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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In het Nationaal Waterplan geeft het Rijk aan de werking van de watertoets, conform de 
afspraak in het NBW-actueel, te willen evalueren. Het Rijk wil daarmee de kennis over de 
meest effectieve werking van de watertoets vergroten. In 2010 is, in een eerste fase van de 
evaluatie, bekeken welke hoofdvragen deze evaluatie zou moeten beantwoorden. Uit deze 
voorstudie kwam naar voren dat de watertoets vooral op inrichtingsniveau veel wordt 
toegepast. Over de toepassing op een meer strategisch niveau, waarbij onder andere 
locatiekeuzen worden gemaakt, is minder bekend. 

In 2011 is daarom, in de tweede fase van de evaluatie, bekeken hoe water in ruimtelijke 
plannen op strategisch niveau wordt meegenomen en welke rol de watertoets op dat 
niveau speelt. Er zijn daartoe zijn in de periode maart-juni 2011 dertien casestudies 
uitgevoerd naar plannen op dit niveau. De gebiedsontwikkeling Rijnenburg is daar n 
van. In deze rapportage zijn de bevindingen uit deze casestudie weergegeven.

1.2 Doel en werkwijze
Het doel van de casestudies is meervoudig. De casestudies zijn er enerzijds op gericht 
inzichten te genereren over de wijze waarop in de praktijk in strategische ruimtelijke 
projecten met water wordt omgegaan en hoe dat kan worden verklaard. Oogmerk daarbij 
is, om hierop met bij de casus betrokkenen te reflecteren en daarvan te leren. Anderzijds 
vormen de casestudies de basis voor een regionale en landsbrede analyse van de rol van 
water in strategische ruimtelijke projecten. Ook de daaraan gerelateerde handelingen en 
interacties, en de betekenis van wettelijke en institutionele condities die daarbij een rol 
spelen komen aan bod.

Deze casusrapportage is in een aantal stappen tot stand gekomen. Eerst is een 
dossierstudie uitgevoerd waarin op basis van de beschikbare documenten een eerste 
beeld van het project is gevormd. Vervolgens zijn interviews uitgevoerd met verschillende 
betrokkenen. In de interviews zijn het verloop van het planproces en de resultaten 
daarvan vanuit het gezichtspunt van de verschillende actoren in beeld gebracht. In 
een derde stap hebben de onderzoekers vervolgens op basis van de dossierstudie en 
de interviews het planproces gereconstrueerd, met name in relatie tot wateraspecten. 
Daarbij zijn dwarsverbanden gelegd en zijn mogelijke verklaringen gegeven voor het 
verloop van het planproces. 

Een eerdere versie van deze rapportage vormde de basis voor een reflectieworkshop 
met de betrokken actoren. In de workshop werd om te beginnen nagegaan in hoeverre 
de rapportage voor betrokkenen herkenbaar en verhelderend is. Vervolgens werd het 
verloop van het beschreven proces gezamenlijk geanalyseerd en kwam de vraag aan de 
orde wat hiervan, met het oog op de toekomst, kan worden geleerd en tot welke verdere 
onderzoeks- en leervragen de analyse aanleiding geeft. Correcties en aanvullingen die in 
de workshop naar voren kwamen, zijn in de tekst verwerkt. 

De resultaten van de dertien cases vormen de basis voor een meta-analyse. In deze 
analyse wordt bekeken welke rode lijnen door alle cases heenlopen en als input kunnen 
dienen voor zowel regionale leertrajecten als voor de landelijke beleidsdiscussie over de 
toepassing van de watertoets. 
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1.3 Leeswijzer
In deze rapportage worden in hoofdstuk 2 de hoofdlijnen van de gebiedsontwikkeling 
Rijnenburg beschreven en de wateraspecten die daarbij aan de orde zijn, genventariseerd. 
Ook wordt een globaal beeld van de organisatie en de chronologie van het planproces 
gegeven. In hoofdstuk 3 worden de bij de totstandkoming van het plan betrokken actoren 
beschreven en hun (initile) insteek en belangen in kaart gebracht. Hoofdstuk 4 geeft een 
analyse van de dynamica van het proces waarin het plan tot stand is gekomen. Daarbij 
ligt het accent op wateraspecten. In hoofdstuk 5 worden op dit laatste punt verklaringen 
gegeven en wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van de watertoets in het 
planproces. 

In voorliggende rapportage wordt de interpretatie van dit proces, en de wijze waarop 
water daarin aan de orde komt, door het evaluatieteam van Grontmij en Erasmus 
Universiteit weergegeven.



R a p p o R ta g e  C a s u s 
R i j n e n b u R g

- 9 -

2 Het plan Rijnenburg

2.1 Aanleiding en opgaven Rijnenburg
Aan de rand van het Groene Hart, ten zuiden van de A12 en ten westen van de A2, ligt het 
gebied Rijnenburg. Dit is een nat veenweidegebied ten zuidwesten van de stad Utrecht 
dat sinds de overgang van het gebied van Nieuwegein naar Utrecht, tot de gemeente 
Utrecht behoort. In figuur 1 is de ligging van het plangebied weergegeven. Dit gebied 
wordt ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de grote vraag naar woningen in het 
centrale deel van Nederland.

Figuur 1. Het plangebied Rijnenburg

Het plan Rijnenburg heeft een lange historie (sinds eind jaren tachtig). Reeds in de 
voorbereiding van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening werd gesproken over deze locatie 
in het tripartite overleg bouwlocaties (Rijk, provincies, gemeenten). In de Vierde Nota Extra 
viel de keuze echter op Leidsche Rijn als grootschalige uitbreidingslocatie voor Utrecht. De 
provincie had als voorkeur om Rijnenburg te ontwikkelen, maar de gemeente wilde graag 
Leidsche Rijn in gemeente Vleuten-de Meern ontwikkelen. Voor de gemeente speelden 
hierbij meerdere overwegingen, waaronder het feit dat zij van mening was dat Rijnenburg 
fysiek een onwenselijke locatiekeuze was vanwege de te verwachten problemen met de 
ondergrond en het water. 

