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Onze delta
•
•
•

60% overstroombaar,
9 miljoen mensen, 2/3e BNP,
16% economie afh. zoetwater

Uitdagingen
•

•

Zeespiegel stijgt, bodem daalt,
temperatuur stijgt, extremen
nemen toe
Economische ontwikkelingen

Kern Deltaprogramma
•
•
•

Niet meer reageren op, maar volgende ramp voorkomen,
Veiligheid én zoetwater, leefbaarheid en economie van onze delta beschermen
Verankering in Deltawet met Deltafonds en deltacommissaris en jaarlijks
voorstel met maatregelen en voortgang naar Tweede Kamer
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Deltaprogramma sinds 2010
•

Eerste grote mijlpaal in 2014
Deltaplan voor de 21e eeuw

•

Basis voor maatregelen tot 2050, totale
omvang ordegrootte 20 miljard
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Aanpak
•

Eigentijdse overheid (rijk en regio), maatschappelijke organisaties en
bedrijfsleven doen actief mee

•

Continuïteit, Deltawet, Deltafonds, deltacommissaris en Deltaprogramma met
duidelijke doelen

•

Joint fact finding: gezamenlijk (en met kennispartijen) probleem en
oplossingen in kaart brengen. Transparantie.

•

Adaptief: mogelijke toekomsten, lange en korte termijn, flexibiliteit en
meekoppelen, omgaan met onzekerheden
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Governance
(eigentijdse overheid)
Deltaprogramma: VenW, VROM, LNV, DC
Provincies, waterschappen, gemeenten, maatschappelijke organisaties
9 Deelprogramma’s
Opdrachtgevers

VenW

VROM/
VenW

VenW

LNV

VROM/
VenW

VenW

VenW

LNV

VROM/
VenW

Generiek

Gebiedsgericht

Kust

Wadden
gebien

Rivieren

RijnmondDrechtsteden

Zuidwestelijke
Delta

Nieuwbouw en
herstructurering

Zoetwater
voorziening

Veiligheid

IJsselmeer
gebied

Maatschappelijke organisaties (OWN (generiek),
gebiedsgericht maatwerk

Advisering Deltaprogramma

Medeopdrachtgevers: Provincies,
Gemeenten, Waterschappen

9 x Programmaorganisaties (medewerkers van rijk en regio)
o.l.v. Programma directeuren
Bestuurlijke
Overleggen

6 Regionale Stuurgroepen / Bestuurlijke Overleggen

Stuurgroep Deltaprogramma/Nationaal Bestuurlijk Overleg
Reg. besluitvorming

Min. Stuurgroep DP/Ministerraad
Tweede Kamer
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Continuïteit: doelen, middelen, regie én planning
2010

2011

Mogelijke
strategieën

Probleem
analyse

DP 2011

2012

DP 2012

DP 2013

2013

kansrijke
strategieën

2014

Voorkeursstrategieën
+ Deltabeslissingen

DP 2014

2015

à

Nationaal Water Plan
Verankering regionale
beleidsplannen

DP 2015

à DP2016
en verder

Voorspelbaarheid belangrijk maar genoeg ruimte houden
voor improviseren
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Joint fact finding:
Creativiteit, draagvlak, kwaliteitsborging.
Basis voor besluitvorming
Voorbeeld: Ontwerpend onderzoeken
Interactief verbinden:
• Ruimtelijke planners, ontwerpers,
waterbouwers, betrokken burgers,
economen, etc.
• Doelen Deltaprogramma en lokale
ambities
• Kosten en baten
• Abstracte ideeën en beelden/kaarten

Adaptieve aanpak (adaptief deltamanagement)
Deltascenario’s

•

Strategieën:
– Zijn robuust voor de deltascenarios
– Denk in adaptatiepaden:
mogelijkheid om te versnellen of te
vertragen en flexibiliteit om op
andere strategie over te stappen

•
Adaptatiepaden

Integrale aanpak:
– Verbinden korte termijn besluiten
over fysiek domein met lange
termijn wateruitdagingen
– Verbinden met andere
investeringsagenda’s

Omgaan met onzekerheden in besluitvorming: zo low-regret
als mogelijk (robuust én flexibel én dient ook andere doelen)
22 September 2014
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Nederland in 2050
• Duurzaam en robuust ingericht
om Nederland leefbaar, bewoonbaar
en economisch sterk te houden
en de grotere extremen van de natuur
op te kunnen blijven vangen:
• VEERKRACHTIG en VOORBEREID
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Nieuwe Wadden

Programma naar een Rijke Waddenzee

Samen gaat het beter

Programma-management in een bewegend veld

Wat is het Programma naar een Rijke Waddenzee?

