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Verdieping
Een verslag van de leerbijeenkomst Water en 
Ruimte van regio Oost op 23 september in 
Hoogeveen met als thema ‘Water in de stad’

Terugkijken met...
Adviseur integraal waterbeheer Marthijn 
Manenschijn blikt terug op de bijeenkomst van  
23 september

Reacties van deelnemers
Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen (adviseur RO)  
en Kees Hofstee (stedenbouwkundige) aan het 
woord over de leerbijeenkomst

De Gouden Tip
Wiebe Oosterhof (beleidsmedewerker Rioleringen) 
geeft advies over stedelijk waterbeheer

Inhoud

Agenda
6 november 2014
Vijfde Nationaal Deltacongres
Locatie: De Rijtuigenloods, Amersfoort 

11 november 2014
Bijeenkomst leergemeenschap Noord
Locatie: Provinciehuis, Leeuwarden
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Verder met...

Na de opening door Willem Heesen van Platform 31 kreeg Katja 
Portegies, adviseur Deltabeslissingen als eerste het woord. Zij 
lichtte kort de vijf deltabeslissingen uit het Deltaprogramma toe 
en vertelde hoe deze tot stand zijn gekomen samen met lagere 
overheden en maatschappelijke organisaties. Volgens haar zijn er 
drie duidelijke vernieuwingen in het Deltaprogramma: nieuwe 
normen voor de waterveiligheid, nadrukkelijke aandacht voor de 
zoetwatervoorziening en het streven naar een klimaatbestendige 
en waterrobuuste inrichting, ook wel ruimtelijke adaptatie 
genoemd. Vooral dit laatste is een belangrijk beleidsthema voor 
de deelnemers van de leergemeenschap, waarbij het gaat om het 
voorkomen van wateroverlast, droogteproblemen en hittestress.

Deltafonds
Voor de uitvoering van de deltabeslissingen is het volgens Portegies 
belangrijk om de komende tijd goed na te gaan hoe verschillende 
partijen van elkaar kunnen leren. Verder is het nodig om over 
grenzen heen te durven kijken en samen met andere partijen aan de 
slag te gaan. Aantrekkelijk is dat er voor de financiering van 
maat regelen en projecten een speciaal deltafonds is opgericht met 
jaarlijks een budget van een miljard euro tot 2028. Aangezien dan 
nog niet alle beoogde maatregelen zullen zijn uitgevoerd, is er extra 
budget nodig tot voor de periode tot 2050. 

Stedelijk waterbeheer 
steeds prominenter in 
beeld Niet op de hoogte

Naar aanleiding van het verhaal van Portegies dat de deltabeslis-
singen zijn ontwikkeld in nauw overleg met onder meer lagere 
overheden reageerde iemand uit de zaal met de opmerking dat 
veel gemeenten nog absoluut niet op de hoogte zijn van de 
deltabeslissingen en het Deltaprogramma. Iemand anders 
nuanceerde dat en zei dat het sterk wisselt. Volgens hem weten 
sommige gemeenten, waaronder de grotere, vrij goed wat de 
deltabeslissingen en het Deltaprogramma inhouden – omdat ze 
betrokken waren bij de opstelling ervan – terwijl voor veel kleinere 
gemeenten het meeste nog nieuw is. Over ruimtelijke adaptatie 
stelde een deelnemer dat dit een kwestie van lange adem zal 
worden vanwege het geringe budget dat voor dit beleidsthema is 
gereserveerd. Portegies beloofde deze opmerkingen mee te 
nemen naar de deltacommissie.

Samenwerken in stedelijk gebied
De tweede spreker was Marthijn Manenschijn, adviseur integraal 
waterbeheer bij waterschap Reest en Wieden. Hij vertelde hoe de 
waterschappen in het deelstroomgebied Rijn-Oost binnen het 
project ‘Water raakt’ samen met gemeenten kijken hoe ze kunnen 
samenwerken in het stedelijk gebied. Daarbij is gekeken naar drie 
thema’s: de (water)veilige stad, de klimaatbestendige stad met zo 
min mogelijk wateroverlast en de gezonde stad met een goede 
waterkwaliteit, geen drijfvuil en geen hittestress. 

Ruimtelijke kwaliteit
De uitdaging in stedelijk gebied ligt er volgens Manenschijn onder 
andere in om niet alleen met een technische bril naar het water te 
kijken, maar ook na te denken over de belevingswaarde ervan en 
de mogelijkheden om met water de ruimtelijke kwaliteit te 
verbeteren. Verder stelt hij dat stedelijk waterbeheer vraagt om 
een cultuurverandering bij waterschappen en nieuwe vormen van 
samenwerking met gemeenten. Hoe kun je bijvoorbeeld bewo-
ners stimuleren om hun regenwaterafvoer ‘af te koppelen’ van het 
riool? En hoe ga je bij baggerwerkzaamheden in stedelijk gebied 
om met de ‘ontvangstplicht’? 