Na 2001 werd Rijnenburg via een grenscorrectie onderdeel van de gemeente Utrecht. 
Samen met de Zuidplaspolder en de Bloemendalerpolder kreeg Rijnenburg in 2005 
daadwerkelijk groen licht van de minister om ontwikkeld te worden.
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Over de opgave voor woningbouw is lange tijd onduidelijkheid geweest. Daar waar 
het Rijk (VROM) en de provincie de ambitie hadden om veel te bouwen in Rijnenburg, 
wilde de gemeente juist niet veel bouwen. Daarom zijn er verkenningen uitgevoerd en 
is de bandbreedte voor de woningbouwopgave verkleind. Ook speelde de vraag of het 
niet verstandiger zou zijn om binnenstedelijk te bouwen. Uiteindelijk werd in 2007 de 
opgave geformuleerd van 7.000 woningen in een groen-blauwe setting. Belangrijke 
randvoorwaarden, waarvan bereikbaarheid de doorslaggevende was, maar waar ook de 
wateropgave en de ambitie van een hoogwaardig woonmilieu toe behoorden, droegen bij 
aan het maximeren van het aantal woningen op 7.000.

2.2 Wateraspecten
De wateraspecten die in deze case een rol spelen zijn:
Wateroverlast voorkomen (voldoende bergingscapaciteit);
Waterbeschikbaarheid: zelfvoorziening van het gebied in tijden van droogte (veel 
watergangen, veel ruimte om zoet water vast te houden);
Waterpeil op niveau houden om veen in stand te houden (niet traditioneel bouw- en 
woonrijp maken, gebied anders inrichten, bouwen op palen, peilbeheer);
Waterveiligheid: meerlaagsveiligheid als uitgangspunt in het ontwerpproces.

2.3 Chronologie in het projectverloop

Rijnenburg wordt als reservelocatie verstedelijking opgenomen in 
Streekplan 1994 van provincie Utrecht

1994

Inbreng in Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (niet in werking 
getreden) van provincie Utrecht, gemeente Utrecht en BRU: 
Rijnenburg als verstedelijkingslocatie met een bandbreedte van 
5.000 tot 15.000 woningen

1999

Grenswijziging Utrecht-Nieuwegein, waarmee Rijnenburg binnen 
de gemeente Utrecht kwam te liggen

2001

Rijnenburg opgenomen in Streekplan Utrecht 2005-2015 van de 
provincie

2004

Rijnenburg opgenomen in Nota Ruimte en hiermee plaatsing van 
Rijnenburg buiten het Groene Hart

2006

Collegeprogramma 2006-2010 gemeente Utrecht: maximaal 
5.000 woningen in een groenblauwe omgeving

april 2006

Compromis tussen partijen: maximaal 7.000 woningen december 2007
Opzetten programma Klimaat op orde door provincie met 
Rijnenburg als pilotproject

februari 2008

Startnotitie Programma Rijnenburg maart 2008
Val van Gedeputeerde Staten provincie Utrecht augustus 2008
Bestuurlijk akkoord tussen provincie, gemeente en HDSR september 2008
Start klimaatatelier Rijnenburg oktober 2008
Besluit GS om woningbouwopgave vast te stellen op 7.000 
woningen 

begin 2009

PlanMER bij Structuurvisie Rijnenburg augustus 2009
Structuurvisie vastgesteld door gemeenteraad februari 2010
Globaal Bestemmingsplan vertraagd, zou medio 

2011 klaar moeten zijn
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3 Actoren en interactie

3.1 Betrokken actoren
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste actoren rond plan Rijnenburg weergegeven en 
gekarakteriseerd. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen shareholders en stakeholders. 
Shareholders hebben een direct belang bij de uitvoering van het plan en dragen daar 
financieel en/of instrumenteel aan bij. Stakeholders zijn of voelen zich sterk betrokken bij, 
of geraakt door het plan en wensen op dat plan invloed uit te oefenen.

Shareholders Stakeholders
 Gemeente Utrecht 
 Provincie Utrecht 
 Waterschap De Stichtse Rijnlanden

 Projectontwikkelaars 
 Voorm. ministerie VROM 
 Voorm. ministerie LNV 
 Voorm. ministerie V&W (Rijkswaterstaat) 
 Buurgemeenten (IJsselstein, Nieuwegein) 

3.2 Actorbeschrijving

3.2.1	 Shareholders

Gemeente	Utrecht
Wie: Rijnenburg ligt binnen de gemeente Utrecht. De gemeente trekt het programma 
Rijnenburg en het gehele planproces en is daarmee formeel bevoegd gezag.

Organisatie: Binnen de gemeente is een programmateam voor Rijnenburg georganiseerd. 
De gemeente is de trekker van het project. De wethouder is bestuurlijk trekker.

Belang en strategie: Utrecht heeft behoefte aan andere woonmilieus dan de bestaande 
woonmilieus in de gemeente. Wel heeft zij intern (politiek) voortdurend discussie over de 
vraag waar het primaat moet liggen: binnenstedelijk of aan de randen van de stad. Er lijkt 
consensus te bestaan over het standpunt dat Rijnenburg een uniek karakter moet krijgen, 
waarbij relatief weinig woningen op een verantwoorde wijze in het landschap worden 
ingepast. De gemeente gaat daarom ver mee met de ambitie van klimaatbestendigheid, 
maar gaande 2010 trapt zij wel af en toe op de rem vanuit het oogpunt van een haalbare 
exploitatie. Daarbij stelt zij zich op het standpunt dat de primaire opgave woningbouw 
is en niet klimaatbestendigheid en duurzaamheid. Dit laatste is ook belangrijk als 
kwaliteitseis, maar vormt niet de reden om te bouwen. 

Provincie	Utrecht
Wie: De provincie is de regionale overheid in het gebied en is verantwoordelijk voor zaken 
van provinciaal belang. In 2004 stemt zij bij de vaststelling van het streekplan in met 
de ontwikkeling van Rijnenburg en vraagt PS om extra aandacht voor de noodzakelijke 
waterberging. Bij die gelegenheid wordt ook door PS vastgesteld dat er niet maximaal 
15.000 maar maximaal 8.000 woningen gebouwd mogen worden. Hiernaast is de 
provincie de trekker van het RodS (Recreatie om de Stad) gebied Lange Vliet/IJsselwetering 
dat tegen de westzijde van het plangebied van Rijnenburg aan ligt.

Organisatie: Enerzijds is er de formeel bestuurlijke lijn met gemeente Utrecht voor 
afstemming in het kader van ruimtelijke visies en plannen. Anderzijds organiseert de 
provincie het klimaatatelier en raakt zodoende voluit betrokken in het meedenken met de 
ontwikkeling van ideen rondom duurzaamheid en klimaatbestendigheid.
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Belang en strategie: Het belang van de provincie tot aan 2004 was om Rijnenburg op de 
kaart te houden. Bij de provincie spelen interne (politiek-bestuurlijke) meningsverschillen 
over de vraag hoeveel woningen er moeten komen, hoe belangrijk de groen-blauwe 
ambitie is en in welke mate de provincie participeert in het proces. Er is sprake van een 
hoge politieke gevoeligheid vanwege de voortdurend terugkerende discussie over het 
aantal woningen dat gebouwd zou moeten worden.
Vanuit het provinciaal genitieerde klimaatatelier is er stevige inzet om mee te denken 
over manieren om Rijnenburg klimaatbestendig te krijgen. De provincie nodigt de 
gemeente uit om te participeren in het klimaatatelier.

