
Welke richting geeft u 
mee?

HWBP Verkenning Mastenbroek-IJssel



Programma

Plenaire toelichting
• Waarom een bestuurlijke opdracht vóór start project?
• Casus: Project Mastenbroek-IJssel

In groepen in gesprek
Richting geven aan de bestuurlijke opdracht voor de thema's:
1. Betekenis van het project voor het gebied
2. Werken met lokale grond



Bestuurlijke opdracht

• Richting geven voor start project! 

• Betekenis geven aan een project. Wat willen we bereiken?

Aanleiding:

• AB én HWBP-alliantie: Bestuurlijke sturing aan de voorkant (HWBP: ‘Naar 
een realistisch en betrouwbaar HWBP’: We investeren meer in de aanloop 
van een project)

• Wijziging rol AB onder nieuwe omgevingswet



Uw rol bij HWBP-projecten
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Legenda

Kredietverlening AB

Besluitvorming DB of AB



Mastenbroek-IJssel 
in vogelvlucht



IJsselmuiden





Waarom dit project?

Waterveiligheid: veilige dijken 

• Dijk ‘s Heerenbroek – IJsselmuiden niet sterk genoeg  

• Dijk bij Westenholte en in dorp Wilsum wel sterk genoeg

Dijk beschermt polder Mastenbroek tegen overstroming bij

• Storm vanuit IJsselmeer

• Hoge rivierafvoer IJssel



Planning project Mastenbroek-IJssel



Omgeving en raakvlakken

• Eigendom: groot deel dijk in eigendom WDODelta

• Huidige ontwikkelingen: 

• Kleine gemeentelijke plannen

• Toekomstige ontwikkelingen:

• Koppelerwaard: KRW en N2000-opgave, misschien: drinkwaterwinning

• Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW): pre-verkenning 

• Integraal riviermanagement (IRM): beleidsvorming

• Invulling kamerbrief Water & bodem sturend

• Provinciaal programma Landelijke gebied (PPLG)



Kansen voor betekenis met dit project

• Bijdrage eigen beleidsdoelen  kostenbesparingen, meerwaarde, milieuwinst

• Toekomstige ontwikkelingen: slim samenwerken of anticiperen op werk-met-
werk en/of besparing maatschappelijke kosten

• (Be)leefbaarheid gebied vergroten  meerwaarde en acceptatie

• Onderzoek toepassing lokale grond  kostenbesparing en milieuwinst



Bestuurlijke ambities 
en richtingen



Bestuurlijk (vastgestelde) kaders

Wat staat al vast?

• WDODelta: Watervisie, WBP, Beleidskaders, leidende 
principes HWBP

• HWBP: subsidieregeling HWBP

Voorbeelden uit het WBP

• De primaire keringen voldoen aan de norm

• We benaderen het watersysteem integraal met oog 
voor waterbeheer, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit



Welke richting 
geeft u ons mee? 



Richting geven aan de opdracht

Welke richting geeft u mee voor het onderzoek?

Veel kansen om invulling te geven aan onze eigen beleidsdoelen

Thema’s

1. Betekenis van het project voor het gebied

2. Werken met lokale grond



Thema 1: betekenis voor het gebied

Onderzoeksrichtingen:



In gesprek

Schrijf kort op:

• Waarom heeft deze richting uw voorkeur?

• Wat willen we hiermee bereiken?

• Welke aandachtspunten geeft u mee?

In gesprek

Plenaire terugkoppeling



Thema 2: werken met lokale grond?

Onderzoeksrichtingen:



Terugkoppeling en 
afronding