Stresstest 
Het volgende programmaonderdeel bestond uit vier pitches over 
stedelijk waterbeheer in de praktijk. Diederik Adema van de 
gemeente Apeldoorn legde uit hoe de gemeente wateroverlast 
door hevige neerslag probeert te voorkomen. Nadat er een 
stresstest is gedaan om de knelpunten te inventariseren is er een 
strategie ontwikkeld. Deze gaat uit van bovengrondse, klimaat-
robuuste oplossingen, een snelle aanpak van de meest urgente 
knelpunten en voortzetting van het ‘afkoppelbeleid’. Zelfstandig 
adviseur Marieke Ekelenkamp vertelde hoe Emmen een strategie 
heeft ontwikkeld rond waterberging, waarbij oplossingen vooral 
in de stadsranden worden gezocht.

Stapsgewijze aanpak
De derde pitch was van Lieuwe Dijkstra, ecoloog van de gemeente 
Zwolle. Hij vertelde over het project ‘Stukje bij beekje’, een 
staps gewijze aanpak voor het ecologische herstel van het beekdal 
van de Westerveldse Aa, waarbij de gemeente gedurende jaren 
heeft samengewerkt met waterschap Groot Salland. De vierde 
pitch tenslotte werd verzorgd door Wiebe Oosterhof, beleids-
medewerker Rioleringen bij de gemeente Midden-Drenthe. Hij 
schetste in het kort een probleem met wateroverlast op een 
bedrijventerrein in Westerbork en hoe de gemeente dit uiteinde-
lijk samen met het waterschap heeft opgelost.

Op 23 september vond in Hoogeveen de bijeenkomst plaats van 
de regionale leergemeenschap Water en ruimte Oost-Nederland. 
Thema was ‘Water in de stad’. Naast presentaties over de 
deltabeslissingen en het initiatief ‘Water raakt’, waren er vier 
pitches over stedelijke wateropgaven. Over deze opgaven werd 
na de pauze in kleine groepjes enthousiast gediscussieerd.

Verdieping
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“De uitdaging in stedelijk gebied ligt  
er onder andere in om na te denken 
over de belevingswaarde en de 
mogelijkheden om met water de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.”

“De waterschappen in het 
deelstroomgebied Rijn-Oost binnen 
het project ‘Water raakt’ kijken samen 
met gemeenten hoe ze kunnen 
samenwerken in het stedelijk gebied.”

“Aantrekkelijk is dat er voor de 
financiering van maat regelen en 
projecten een speciaal deltafonds is 
opgericht met jaarlijks een budget van 
een miljard euro tot 2028. ”



Verder met...

Aan het woord is Marthijn Manenschijn, adviseur integraal 
waterbeheer bij waterschap Reest en Wieden en lid van de 
kerngroep van de leergemeenschap Oost. Hij blikt tevreden 
terug op de bijeenkomst op 23 september in Hoogeveen rond 
het thema stedelijk water. 

“De komende decennia liggen er veel wateropgaven in stedelijk 
gebied, zowel voor waterschappen als voor gemeenten”, vertelt 
Manenschijn. “Denk alleen maar aan alle maatregelen die 
voortvloeien uit de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie. En 
omdat stedelijk water nog weinig aan de orde is gekomen binnen 
onze leergemeenschap, vonden we het zinvol om een bijeen-
komst over water in de stad te organiseren.”

Geslaagde middag
“Ik vond het weer een geslaagde middag. Nu vind ik dat eigenlijk 
ieder keer wel, omdat ik het leuk en zinvol vind om het dagelijkse 
werk even achter me te laten en van anderen te horen hoe ze met 
vergelijkbare onderwerpen bezig zijn. In de waan van alledag 
nemen we daar meestal niet de tijd voor en dat is jammer. Bij de 
leergemeenschappen merk ik namelijk niet alleen dat het heel 
verfrissend is om even afstand van je dagelijkse bezigheden te 
nemen, maar ook dat het echt iets oplevert.”