Hoogheemraadschap	De	Stichtse	Rijnlanden
Wie: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is de regionale waterbeheerder 
en is verantwoordelijk voor het waterbeheer binnen het gebied. 

Organisatie: Het waterschap zorgt er vanuit de organisatie zelf voor bij de ontwikkelingen 
die in de gemeenten worden gerealiseerd betrokken te worden. Hiertoe worden 
waterateliers georganiseerd. Daarnaast gebruikt zij instrumenten als de watertoets en de 
gemeentelijke waterplannen om invloed uit te oefenen.
In Rijnenburg is het waterschap participant in het klimaatatelier, op bestuurlijk en 
ambtelijk niveau. Daarin trekt zij gezamenlijk op met de provincie.

Belang en strategie: Tot 2007 stelt het HDSR zich vooral op als externe partij die eisen en 
randvoorwaarden formuleert. In het klimaatatelier wordt HDSR een volwaardige partner 
die meedenkt en leert onderkennen dat waterbelangen in een gebiedsontwikkeling 
soms moeten wijken voor andere belangen. Deze strategie wordt door de dijkgraaf actief 
ondersteund en gepromoot.

De rol van het HDSR loopt uiteen van een toetsende tot een strategische rol in 
gebiedsontwikkelingen, waarbij steeds meer wordt ingezet op de strategische rol. Het 
waterschap bepaalt haar rol aan de hand van de betekenis van het waterbelang in een 
project. Wanneer het waterbelang relatief klein is in verhouding tot andere belangen 
neemt zij een toetsende rol aan, wanneer het waterbelang groter is heeft zij een 
adviserende rol en als het belang erg groot is heeft het HDSR een meeontwikkelende 
rol (van het plan/ontwerp). Ten slotte heeft het HDSR een regierol bij projecten waarin 
het waterbelang voorop staat. In figuur 2 is de strategie van het HDSR schematisch 
weergegeven. Voor Rijnenburg neemt het HDSR de meeontwikkelende rol aan. Zij 
investeert in het gebied door de aanleg van een RWZI.

Figuur 2. Strategie HDSR
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3.2.2	 Stakeholders

Projectontwikkelaars
Wie: Tal van grote en kleine ontwikkelaars hadden al in de jaren tachtig grondposities 
bemachtigd in dit gebied. Weinig grond is in handen van de gemeente. 

Organisatie: Projectontwikkelaars bezitten de gronden, maar hebben zich niet verenigd. 
Alle ontwikkelaars zijn solitair georganiseerd en geen van hen bezit duidelijk meer 
posities dan anderen. 

Belang en strategie: Ontwikkelaars hadden de verwachting dat dit n van de laatste 
uitleglocaties zou worden. Ze hadden dus hoge verwachtingen, maar zijn nu zeer 
terughoudend om in het project te stappen. Ze streven naar een rendabele investering en 
geven aan dat het huidige plan niet realiseerbaar is vanwege de ambities op het gebied 
van water en groen.

Ontwikkelaars zijn in het planproces niet of nauwelijks betrokken omdat zij, doordat 
het aantal woningen is gemaximeerd op 7.000, geen haast hadden om het plan te 
ontwikkelen. Het was voor hen moeilijk om zich als collectief te organiseren. Wel is 
een community lab georganiseerd waar enkele grondeigenaren aan mee deden en 
waarin werd nagedacht over het ontwerp en de inrichting van het gebied op een 
klimaatbestendige manier. Als gevolg van de crisis is dit community lab gestopt en zijn 
de ontwikkelaars meer terughoudend wat betreft duurzaamheidmaatregelen. Nu (medio 
2011) ligt bij hen de (open) vraag hoe zij denken in het gebied 7000 woningen duurzaam 
en financieel haalbaar te kunnen realiseren.

Voorm.	ministerie	van	LNV
Het voorm. Ministerie van LNV wil liever niet dat er gebouwd wordt in het Groene Hart, 
omdat zij het standpunt inneemt dat dit landschap open moet blijven en in zijn geheel 
tot het Groene Hart moet blijven behoren. Dit komt voort uit de angst dat wanneer 
Rijnenburg wordt bebouwd, er wel tot aan Rotterdam toe door kan worden gebouwd. 
Waar is dan de grens? Rijnenburg wordt uit het Groene Hart gehaald, maar het LNV blijft 
sceptisch.

Voorm.	Ministerie	van	VROM
Het voorm. Ministerie van VROM ziet Rijnenburg als een van de laatste grootschalige 
gebiedsontwikkelingen en stimuleert daarom grootschalige bouw, maar wel op 
klimaatbestendige wijze. Haar betrokkenheid is echter niet zo sterk als in bijvoorbeeld de 
casus Westflank. Er is geen directe participatie van het Rijk in het project.

Voorm.	Ministerie	van	V&W	(Rijkswaterstaat)
Het voorm. Ministerie van V&W wil liever niet dat er gebouwd wordt in de vierde oksel 
van het knooppunt A2/A12, in verband met de toename van de verkeersdruk op de toch 
al drukke A12 en A2. Zij stelt als eis dat er geen nieuwe aansluitingen op de rijkswegen 
komen.

3.3 Organisatie
De gemeente is de trekker van het project en heeft de structuurvisie Rijnenburg opgesteld 
en vastgesteld. Hierbij wordt overleg gevoerd met de andere partijen. Vanuit de gemeente 
is een programmamanager binnen haar organisatie aangewezen. De gemeente is primair 
verantwoordelijke voor de uitvoering van het project. Het project wordt op bestuurlijk 
niveau aangestuurd.  
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Daarnaast is echter een parallel spoor ontwikkeld in de vorm van een klimaatatelier 
waarin gemeente, provincie en waterschap participeren en waarvan Grontmij 
procesbegeleider is. Het klimaatatelier bestaat uit een werkgroep, een kernteam en een 
bestuurlijke stuurgroep. In al deze drie onderdelen zijn de provincie, de gemeente en het 
HDSR vertegenwoordigd. De bestuurlijke stuurgroep van het klimaatatelier bestaat uit 
een gedeputeerde van de provincie, wethouders van de gemeente en een dijkgraaf van 
het HDSR.
De bestuurlijke stuurgroep geeft opdracht aan het kernteam Klimaatatelier, dat input 
leverde aan en afstemde met het kernteam van de structuurvisie. In figuur 3 is de 
projectorganisatie van de structuurvisie en het klimaatatelier weergegeven. In de praktijk 
is er nauwelijks sprake van tweesporigheid, maar is er sprake van een intensief en iteratief 
proces van samenwerking tussen beide sporen.

