatief verwacht: actief het verloop 
van het project volgen, aanwezigheid bij vergaderingen van de projectgroep (of 
een deel van de vergadering) en andere belangrijke overleggen.  
Een belangrijke taak van de communicatiemedewerker is het in de gaten 
houden van de omgeving en het doorgeven van signalen, aangeven van 
mogelijke weerstanden en communicatieproblemen. Daarvoor is het goed als 
een communicatiemedewerker een beetje een (deskundige) buitenstaander is 
ten opzichte van het project. Dat maakt het inleven in de doelgroep en het 
oppikken van signalen makkelijker.  
 
Zowel communicatiemedewerkers als projectleiders geven aan dat de 
communicatiemedewerker een adviseur is, de projectleider houdt de 
eindverantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat de communicatiemedewerker de 
gevolgen aangeeft van bepaalde actie voor de omgeving (bijvoorbeeld een 
grotere of juist kleinere weerstand), aangeeft welke punten gevoelig liggen in 
de omgeving, helpt bij het formuleren van de boodschap en gericht vragen stelt 
aan de projectleider en -medewerkers.  
Een gesprekspartner merkte op dat communicatiemedewerkers best wat 
kritischer te werk mogen gaan. 
De grootte van communicatieafdelingen bij (regionale) directies loopt nogal 
uiteen. Dat bepaalt mede de mogelijkheden die communicatiemedewerkers 
hebben voor een actieve rol. 
 
 
 10. Succesfactoren 
 
Als belangrijkste succesfactor wordt gezien: 
• laat zien dat je de mensen/de omgeving serieus neemt. Dat moet vooral 

blijken uit vroegtijdig communiceren, zorgvuldig communiceren, nieuwe 
ontwikkelingen en beslissingen tijdig terugkoppelen, luisteren naar de 
omgeving, een goede bereikbaarheid en het nakomen van afspraken. 

Daarnaast zijn succesfactoren: 
• open, helder en direct communiceren; 
• eenduidig communiceren; 
• vroeg communiceren; 
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• open ogen en oren in de regio (luisteren, signalen opvangen); 
• duidelijk zijn over randvoorwaarden, onnodig knellende randvoorwaarden 

vermijden; 
• niet vanuit de hoogte communiceren (letterlijk en figuurlijk), een 

betweterige houding vermijden; 
• een heldere uitleg over het waarom en hoe; 
• niet beknibbelen op tijd en middelen voor communicatie, maar intensief en 

grondig communiceren; 
• beschikbaarheid van een "Haags netwerk" bij projectleider of projectteam. 
 
Faalfactoren zijn: 
• inspraak geven en niets doen met de resultaten. Ook uitsluitend 

communiceren over reacties waar je wel wat mee doet pakt negatief uit. 
• niet of pas laat communiceren; 
• verschillende overheden die verschillende boodschappen afgeven; 
• de lange duur van een project kan verlies aan draagvlak veroorzaken, 

bovendien kunnen nieuwe ontwikkelingen eerder genomen beslissingen 
weer ter discussie stellen; 

• personele wisselingen. 
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Bureau DST 
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Baggerspeciedepot Hollandsch Diep, Rapportage evaluatieonderzoek (2-
meting) 
 Bureau DST 

RWS DZH, Baarn, 27 maart 2001 
 

Baggerspeciedepot Hollandsch Diep, Communicatieplan MER-fase (1998 – 
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 Bureau DST 

RWS Directie Zuid-Holland, Baarn, 19 februari 1998 
 

Basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems, Projectplan 
 A.L. Hakstege 

Bouwdienst RWS, 9 november 2000 
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Hoogheemraadschap van Schieland en het Recreatiegebied 
Rottemeren, 4 november 
 

Communicatieplan Bodemsanering Ketelmeer 
RWS Directie IJsselmeergebied, 1996 
 

Communicatieplan Baggerspeciedepot Hollandsch Diep 
 Bureau DST 
 RWS Directie Zuid-Holland, 23 juli 1996 
 
Communicatieplan Hollandsch Diep, Concept 

M. Post 
Bouwdienst RWS, 20 juni 2001 
 

Communicatieplan Project Baggeren Rotte, Rottemeren en Toevoerkanaal 
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De kwaliteit van milieu-effectrapportage door de bril van de burger 

Afstudeeronderzoek 
A. Rodenhuis 
Bouwdienst RWS, 2001 
 

De Maaswerken 
Knipselkrant, speciale editie Grensmaas 
31 maart - 28 juni, 2001 
 

De Maaswerken 
Knipselkrant, speciale editie Rijkelse Bemden 
29 mei - 10 juli, 2001 
 