Aanhaken
“Deze keer vond ik het bijvoorbeeld leerzaam om te horen hoe ze 
in Apeldoorn wateroverlast door hevige regenbuien proberen te 
minimaliseren. Hun kracht is dat ze eerst alle knelpunten hebben 
geïnventariseerd en vervolgens een strategie hebben ontwikkeld 
hoe ze de komende jaren wateroverlast willen aanpakken. 
Belangrijk onderdeel van die strategie is ‘aanhaken bij andere 
projecten’. Ik denk dat dit in veel gevallen een zinvolle aanpak is 
en dat we als waterschappen ook steeds moeten bekijken of we 
onze activiteiten kunnen combineren met die van gemeenten.”
“Het project ‘Stukje bij beekje’ in Zwolle liet een iets andere 
aanpak zien. Bij dit project was er wel een soort eindbeeld, maar 
de stappen daar naar toe waren nog niet ingevuld. Doordat er 
echter zowel bij de gemeente als het waterschap mensen waren 
die zich hard wilden maken voor het eindbeeld – en er bestuurlijke 
steun was – is dat uiteindelijk na vele jaren wel gehaald.” 

“Even uit de waan van 
de dag stappen is heel 
verfrissend”

Stadsranden
“Het project in Emmen vond ik goed illustreren hoe we een deel 
van de watervraagstukken in stedelijk gebied kunnen oplossen. 
Om wateroverlast door hevige neerslag te voorkomen, gaat 
Emmen vooral in de stadsranden extra bergingscapaciteit creëren. 
Ik ben ervan overtuigd dat deze gebieden aan de rand van de 
bebouwde kom ook elders volop kansen bieden om waterproble-
men in het stedelijk gebied het hoofd te bieden. In de stadsranden 
is niet alleen ruimte, maar je hebt er meestal ook de mogelijkheid 
om er landschappelijk en recreatief iets van te maken.”

Tot op de millimeter
“Het verhaal over de wateroverlast op het bedrijventerrein in 
Westerbork en de manier waarop gemeente en waterschap in het 
begin op elkaar reageerden vond ik ook wel typerend. De eerste 
reactie van het waterschap, ons systeem is op orde, wij hebben 
geen probleem, komt denk ik veel vaker voor. Deels omdat we als 
waterschappen ons watersysteem niet goed genoeg kennen. 
Gemeenten rekenen hun rioolstelsels vaak tot op de millimeter 
uit, maar wij kennen onze systemen lang niet zo nauwkeurig. 
Daardoor zeggen waterschappen al gauw dat iets niet kan of dat 
er geen problemen zijn.”

Betalen
Manenschijn vervolgt : “Een andere reden is dat partijen de boel 
op slot doen omdat ze bang zijn dat ze moeten betalen als ze 
meewerken aan het oplossen van een probleem. Zelf vind ik dat je 
niet te snel moet kijken wie er gaat betalen. Je kunt beter eerst 
vast stellen hoe je een probleem het beste kunt oplossen. Als je 
daarover overeenstemming hebt, kom je meestal ook wel uit de 
financiering. Dit vergt natuurlijk wel een specifieke organisatiecul-
tuur en die is er helaas nog lang niet overal.”

Kloof
Naar aanleiding van de presentatie van Katja Portegies, adviseur 
Deltabeslissingen bij de staf van de deltacommissaris stelt 
Manenschijn dat er nog een behoorlijke kloof zit tussen het 
Deltaprogramma en de uitvoerders bij gemeenten en waterschap-
pen: “Ik heb de indruk dat de deltacommissie zich tot nu toe 
vooral heeft gericht op bestuurders. Dat verklaart ook de reactie 
van een van de deelnemers die zei dat ze eigenlijk nog geen idee 
had wat de plannen van de Deltacommissie betekenen voor 
gemeenten. En voor waterschappen geldt waarschijnlijk hetzelfde. 
Ons werk op het raakvlak van water en ruimtelijke ordening, zoals 
invulling geven aan klimaatadaptatie, ontstaat meestal op de 
werkvloer. Vervolgens zoeken we daar bestuurlijke steun voor.”

Terugkijken met...
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“Als waterschappen moeten we steeds 
bekijken of we onze activiteiten kunnen 
combineren met die van gemeenten.” 

“Gebieden aan de rand van de 
bebouwde kom bieden ook elders 
volop kansen om waterproblemen in 
het stedelijk gebied het hoofd te 
bieden.”

“Je kunt beter eerst vast stellen hoe je 
een probleem het beste kunt oplossen. 
Als je daarover overeenstemming hebt, 
kom je meestal ook wel uit de 
financiering.”



Zorg voor goede onderlinge 
verhoudingen en zoek naar 
gedeelde belangen

Dit advies komt van Wiebe Oosterhof, 
beleidsmedewerker Rioleringen bij de 
gemeente Midden-Drenthe. Op een 
bedrijventerrein in Westerbork was ieder 
jaar sprake van wateroverlast. Uit 
bereke ningen bleek dat de rioolcapaciteit 
voldoende was, maar dat er problemen 
ontstonden bij de afvoer van overvloedig 
regenwater via een watergang. Toen hij 
naar aanleiding hiervan contact zocht met 
het waterschap, kreeg hij in eerste 
instantie een afwerende reactie met de 
mededeling dat er geen problemen waren 
met het watersysteem. Nadat Oosterhof 
had geïnvesteerd in de onderlinge 
verhoudingen, lukte het om een gezamen-
lijke oplossing te vinden met aanpassingen 
in het watersysteem.