Figuur 3. Projectorganisatie Structuurvisie-Klimaatatelier Rijnenburg 
(Uit: www.toolboxrijnenburg.nl)

Binnen het klimaatatelier is sprake van hechte samenwerking (coproductie) tussen 
gemeente, waterschap en provincie. Zodanig zelfs dat een respondent aangeeft dat ze 
in dit proces makkelijker naar een collega van een andere overheid toe stapte dan naar 
een collega van een andere dienst binnen de eigen organisatie. Daarnaast is er sprake 
van een sterke samenhang tussen het atelierspoor en het structuurvisiespoor, zoals is 
weergegeven in figuur 1. 

Na de vaststelling van de structuurvisie verandert de organisatorische structuur. Er komt 
een (gemeentelijk) regieteam waarin provincie en waterschap vertegenwoordigd zijn. 
De tweedeling in gemeentelijk spoor en klimaatatelier komt te vervallen. Maar dat wil 
niet zeggen dat de samenwerking nog makkelijker wordt dan voorheen. De gemeente 
heeft veel haast om de planvorming af te ronden en over te kunnen gaan op de realisatie. 
Bovendien lijken de andere partijen minder betrokken dan voor 2010. De gemeente werkt 
de structuurvisie uit in het Werkboek 1.1, wat volgens de andere partijen te veel afwijkt 
van de ambities die in de structuurvisie zijn gesteld.

Structuurvisie  
Gemeente

Klimaatatelier  
Provincie, 
Gemeente, HDSR

Bestuurlijke 
stuurgroep

Bestuurlijke 
stuur-groep 
Klimaatatelier

Kernteam 
Gemeente

Kernteam 
Klimaatatelier

Werkgroep 
Gemeente

Werkgroep
Klimaatatelier
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4 Procesdynamiek

4.1 Procesfasen
In het proces tot nu toe is een viertal fasen te onderscheiden: aanloopfase, initiatieffase, 
planuitwerking, globaal bestemmingsplan/marktconsultatie.

Aanloopfase	(tot	en	met	2001)
Al sinds de jaren tachtig is Rijnenburg in beeld als ontwikkellocatie. In de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening zijn echter geen grote ontwikkellocaties opgenomen voor Utrecht. 
Vanuit de gemeente was het voorstel om Leidsche Rijn in de gemeente Vleuten-de Meern 
te ontwikkelen, om het Groene Hart, waar Rijnenburg in lag, te sparen en omdat er geen 
goede OV-verbindingen naar Rijnenburg zijn. De provincie had echter de wens om de 
glastuinbouw bij Vleuten-de Meern in het westelijk deel van Leidsche Rijn te behouden 
en gaf er daarom de voorkeur aan om alleen het oostelijk deel van Leidsche Rijn te 
ontwikkelen, in combinatie met Rijnenburg. Volgens de gemeente Utrecht speelde mee, 
dat Leidsche Rijn in de toenmalige gemeente Vleuten-de Meern lag en deze gemeente het 
er niet mee eens was dat gemeente Utrecht bouwplannen maakte op haar grondgebied. 
De provincie wilde de gemeente Vleuten-de Meern tegemoet komen. De provincie Utrecht 
geeft echter aan dat hier geen sprake van was.
In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) werd Leidsche Rijn aangewezen als 
ontwikkellocatie.

De provincie Utrecht, gemeente Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht (BRU) hebben in 
1999 bij het Rijk de locatie Rijnenburg ingebracht als reservelocatie verstedelijking. Dit is 
in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening opgenomen. De bandbreedte die in de nota voor 
locatie Rijnenburg werd gehanteerd, was 5.000 - 15.000 woningen. Deze nota is nooit in 
werking getreden.

Omdat Utrecht een gemeente met artikel 12 status was (onder financile curatele van 
het Rijk), en het Rijk hier vanaf wilde, heeft een grenscorrectie plaatsgevonden waarbij 
een deel van Vleuten-de Meern binnen de gemeente Utrecht kwam te liggen. Reden 
hiervan is dat werd voorzien dat Leidsche Rijn binnen de gemeente Vleuten-de Meern 
een woningbouwlocatie zou worden en de woningbouw inkomsten voor de gemeente 
zou opleveren. Later, in 2001, heeft nog een grote grenscorrectie plaatsgevonden, waarbij 
Rijnenburg ook bij de gemeente Utrecht werd betrokken. De reden dat hier, ondanks de 
bezwaren van de provincie, toch voor werd gekozen is terug te voeren op de druk vanuit 
de gemeente Utrecht om huizen te bouwen: binnenstedelijk was er niet voldoende 
capaciteit en er bleven geen andere uitleglocaties over.

Initiatieffase	(2001		2007)
In de Nota Ruimte is Rijnenburg als woningbouwlocatie opgenomen, omdat er druk 
ontstond vanuit Utrecht om huizen te bouwen en het besef ontstond dat er meer 
woningen nodig waren dan binnenstedelijk konden worden gebouwd. Hierbij is de 
begrenzing van het Groene Hart aangepast, zodat Rijnenburg hierbuiten valt.

In het Streekplan 2005-2015 van de provincie Utrecht is de locatie Rijnenburg opgenomen. 
Hierin is een bandbreedte van het aantal woningen van 5.000 - 8.000 aangegeven. 
Voor dit streekplan in zn geheel heeft een watertoets plaatsgevonden. Het waterschap 
werd hierbij betrokken in het proces en er is een integrale reactie van de waterschappen 
op het voorontwerp streekplan ingediend. Op basis hiervan zijn extra en duidelijke 
randvoorwaarden t.a.v. bodem en water bij de ontwikkeling van Rijnenburg gesteld, 
die ook in de voorwaarden voor de ontwikkeling van Rijnenburg zijn opgenomen in het 
streekplan.