Overdrachtsnotitie Communicatie,  
Bureau DST 

 Baarn, 10 april 2001 
 
Depotontwerp Zandwinputten, Communicatieparagraaf 

C. van der Pol 
Bouwdienst RWS, april 1999 
 

Een onderzoek naar de risicobeoordeling door omwonenden 
R. Geerts 
Nijmegen, november 1999 
 

Folder ‘Actief Bodembeheer Maas’ 
februari 2001 
 

Folder ‘Informatie’ over project Koegorspolder’ 
RWS Directie Zeeland 
 

Folder ‘Baggerspeciedeponie Limburg, Opslag met beleid’ 
RWS Directie Limburg, september 1996 
 

Het proces van publiek-publieke samenwerking, 'de ontwikkeling van een 
procesleidraad PPS' 

M. Esselbrugge, Awareness BV en dhr. J. van Uden 
RWS Adviesdienst Verkeer en Vervoer, juli 2001 
 

In dienst van de democratie 
 Commissie Wallage 
 2001 

 
Infobulletins Schieland Info 

Hoogheemraadschap van Schieland en het Recreatiegebied 
Rottemeren, april 1998 en november 2001 

 
'Informatie', project Koegorspolder 'Plannen voor een veilig slibdepot' 

RWS Directie Zeeland 
 

'Informatie', project Koegorspolder 'van depot naar bergings- en 
verwerkingsterrein' 

RWS Directie Zeeland, december 2000 
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Interactieve planvorming gericht op Effectiviteit en Acceptatie.  

C. van Rooy 
Stowa, november 1997 
 

Invoering van de Wet Belastingen op Milieugrondslag (WBM) voor 
Baggerspecie, Projectprogramma, concept 

Den Haag, 28 juni 2001 
 

Koegorspolder, Communicatienotitie t.b.v. externe communicatie 
A. Harpe 
Ab Harpe Communicatieadviezen, Zaamslag, oktober 1999 
 

Koegorspolder, Communicatienotitie t.b.v. interne communicatie 
K.J. Meeuse 
RWS Directie Zeeland, oktober 1999 
 

Kwaliteit van de besluitvorming uitgezocht tot op de bodem 
S. Meertens 
Delft, maart 1999 
 

Lokale en regionale organisaties over de baggerproblematiek 
verslag workshop december 1999 en 2000 
 

MER Baggerspecieverweking Koegorspolder 
versie 4 (definitief) 
RWS Directie Zeeland/AKWA/WAU, 2 augustus 2001 
 

MER baggerspeciestortplaats IJmeer 
aanleiding, opzet en uitwerking, concept 
R. van Reijmersdal  
Bouwdienst RWS, juli 2001 
 

MER'en gewogen 
algemeen milieutechnisch onderzoek naar de mer 
Nijmegen 
 

MER “Waaier van geulen, Baggerspecieberging in de Kaliwaal’ 
juli 1996 
 

Nieuwsbrief Koegorspolder 
RWS Directie Zeeland, februari 2000 
 

Nieuwsbrief Koegorspolder 
RWS Directie Zeeland, juli 2000 

 
Pretest campagne uiterwaarden 

U. Meijer 
i.o.v. RWS Directie Oost-Nederland, Arnhem, september 2001 
 

Projectplan Baggeren Rotte, Rottemeren en Toevoerkanaal 
Ingenieursbureau Havenwerken, Gemeentewerken Rotterdam in 
opdracht van Hoogheemraadschap van Schieland en Recreatieschap 
Rottemeren, 27 augustus 1997 
 

 

 
Advies- en Kenniscentrum Waterbodems  
Onderzoek Communicatie Waterbodemprojecten  

97 

 



 
 
 
'Rijkswaterstaat wil samenwerken met bedrijfsleven in Koegorspolder, Slibdepot 
krijgt voorbeeldfunctie' 

Provinciaalse Zeeuwse Courant, 28 september 2001 
 

Slibberging in de Kaliwaal, een onderzoek naar de risicobeoordeling door 
omwonenden 

R. Geerts, November 1999 
 

Slibberging in de Kaliwaal, een onderzoek naar de relatie tussen sociale 
kenmerken en informatieverstrekking op de risicobeoordeling door 
omwonenden 

O. van der Schans 
Nijmegen, mei 2000 
 

Stimuleringsregeling verwerking van Baggerspecie 
projectplan, versie 2, definitief 
C.G. van Leeuwen, maart 2001 
 

Verwerking van baggerspecie 
basisdocument voor besluitvorming 
AKWA, september 2000  
 