Ontwikkel een helder 
eindbeeld en benut 
vervolgens elke kans om 
dat te realiseren

Dat was de tip van Lieuwe Dijkstra, 
ecoloog bij de gemeente Zwolle. Samen 
met het waterschap heeft hij op deze 
manier het project ‘Stukje bij beekje’ 
uitgevoerd. De stapsgewijze aanpak – die 
uiteindelijk ruim twaalf jaar heeft geduurd 
– was nodig omdat er vooraf geen budget 
beschikbaar was. Daarom hebben de 
gemeente en het waterschap steeds 
gekeken met welke werken ze konden 
meeliften om de kwaliteit van het beekdal 
te verbeteren.

Betrek andere diensten en 
burgers bij je plannen

Wateroverlast aanpakken in stedelijk 
gebied vraagt de inzet van allerlei partijen 
zoals stedenbouwkundigen en riolerings-
mensen, maar bijvoorbeeld ook burgers 
die bijvoorbeeld een regenton kunnen 
nemen of de verharding in hun tuin 
kunnen verminderen. Als je wateroverlast 
serieus wilt aanpakken moet je al deze 
partijen bij je plannen betrekken.

“Ik steek er elke keer wat van op”

Aan het woord is Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen, adviseur RO 
bij waterschap Groot Salland. Sinds een jaar is hij van het werkveld 
waterveiligheid overgestapt naar het werkveld ruimtelijke 
ordening en water. “De bijeenkomsten van de leergemeenschap 
zijn een uitstekende manier om kennis op te doen. Je hoort er hoe 
gemeenten en andere waterschappen omgaan met water- en 
ruimtevraagstukken. Mijn ervaring is dat het veel efficiënter is om 
mensen te ontmoeten en met hen een middag over een bepaald 
vraagstuk te discussiëren, dan op websites te gaan lezen hoe 
andere organisaties het betreffende vraagstuk hebben aangepakt. 
Bij mij blijft de informatie die ik tijdens zo’n bijeenkomst opsteek, 
in ieder geval veel beter hangen. Daar komt bij dat projecten op 
het gebied van water en ruimtelijke ordening vaak gemeenschap-
pelijke doelen hebben en die kun je alleen realiseren door met 

anderen samen te werken. En daarvoor is het weer handig als je 
die mensen al eens hebt gesproken, bijvoorbeeld op een bijeen-
komst van de leergemeenschap.

Roetert Steenbruggen vervolgt: “De afgelopen keer vond ik de 
verhalen van de gemeenten interessant. Als waterschapper is het 
goed om te horen hoe gemeenten watervraagstukken is stedelijk 
gebied oppakken. Opvallend vond ik de relatieve onbekendheid 
van het verhaal van de deltacommissie bij gemeenten, terwijl er 
bijvoorbeeld op het terrein van ruimtelijke adaptatie een forse 
taak voor gemeenten is weggelegd. Ik denk dan ook dat water-
schappen gemeenten daar de komende tijd bij moeten 
ondersteunen.”

“Het zou leuk zijn als er meer disciplines 
meedoen”

Dat stelt Kees Hofstee, stedenbouwkundige bij de gemeente 
Hoogeveen. Hij deed voor het eerst mee aan de leergemeenschap 
en is erg enthousiast: “Ervaringen uitwisselen en kennisdelen vind 
ik een erg goede manier van werken. We worstelen vaak met de 
dezelfde problemen en dan kun je veel van elkaar leren. Zo ben ik 
als stedenbouwkundige de laatste jaren ook steeds meer gaan 
nadenken over watersystemen en de groenstructuur. Het is dan 
leuk om te horen hoe anderen hiermee bezig zijn. Wat ik wel 
jammer vind is dat er relatief weinig niet-waterschappers zijn. Zo 
zou ik het leuk vinden als een volgende keer meer ruimtelijk 
ordenaars, landschapsarchitecten en mensen met een meer 
financiële achtergrond meedoen.”

De Gouden Tip

Reacties van deelnemers

Kies bij langlopende 
maatregelen voor een 
navolgbaar afwegingskader

Een dergelijk kader zorgt ervoor dat je ook 
jaren later ook beslissingen kunt nemen 
die niet afwijken van eerdere besluiten. De 
gemeente Emmen heeft bijvoorbeeld in de 
structuurvisie Water vastgelegd via welke 
stappen zij ruimte voor waterberging 
zoekt.
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