Tot en met 2007 is de gemeente intern bezig geweest met de vraag: Wat willen we in 
Rijnenburg?. Op sommige momenten was het antwoord hierop Niets. De gemeente 
nam het standpunt in dat Rijnenburg tot het Groene Hart zou moeten blijven behoren. 
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Het waterschap legde in die tijd de eis neer dat er 250 hectare waterberging moest 
komen in Rijnenburg. Het HDSR was op dat moment bezig met de uitvoering van het 
NBW. In dat kader verschoof het waterschap van een achteraf toetsende naar een 
vooraf randvoorwaarden stellende rol. Zij kwam snel met een waterclaim, omdat zij het 
idee had dat de gemeente Utrecht erg snel ging met de planvorming. Zij formuleerde al 
randvoorwaarden, terwijl de gemeente nog nadacht over het programma. Het waterschap 
gebruikte deze claim in eerste instantie als manier om betrokken te raken in het proces. 
Het waterschap kon de eis echter niet goed onderbouwen. Het zou nog heel veel studie 
vragen voordat de wateropgave daadwerkelijk duidelijk zou zijn. Met de start van het 
klimaatatelier (2008) kreeg het waterschap daadwerkelijk een plek aan tafel. 

Het Rijk was erg ambivalent. Rijkswaterstaat zag de ontwikkeling liever niet, omdat de 
capaciteit van de A12 hiermee onder druk kwam te staan. Zij wilde in ieder geval geen 
extra aansluitingen. Dit gegeven vormde een beperking voor de aantallen woningen die 
gebouwd zouden kunnen worden. LNV stond er negatief tegenover, vond Rijnenburg een 
aantasting van het Groene Hart. VROM wilde graag zoveel mogelijk woningen, omdat er 
weinig uitbreidingslocaties voor de regio Utrecht waren.

De houding van de provincie was verschillend, zowel politiek als op ambtelijk niveau. 
Enkele partijen wilden, net als VROM, veel woningen bouwen, zodat andere gebieden 
ontlast zouden worden. Andere partijen waren het hier niet mee eens en wilden minder 
woningen. In het streekplan 2005 - 2015 is het aantal van 15.000 teruggedrongen op basis 
van verkenningen op het gebied van infrastructuur, water en groen en is een bandbreedte 
opgenomen van 5.000  8.000 woningen.
Het standpunt van de gemeente was dat er geen behoefte was aan nog een 
VINEX-locatie, zoals Leidsche Rijn. Zij wilde bewust kiezen voor een hoogwaardig 
woonmilieu, waar binnen Utrecht sterke behoefte aan was, en koos daarom voor een 
groene, duurzame invulling. Wel bestond discussie binnen de gemeente of er niet 
meer binnenstedelijk zou moeten worden gebouwd in plaats van het bouwen van 
uitleglocaties. Waar binnen de gemeente behoefte aan was, waren hoogwaardige, luxe 
woningen in een hoogwaardig leefmilieu. Deze zouden binnen Rijnenburg een plek 
moeten krijgen. Dit betekende dat het aantal woningen laag zou moeten zijn.
Wethouder Marie-Louise van Kleef zette sterk in op een hoogwaardig woonmilieu 
met een relatief lage dichtheid, en het voorkomen van een nieuwe VINEX-wijk. De 
nieuwe wethouder Harry Bosch zette deze lijn vanaf 2006 door, ondanks druk van 
projectontwikkelaars om meer te willen bouwen.

Uit de collegeonderhandelingen binnen de gemeente Utrecht van 2006 
(Collegeprogramma 2006 - 2010) kwam als afspraak naar voren dat er maximaal 5.000 
woningen gebouwd konden worden in een groen-blauwe setting.

De provincie had het streven om 15.000 woningen binnen Rijnenburg te realiseren. In 
december 2007 is tussen het Rijk, de provincie, het HDSR en de gemeente een compromis 
gesloten en lag er een programma om te komen tot 7.000 woningen. Dit aantal paste in 
het streekplan, het regionaal structuurplan en de Ontwikkelingsvisie NV Utrecht, maar 
was dus groter dan het aantal dat uit de collegeonderhandelingen voortkwam (5.000) en 
minder dan de provincie ambieerde.

Eind 2007 was het programma door de gemeente gedefinieerd. Er kwam een startnotitie 
Programma Rijnenburg die ook de start van de planuitwerking vormde.

Planuitwerking
Bij de formele start van de voorbereiding van de Structuurvisie Rijnenburg (maart 2008) 
is ook programmamanager Wiely Hilhorst aangesteld en is een team samengesteld uit 
verschillende afdelingen van de gemeente. Het doel was om een structuurvisie op te 
stellen, met als uitgangspunten: 7.000 woningen in een klimaatbestendig woonmilieu.

In 2008 ontstond binnen de provincie echter opnieuw discussie over het aantal woningen. 
Doordat de partijen binnen het college van Gedeputeerde Staten het hier niet over eens 
konden worden, is het college van GS in augustus 2008 gevallen. De partij die aandrong 
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op het aantal van 15.000 woningen zat niet in het nieuwe college, waardoor vervolgens 
kon worden besloten de woningbouwopgave definitief vast te leggen op 7.000.

Medio 2008 kwam het verzoek van de provincie om projecten aan te dragen voor 
een klimaatatelier. Het college van GS had duurzaamheid/klimaatbestendigheid als 
speerpunt benoemd en was op zoek naar projecten om dit concreet gestalte te geven. 
Rijnenburg is hiervoor door de gemeente aangedragen. Vanaf oktober 2008 was dit 
klimaatatelier operationeel en 2009 stond in het teken van een iteratief proces van 
ideenontwikkeling in het klimaatatelier, om de uitkomsten hiervan vervolgens uit te 
werken in de structuurvisie. Wel bestond vanuit de provincie nog steeds de twijfel of het 
niet mogelijk was om meer dan 7.000 woningen in het plan op te nemen. De provincie 
heeft in 2009 een verkeersonderzoek laten uitvoeren om na te gaan of dit mogelijk was. 
Uit dit onderzoek bleek dat meer dan 7.000 woningen niet wenselijk was in verband met 
de capaciteit van de A12. Hiermee is rust ontstaan in het project over deze kwestie, omdat 
de bovengrens van het aantal woningen nu vastlag. Overigens werd dit later in het traject 
bestuurlijk vooral genterpreteerd als een ondergrens.

