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Onderwerp 
Evaluatie MIRT-Verkenning Varik-Heesselt

Kennisnemen van
De twee onderzoeken die zijn verricht in het kader van de evaluatie van ‘governance’ en 

‘communicatie- en participatie’ in het proces van de MIRT-Verkenning Varik-Heesselt.

Inleiding
Het besluit in de Tweede Kamer (juni 2018) over de MIRT- Verkenning Varik-Heesselt 
markeert het einde van het verkenningstraject dat drie jaar in beslag nam. Met het  
besluit is er in de toenmalige Stuurgroep behoefte aan een evaluatie van het 
verkenningsproces. De kennisbehoefte betreft twee aspecten. Ten eerste is er behoefte 
om de governance, de wijze waarop is gestuurd in de samenwerking tussen vier 
bestuurslagen, tegen het licht te houden. Ten twee is er behoefte om de kennis vast te 
leggen die is opgedaan in het communicatie- en participatieproces. 
De provincie Gelderland heeft deze opdracht op zich genomen en twee instituten 
benaderd voor de uitvoering ervan. De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur heeft 
in de eerste helft van 2019 de evaluatie van de governance afgerond middels het 
onderzoeksrapport ‘Samenwerking sturen; Duiding van dynamiek bij de MIRT-Verkenning 
Varik-Heesselt’. De Radboud Universiteit heeft onlangs de evaluatie van het 
communicatie en participatietraject verwoord in het onderzoeksrapport ‘Water door de 
Waal; Een evaluatie van participatie en communicatie over 
hoogwaterveiligheidsmaatregelen in Varik en Heesselt’. De beide onderzoeken zijn 
voorgelegd aan de leden van de voormalige stuurgroep (gemeente, waterschap, 
Ministerie en provincie), welke deze op haar beurt ter kennisgeving aanbiedt aan de 
huidige betrokken bestuurders. 

Uitkomsten
Enkele lessen die geleerd kunnen worden van de evaluatie zijn: 

-De noodzaak van transparantie van de diverse belangen;
-De uitdaging van een open bestuur;
-Aan het begin duidelijke keuze over de wijze van sturen c.q. van participatie;
-Vergroot het repertoire van rollen en instrumenten
-Het cruciale van empathisch vermogen en daarbij de bereidheid om vanuit de 

leefwereld van belanghebbenden te redeneren.
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Voor de volledige uitkomsten en aanbevelingen wordt uiteraard verwezen naar de 
betreffende onderzoeken. 

Communicatie
De uitkomsten van de evaluaties worden actief gedeeld en vormen een bron tot reflectie 
voor de betrokken overheden. Voor de gemeente geldt dat bij de uitvoering van projecten 
als reguliere activiteit wordt nagedacht over een passende communicatie- en participatie-
aanpak. Dit wordt doorgaans verwoord in een communicatieplan. De uitkomsten van de 
beide onderzoeken zullen hierbij in het vervolg worden beschouwd. 
Op 7 oktober 2019 vindt een brede (ambtelijke) bijeenkomst plaats, waarbij de 
uitkomsten van de beide onderzoeken worden toegelicht en bediscussieerd. 
Uitnodigingen hiervoor zijn verspreid onder de diverse betrokken overheden als 
gemeente, waterschap, provincie en Rijkswaterschap.

Bijlage(n)
1. Onderzoeksrapport  ‘Samenwerking  sturen;  Duiding  van  dynamiek  bij  de  MIRT-

Verkenning Varik-Heesselt’, uitgevoerd door NSOB, 2019
2.  Onderzoeksrapport  ‘Water  door  de  Waal;  Een  evaluatie  van  participatie  en 

communicatie  over  hoogwaterveiligheidsmaatregelen  in  Varik  en  Heesselt’, 
uitgevoerd door Radboud Universiteit, ISiS, 2019
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