
Wanneer is er een gezamenlijk gevoel van urgentie? Leer van 
impactprojecten 
 
De sessie werd geleid door Corné Nijburg van Rijkswaterstaat. Tijdens 
deze sessie zijn de concrete resultaten gedeeld van drie regionale 
impactprojecten. De rode draad door deze 
gebiedsontwikkelingsprojecten zijn de vragen:  

 Wanneer is er een gezamenlijk gevoel van urgentie? 

 Hoe komen we tot bestuurlijke samenwerking over grenzen van 
organisaties heen? 

 
Klimaatbestendig Land van Cuijk (Arthur Hofstad) 
Ook plattelandsgemeenten worden geconfronteerd met verdroging, toenemende 
wateroverlast en hittestress in de kernen. In het impactproject  ‘Klimaatbestendig 
Land van Cuijk’ werken overheden, private partijen (tuincentra en bouwmarkten) en 
burgers nauw samen. Budgetten zijn ontschot. De top 5 klimaatkansen zijn vertaald 
in een klimaatkansenkaart. Een bevlogen en breed gedragen aanpak. 
 
Gebiedsontwikkeling Kop van de Betuwe (Bram Brouwer en Ton Drost) 
De Kop van de Betuwe richt zich op de verbetering van de meerlaagse veiligheid, het 
opwekken van duurzame energie, het oplossen van zoetwaterproblematiek, het 
realiseren van landschappelijke kwaliteit en burgerparticipatie. Op een regionale 
schaal was er te weinig gevoel van urgentie en de noodzakelijke (bestuurlijke) 
regionale structuren ontbraken, waardoor een gezamenlijke aanpak van regionale 
opgaven moeizaam verliep. Het enthousiasme in de samenwerking ontstond rond een 
concreet meer lokale kans rond water en energie (warmte koude opslag WKO). 
Vanuit dit lokale niveau haken nu meer regionale partijen aan.  
 
Robuust watersysteem in Zeeuws Vlaanderen (Gerjo Bommeljé en Emma Mc 
Ateer) 
Het Robuust Watersysteem werkt door de afstemming tussen watervraag en -aanbod 
aan een vitale regio. Is er op gericht om in toekomst beter dienstbaar te zijn en 
maximale meerwaarde te creëren voor bijvoorbeeld landbouw, natuur, industrie, 
recreatie en toerisme. Ter ondersteuning van dit proces is een ‘semantische wiki’ 
ontwikkeld. Deze biedt een samenhangend begrippenkader opgebouwd uit termen en 
betekenissen (zie link www.ruimtelijkeadaptatie.nl).  
 
In de sessie verzamelde succesfactoren van deze impactprojecten zijn: 

- Kies een passend schaalniveau bij de urgente opgave en schaal vandaaruit op of 
maak het juist specifieker. Werk gelijktijdig bottom up en top down. 

- Benut bestaande (bestuurlijke) structuren, neem bestuurders mee in de 
verschillende denkstappen die je doorloopt en zoek persoonlijk draagvlak bij 
lokale bestuurders.  

- Samenwerken is een middel en geen doel. Het moet wel klikken tussen mensen. 
Vertrouwen is de basis van samenwerking. Investeer daarin 

- Zorg voor ontschotting van budgetten en geef ruimte aan inzet van gelabeld geld. 
Leg het mandaat op het juiste niveau. 

- Je maakt snelheid en behoudt enthousiasme door resultaten te boeken op 
deeltrajecten. Vier je successen.  

 

http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/


 