Vanaf de start van het klimaatatelier en de samenwerking met HDSR die hierdoor 
ontstond, werd het waterschap minder star in het neerleggen van de claim om minimaal 
250 hectare waterberging te realiseren en werd hier makkelijker mee omgegaan. Dit was 
onder andere een gevolg van het feit dat de eerder neergelegde claim van 250 hectare 
mede was gebaseerd op de wateropgave van IJsselstein en Nieuwegein. Deze gemeenten 
lossen hun wateropgave nu zelf op, waardoor dit niet in Rijnenburg mee hoeft te worden 
genomen. 
De samenwerking tussen gemeente, provincie en HDSR verliep soepel en was gebaseerd 
op vertrouwen. Anders dan bij het planproces rondom Leidsche Rijn, had de gemeente 
Utrecht  voor Rijnenburg zelf weinig waterexperts ingezet (de dienst stadsbeheer 
participeerde niet in het programmateam) en was zij voor de inbreng op het terrein van 
water afhankelijk van het waterschap. 
Voor de Structuurvisie Rijnenburg is een PlanMER opgesteld. Voor het aspect water is 
hiervan de conclusie dat het plan een positief effect heeft. Dit is mede te danken aan de 
hoge ambitie voor water (en klimaat en energie) die in de structuurvisie is opgenomen.

In de vastgestelde structuurvisie zijn meer waterambities opgenomen dan wettelijk 
noodzakelijk is (in procenten compensatie), wat door de partijen als logisch wordt 
gezien omdat de kwaliteitseisen van duurzaamheid en klimaatbestendigheid aan de 
ontwikkeling zijn gesteld.
Toch zijn niet alle maatregelen en wensen opgenomen in de structuurvisie, zoals deze er 
nu ligt, omdat door de gemeente ook op financile haalbaarheid werd gestuurd. Leidend 
principe vanuit de gemeente was tenslotte de realisatie van woningen en niet water en 
duurzaamheid. Op dit laatste vlak zijn daarom concessies gedaan.
In het kader van haalbaarheid hebben drie overlegmomenten tussen de gemeente 
en private partijen plaatsgevonden over de structuurvisie. Tijdens deze momenten 
kwamen de partijen niet nader tot elkaar. De private partijen kenmerken zich door een 
afwachtende opstelling.

In februari 2010 is de structuurvisie vastgesteld door de gemeenteraad van Utrecht. 
De publieke partijen staan achter dit plan en zijn over het algemeen tevreden. De 
grondeigenaren hebben echter laten weten dat dit programma niet gerealiseerd kan 
worden, omdat de kosten van de realisatie te hoog zijn in relatie tot de opbrengsten. Ook 
is er op dit moment nog discussie over de vraag welke ambities in het plan wel of niet ten 
laste van de grondexploitatie gebracht kunnen worden en op welke manier de ambities 
waarbij dit niet mogelijk is gefinancierd kunnen worden. Het waterschap voelt zich hier in 
principe niet verantwoordelijk voor, omdat zij uitgaat van het kosten-veroorzaker-principe, 
waarbij de maatregelen uit de opbrengsten van het plan zouden moeten worden betaald. 
Op dit moment is nog geen duidelijkheid over de vraag op welke manier de extra ambities 
gefinancierd zullen worden. 
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Naar	een	globaal	bestemmingsplan	/	marktconsultatie
Na vaststelling van de structuurvisie was het de bedoeling om deze visie nader uit te 
werken. Betrokkenen spreken over het afpellen van de visie, zodat duidelijk zou worden 
wat er allemaal, ook technisch, haalbaar was. Dit resulteerde in het Werkboek 1.1.
De tijdsdruk die hierbij speelde was echter groot. Eind 2013 moet de eerste paal 
geslagen worden, zo was de wens van de Utrechtse bestuurder. In eerste instantie was 
er slechts vijf maanden tijd voor de uitwerking van de structuurvisie. Later werd die 
periode wat opgerekt tot negen maanden, maar nog steeds was dat in de ogen van veel 
betrokkenen te weinig. De gemeente leek in deze periode meer haar eigen weg te volgen 
en confronteerde eind 2010 de provincie en het waterschap met een aantal keuzes die 
lijnrecht ingingen tegen datgene wat in de structuurvisie was neergelegd. Dit leidde tot 
wrijving.
Dit was een teleurstelling voor het HDSR omdat bij het opstellen van de structuurvisie, 
de gemeente en het waterschap nog erg op n lijn zaten. Verder in het proces, bij de 
uitwerking van de structuurvisie in het Werkboek 1.1, concretiseerde de gemeente het 
plan, waarbij niet alle watermaatregelen overeind bleven. Het plangebied wordt nu 
bijvoorbeeld niet zelfvoorzienend. Vanuit het klimaatatelier is dit teleurstellend.

In 2010 werd al snel duidelijk dat de private partijen, de grondeigenaren, zich niet in het 
gepresenteerde plan konden vinden. Er is toen begonnen met het voeren van overleg met 
de marktpartijen. Zowel de gemeente als de marktpartijen hebben toen een uitwerking 
gemaakt van de structuurvisie, waarbij het ontwerp (tekenen) en de financin (rekenen) 
moesten worden uitgewerkt. Vervolgens is geprobeerd om de afstand tussen de 
gemeente en de marktpartijen te overbruggen. Dit is niet gelukt en daarom wordt nog 
geen bestemmingsplan opgesteld. 

Momenteel wordt in opdracht van de gemeente nagegaan hoe de verschillende partijen 
over het huidige programma, vastgelegd in het Werkboek 1.1, denken. Hierbij worden de 
drie partijen -  gemeente, provincie en HDSR - en de grondeigenaren geraadpleegd. De 
resultaten van deze peiling moeten worden afgewacht. 

4.2 Rol van de watertoets
Omdat het waterschap vroeg in het proces is betrokken en in het klimaatatelier zat, heeft 
zij veel input kunnen leveren op het gebied van waterbelangen. Vooral de kennis en kunde 
van het HDSR wordt door de andere partijen als meerwaarde in het project ervaren.

Ondanks dat de eerste inzet van het waterschap vrij abrupt was, waarbij een waterclaim 
bij de gemeente werd neergelegd en niet zozeer een meedenkende rol werd aangenomen, 
is dit later in het proces, bij de totstandkoming van het klimaatatelier, omgedraaid. Het 
waterschap nam daarbij juist meer een adviserende, meedenkende rol aan. Hierbij werd 
niet vastgehouden aan de eigen eisen en belangen vanuit de wateraspecten, maar werd 
er ook verder gedacht. Het waterschap is een aantal keren tot voortschrijdende inzichten 
gekomen, als gevolg van onderzoeken die zijn uitgevoerd naar mogelijke maatregelen 
in het plangebied. In eerste instantie nam het HDSR het standpunt in, dat in Rijnenburg 
niet gebouwd zou mogen worden. Toch heeft ze ook suggesties gedaan, áls ervoor werd 
gekozen om daar te bouwen, op welke manier dit dan zou moeten gebeuren. Dit geeft 
de proactieve rol van het HDSR in het project weer en toont daarbij ook dat, hoewel niet 
altijd voor het waterbelang is gekozen, hier wel bij stil is gestaan en het waterschap 
constructief meedacht  ook als zij niet volledig haar zin kreeg.