Voortgangsberichten Baggeren Rotte, Rottemeren en Toevoerkanaal 
Hoogheemraadschap van Schieland, juni 1993, juni 1995, maart 1997, 
december 1998 en maart 2000 

 
Waterbodems Advies en Uitvoering, realisatie projecten 1997 tot 1999 en 
verwachtingen tot 2004 

AKWA, april 2000 
 

Watermonitor 2000 -veiligheid en overlast 
van Nes en Horsten 
 

Werkwijze AKWA 
november 2000 
 
 
 

Doorlezen… 
Voor diegene die meer willen lezen over de vormgeving van (interactieve) 
planprocessen geeft onderstaande lijst een aantal suggesties.  
 
Informatief Interacteren door Interactief Informeren 

Verkennende studie naar eisen aan informatievoorziening bij 
interactieve besluitvormingsprocessen 
RWS RIZA, Lelystad 

 
Draagvlak voor interactieve besluitvorming binnen de natte sector van 
Rijkswaterstaat 

Onderzoek naar de meningen binnen de ‘natte poot’ van RWS over 
interactieve besluitvorming 

 RWS RIZA, Lelystad 
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Permanent Scanning Team 

Notitie over de instelling van een werkgroep binnen de organisatie die 
tot taak heeft om de beslissers te voorzien van relevante informatie 
over de maatschappelijke omgeving van de organisatie 
RWS RIZA, Lelystad 

 
Het Groene Poldermodel; consensus en conflict in de milieupolitiek 
 W. Duyvendak, I. Horstik, B. Zagema 
 Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam 
 
Spanning en Interactie 
 Een analyse van interactief beleid in lokale democratie 
 J. Edelenbos, R. Monnikhof (red.) 
 Insituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam 
 
Invloed op het gemeente bestuur 
 W. Bombeeck, F. Poort 
 Insituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam 
 
Overlast aanpakken 
 De milieuTelefoon adviseert 
 Instituut voor Publiek en Politiek, Amsterdam 
 
Management van open planprocessen; een reisgids voor de procesmanager 
 J.C. Verdaas, P.P.J. Driessen, P. Glasbergen 
 Universiteit Utrecht, RWS Directie Noord-Holland, januari 1997 
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Bijlage 7: Overzicht van projecten 
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Beschreven projecten: 
 
Haven Harlingen - sanering - gemeente/RWS DNN 
 
Kaliwaal - depot/natuurontwikkeling - Delgromij, RWS DON, Provincie 
 
IJsseloog - depot – RWS DRIJ 
 
Slibverwerking Utrecht - depot – RWS DUT 
 
Averijhaven - depot – RWS DNH 
Zoute bagger - depot – RWS DNH 
IJmeer - depot – RWS DNH (evaluatie door Bouwdienst) 
Petroleumhaven - sanering – RWS DNH 
 
Hollandsch diep - depot – RWS DZH 
 
Bergsche Plassen - sanering - HH Schieland 
Rotte - sanering/depot - HH Schieland 
 
Dekkerpolder - depot – RWS DZL 
Koegorspolder - depot – RWS DZL 
 
Maasdal (voorheen Molengreend) – RWS DLB 
Maaswerken – RWS DLB 
 
Open Putdepots - onderzoek/beleid – RWS RIZA 
Reinigbaarheidscriteria Baggerspecieverwerking - beleid - V&W 
Basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems- inventarisatie/beleid – landelijk  
Impuls B2 - beleid – landelijk 
Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie – beleid – landelijk  
Subsidieregeling baggerplannen bebouwd gebied - beleid - landelijk 
Geostatistiek Saneringen en Onzekerheden - onderzoek/beleid - landelijk 
Normering Zoute Bagger - beleid - landelijk 
 
Andere projecten: 
 
Platform Waterbodems - inventarisatie/beleid – Noord-Holland 
Ruimte voor Rivier (diverse projecten)- RWS DON  
Actief bodembeheer - RWS DON 
Verspreidingsbeleid - VROM 
Drempt/Oude IJssel – depot- Waterschap Rijn en IJssel 
Braassemermeer - depot - BZH 
Slufter/Papagaaiebek – depot - RWS DZH 
Oostvlietpolder - depot - Baggerdepot Zuid-Holland bv 
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Landelijk: 
 
Onderzoek waterbodems en depots 
Evaluatie depotcriteria 
Draaiboek verhaalsactie 
 
Saneringen: 
 
Lobith – RWS DON 
Malburgerhaven – RWS DON 
Hollandse IJssel – RWS DZH 
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