21 oktober 2008:
Convenant transitie mosselsector en natuurherstel: 2 pijlers

•
•

ontwikkel een omvattend natuurherstelprogramma
transitie van de mosselsector naar een duurzame mosselvisserij en -kweek

Wat willen we: een Rijke Waddenzee in 2030

Voedselweb in evenwicht: duurzame visserij
Grootschalige aanwezigheid biobouwers:
herstel wilde mosselbanken en zeegrasvelden
Schoon en helder (genoeg) water: slimmer baggeren
Veiligheid en natuur hand in hand:
kwelders, herstel zoet-zout overgangen, vismigratie
Ingebed in internationale keten:
versterken van de flyway-samenwerking

Maar hoe?

Hoe doe je dat in een hoog dynamisch systeem …
in een complexe bestuurlijke werkelijkheid?
… en waar oorzaak en gevolg niet altijd eenduidig zijn
… en vanuit welk referentiebeeld werk je?

De Waddenzee als ‘common’

Wat hebben we gedaan?

Interventie-strategie
•PRW als netwerkorganisatie
•Stevige inhoudelijke basis (‘wetenschappelijke’
bouwstenen met draagvlak)

overheid

•Leren door doen (‘niet blijven studeren’)
•Naar andere vormen van samenwerking
•Wegblijven van organisatie en politiek

gebruikers

deals

ngo’s

PRW als netwerkorganisatie: partners en projecten
Garnalentransitie
Mosseltransitie

VisNed

CWN
CWSS
BirdEZ
life
CWSS
BMU

EZ

Sportvisserij
RWS

EZ

CWN =
NGO’s

provincies

visserij

havens

RWS

Groningen

recreatie

W’fonds

W’academie

Progr.
Samenw. havens
Ecoshape
Groene havenontwikkeling

gemeente

WV

Programma Nieuwe
A'dijk

waterschap

Programmabureau

GSP
SBE
EZ

EemsDollard

Fryslan

EZ

Flyway-initiative

CWN

Afsluitdijk
vismigratierivier

provincies
Wadvaarders
CWN EZ

PO-Vis

CWN

PO-mossel

Actiepr. vaarrecreatie

PH-dijk
Texel
HHNK
I&M
NHolland

DP-W
Oerol
RWS

Terschelling
RWS

W' academie
Kennis Slibhuishouding

Striep

Rollen

Interventie-wijze
•Faciliteren van coalities tussen overheid, NGO’s en gebruikers
•Aanjagen al dan niet lopende projecten
•Ontwikkelen van projecten / planuitwerking
•Verbinden van kennis / kennismontage
•Rollen in de programmering

Projecten

Waar staan we nu: start PRW2015-2018?

‘interventies’

‘nieuwe
Interventies’

Nieuwe Wadden

werkwijze

‘geleerd’

2018
2010
2014
Samen
gaat
het beter
‘gerealiseerd’

inhoud

‘grote brokken’

2027-2030

Leerervaringen

Leerervaringen PRW-team
•Goede balans tussen ‘vrije rol’ en gevangen in organisatie-structuren
•Probeer geen actor te worden met een eigen (organisatie) belang (dat geldt
ook intern)
•Balans tussen ‘resultaten laten zien’ en gebrek aan kennis/overzicht.
•Balans tussen lange termijn doelen en concrete projectresultaten
•Kijk waar de energie zit, maar laat je daar ook niet alleen door leiden
•Elke werkelijkheid is geldig (programma-team moet veilig zijn)
•Wie is ‘eigenaar’ van de opdracht?
•Hoe houd ik de opdrachtgevers erbij?