Er is, in het kader van de structuurvisie Rijnenburg, geen formele watertoets uitgevoerd, 
maar het aandeel van water is in het gehele plan meegenomen. Bij de locatiekeuze heeft 
het aspect water geen rol gespeeld (behalve in de zin dat Utrecht eerder een voorkeur had 
voor Leidsche Rijn mede vanwege de veenproblematiek), maar bij de inrichting wel.
De partijen gaan er dan ook van uit dat het doorlopen van de watertoets geen problemen 
zal opleveren.
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5 Verklaringen/conclusies

5.1 Inleiding
In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste waarnemingen met betrekking tot de wateraspecten 
in deze case van het evaluatieteam samengevat en zijn daarvoor, gezien vanuit de 
procesbenadering, verklaringen gezocht.

In  5.2 worden opgave en resultaat behandeld. Wat was of waren de initile opgave(n) 
bij de start van het gebiedsproces? Welk (tussen)resultaat is in het voorjaar van 2011 
bereikt? In het doorlopend proces van initile opgave(n) naar resultaat zijn vervolgens de 
belangrijke elementen of fasen benoemd, die in de daaropvolgende paragrafen nader zijn 
uitgediept. Daarbij zijn verschillende verklarende factoren te onderscheiden, die hier als 
volgt zijn ingedeeld:
  Ontwikkelingen in opgaven en speelveld;
  De opstelling van actoren en hun interacties daarbij;
  De maatschappelijke context en de spelregels gedurende het proces.

Tot slot volgt een korte recapitulatie van de toepassing en de rol van het 
procesinstrument watertoets in dit planproces.

5.2 Opgave en resultaat

Initile	opgave
De reden dat Rijnenburg als ontwikkellocatie werd aangewezen, was de grote vraag naar 
woningen in de regio Utrecht. Na Leidsche Rijn vormde dit een grote gebiedsontwikkeling 
om aan de woningvraag te kunnen voldoen. De exacte opgave voor Rijnenburg was lange 
tijd onduidelijk, omdat discussie bestond over de inrichting van het gebied: open laten 
met relatief weinig woningen zodat een overloopzone naar het Groene Hart ontstaat, of 
juist zoveel mogelijk bouwen om overige gebieden te sparen.
Uiteindelijk is de opgave gesteld om 7.000 woningen te bouwen in een groen-blauwe 
setting.

Resultaat	voorjaar	2011
Na vaststelling van de structuurvisie in februari 2010 is de gemeente gestart met het 
opstellen van het Werkboek 1.1. Ten behoeve van de haalbaarheid van het plan zijn hierin 
minder ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid opgenomen 
dan in de structuurvisie. Op dit moment wordt nagegaan hoe de verschillende partijen 
(gemeente, provincie, waterschap en marktpartijen) tegenover dit werkboek staan. Op 
basis daarvan wordt de verdere koers bepaald.

Belangrijke	elementen
  Locatiekeuze;
  Lange tijd onduidelijkheid over woningbouwprogramma;
  Goede samenwerking tussen partijen  maar geen resultaat.

5.3 Locatiekeuze 
De locatie van de ontwikkeling is door ruimtelijke en bestuurlijke overwegingen 
ingegeven. Ruimtelijk vanuit de wens om compact te bouwen en het Groene Hart 
zoveel mogelijk te sparen. Bestuurlijk om aansluitend te bouwen op en binnen de 
gemeentegrenzen van de stad Utrecht.
De door de partijen overeengekomen opgave was 7.000 woningen in een groen-blauwe 
setting. 
Water speelde geen rol in de locatiekeuze. Wel was de fysieke gesteldheid van het gebied 
mede reden voor Utrecht om aanvankelijk niet voor Rijnenburg maar voor Leidsche Rijn 
als ontwikkellocatie te kiezen. 
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De waterbeheerder is niet bij de locatiekeuze betrokken geweest. Deze keuze is door 
rijkspartijen in samenwerking met provincie en gemeente Utrecht tot stand gekomen. 
Het HDSR was er lange tijd tegen om deze locatie te ontwikkelen. Pas na de locatiekeuze 
is het waterschap echt betrokken geraakt bij het proces. Eerst door van buiten het proces 
randvoorwaarden te formuleren, later door actief te participeren (in het klimaatatelier).

De keuze voor Rijnenburg is gemaakt in een periode waarin de laatste uitbreidingslocaties 
in de Randstad werden aangewezen, terwijl de grote steden de ogen gingen richten 
op binnenstedelijke herstructurering. Projectontwikkelaars hadden zich al massaal 
ingekocht, maar het politieke draagvlak voor traditionele verstedelijking was aan het 
eroderen.

5.4 Lange tijd onduidelijkheid over woningbouwprogramma
De opgave van de partijen was om in twee jaar tijd een structuurvisie op te leveren met 
een hoog ambitieniveau ten aanzien van duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Bij 
de politiek bestuurders was er de wens om zich daarmee te profileren. Het waterschap 
heeft aanbevelingen gedaan over de manier van inrichting van het gebied. In het 
streekplan Utrecht 2005 - 2015 van de provincie was Rijnenburg als reserveringslocatie 
voor woningbouw aangegeven, met een opgave van 5.000  8.000 woningen. Het HDSR 
adviseerde om alleen de hoge delen te bebouwen. Uiteindelijk is hier een compromis in 
gevonden en wordt een deel van de laaggelegen gebieden ook bebouwd. Daarnaast is 
ervoor gekozen om in de hoge zandgronden door middel van een flexibel peil water te 
bufferen voor droge perioden.
Verder is de keuze voor een groen-blauwe invulling slechts deels ingegeven door 
waterbelangen. Een belangrijk element hierin was namelijk ook de wens van de gemeente 
om een hoogwaardig woonklimaat te realiseren waar veel water en groen goed in past.

Uiteindelijk gaf het onderzoek naar verkeer en vervoer (2009) voor de provincie de 
doorslag om het aantal woningen zeker niet groter dan 7.000 te laten zijn. Vanuit de 
gemeente was de reden voor deze maximalisatie de wens een hoogwaardig woonmilieu 
te realiseren en het Groene Hart te sparen.

Met de start van het klimaatatelier ontstond er een sterk samenwerkingsverband 
tussen provincie, waterschap en gemeente. In een iteratief proces tussen de creatieve 
werkvormen van het klimaatatelier (charettes, communtiy lab) en het schrijfproces van 
de structuurvisie groeide een gezamenlijk plan. De samenwerking ging zover dat de 
betrokkene van het waterschap de waterparagraaf in de structuurvisie schrijft.

De structuurvisie voor Rijnenburg werd ontwikkeld in een tijd dat ideen als cradle to 
cradle, klimaatbestendigheid en leven met water sterke opgang maken. Rijnenburg loopt 
in al deze trends mee, soms zelfs voorop. Betrokkenen zijn vrijwel allen gegrepen door de 
ambitie om hier een voorbeeldproject neer te zetten met een stevige uitstraling.

5.5 Goede samenwerking tussen partijen  maar geen resultaat
Water is een belangrijk aspect bij de inrichting van het plangebied, ook in het kader van 
klimaatbestendigheid en duurzaamheid. Het plangebied bestaat uit veengronden en 
drooglegging hiervan moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Bij de manieren waarop 
met waterberging en droogteopvang rekening kon worden gehouden, waren het HDSR 
en het klimaatatelier belangrijke partijen. Zo wordt er bijvoorbeeld ingezet op adaptatie 
in plaats van vóórkomen als het gaat om wateroverlast. Dit zal zich onder meer uiten in 
woningen op palen.
De extra ambities die vanuit het klimaatatelier werden aangedragen, werden door alle 
partijen ondersteund. De partijen hadden bij het opstellen van de structuurvisie allen het 
doel om van Rijnenburg een hoogwaardig, duurzaam en klimaatbestendig woonmilieu te 
maken. 
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Daardoor zijn echter in de ontwikkeling extra ambities neergelegd die niet aan de 
grondexploitatie toegerekend kunnen worden. De partijen willen zich wel inzetten om 
deze ambities waar te maken, maar op welke manier is nog onbekend. De vraag is in 
hoeverre het ambitieniveau ten aanzien van klimaatbestendigheid nu een sta-in-de-weg 
vormt om te komen tot een haalbare exploitatie.
Niet alle ambities kunnen in het plan worden opgenomen. In de huidige structuurvisie 
hebben de partijen al concessies moeten doen. Zo wilde HDSR een volledig 
zelfvoorzienend watersysteem voor Rijnenburg, maar dit was niet haalbaar. Aan de 
andere kant wil de gemeente graag in de strook bouwen langs de A12. Dit is echter het 
laagste deel van het gebied, waardoor op een duurzame, klimaatbestendige manier 
bouwen op deze plek erg duur zal zijn.

Het proces dat op de structuurvisie zou moeten volgen (het uitwerken, afpellen en 
concretiseren) is niet goed van de grond gekomen. Ondanks de goede samenwerking van 
de partijen in het proces, heeft dit niet geleid tot een fundamenteel en gedragen plan. 
Inmiddels heeft de gemeente zelf een aantal keuzes gemaakt en is daarmee naar de 
marktpartijen gestapt. Nu ligt alles feitelijk weer open, omdat de marktpartijen zelf 
mogen aangeven op welke wijze zij 7.000 woningen financieel haalbaar en duurzaam 
denken te kunnen ontwikkelen. In deze fase krijgen de private partijen meer inspraak, 
omdat zij nu moeten aangeven hoe zij denken de plannen te kunnen halen. 

In deze fase wordt duidelijk dat de financile crisis en de crisis op de woningmarkt niet 
aan Utrecht voorbijgaat. Ook de hype rond klimaatbestendigheid is over haar hoogtepunt 
heen. Daarmee komt het proces in een vacum te verkeren, dat vooralsnog niet ten einde 
lijkt. 
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Colofon

De projectgroep Evaluatie watertoets voert de evaluatie uit voor de Landelijke Werkgroep 
Watertoets. De Landelijke Werkgroep Watertoets werkt in opdracht van het Bestuurlijk 
Koepeloverleg (BKO), de opvolger van het Nationaal Wateroverleg (NWO).
De projectgroep Evaluatie Watertoets is in haar werkzaamheden ondersteund door een 
consortium van Grontmij Nederland B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam en Nirov.

Projectgroep	Evaluatie	watertoets
Hilde Westera  Rijkswaterstaat Waterdienst, projectleider
Izabel Costa  Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Water en Ruimte
Garmt Arbouw  Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Water en Ruimte
Marcel de Ruijter  Unie van Waterschappen
Reginald Grendelman  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Cees Kamphuis Interprovinciaal Overleg
Nienke Siekerman Rijkswaterstaat Waterdienst
Jane Jagernath Rijkswaterstaat Waterdienst

Landelijke	Werkgroep	Watertoets
Jelte Bosma  Waterschap Zuiderzeeland, voorzitter
Hilde Westera Rijkswaterstaat Waterdienst, secretaris
Cees Kamphuis Interprovinciaal Overleg
Reginald Grendelman  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Marcel de Ruijter  Unie van Waterschappen
Nienke Siekerman  Rijkswaterstaat Waterdienst
Wim Zeeman  Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie, Dienst 

Landelijk Gebied
Garmt Arbouw  Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Ruimte en Water
Izabel Costa  Ministerie van Infrastructuur & Milieu, DG Ruimte en Water
Jane Jagernath  Rijkswaterstaat Waterdienst

Projectkernteam	Consortium
Frans Kwadijk Grontmij Nederland B.V., projectleider
Frans-Bauke van der Meer  Erasmus Universiteit Rotterdam
Martijn Steenstra Grontmij Nederland B.V.
Marjolein Stamsnijder Nirov

Eindredactie:  Renata van Gelderen (Tekstbureau Kroes)
Vormgeving:  Annemiek Stoel (Blun Grafisch ontwerpen en Webdesign)
Coverfoto:  Tekstbureau Kroes

Den Haag, november 2011
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Bronnen

Interviews
Mevr. Kuin Gemeente Utrecht
Dhr. de Weerd  Gemeente Utrecht
Dhr. M. Jongens  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Dhr. M. van Schaik  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Dhr. J. van Amerom  Provincie Utrecht
Dhr. E. Versloot Provincie Utrecht
Mevr. C. Maka  DG Water (inmiddels hier niet meer werkzaam)
Dhr. W. Hilhorst Gemeente Utrecht
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PlanMER voor Rijnenburg, ten behoeve van de Structuurvisie Rijnenburg (augustus 2009), 
Tauw


