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Hieronder is beschreven wat de rol is van de begeleidingsgroep, en wat de 

procesafspraken zijn tussen de deelnemers in de begeleidingsgroep. Alle deelnemers 

hebben zich gecommitteerd aan deze afspraken. Deze afspraken worden gepubliceerd 

op de site van het Waterschap Aa en Maas.  

 

Wat voorafging 

In het gebiedsplan van de Raam is een voorgenomen peilopzet van +80cm +NAP bij 

de Egweg vastgelegd om oplossingen te bieden voor de verdroging in de 

natuurgebieden en de hoger gelegen agrarische gronden. Vertegenwoordigers van 

gebiedspartijen hebben in het totale plan actief meegedacht en samengewerkt. Niet 

alle direct in- en omwonenden hebben in alle ontwerpateliers meegedraaid.  

Omdat het gebied hoger en lager gelegen gronden kent die agrarisch gebruikt worden 

is peilopzet geen eenvoudige maatregel. Daarom is ook besloten de peilopzet 

stapsgewijs (per 20 cm) uit te voeren en met een uitgebreid stelsel van peilbuizen te 

monitoren wat er in werkelijkheid gebeurt.  

Voorafgaand aan de peilopzet is een modelstudie gedaan om te onderzoeken of en 

waar de peilopzet het gewenste effect heeft en waar mogelijk nadelige effecten 

ontstaan. Voor nadelige effecten heeft het waterschap zich gecommitteerd aan de 

trits: voorkomen, mitigeren, schade vergoeden.  

Voor de uitvoering van de modelstudie heeft het Waterschap een begeleidingsgroep 

uitgenodigd om de studie te begeleiden. Nu de studie is uitgevoerd worden de 

volgende stappen gezet: integraal ontwerp van het beekherstel, waarbij ook 

mitigerende maatregelen op systeemniveau worden verkend, procesafspraken voor de 

stapsgewijze peilopzet en het implementeren van de waterwijzer waarmee de 

individuele situatie ingeregeld kan worden. Ook vinden individuele 

keukentafelgesprekken plaats (door Corona en onvoldoende voortgang nu verwacht in 

juni 2021).  

Het Waterschap Aa en Maas heeft zich gecommitteerd aan de afspraak dat de 

besluitvorming pas plaatsvindt op het moment dat de individuele betrokken weten wat 

de peilopzet voor hen gaat betekenen in mogelijke voordelen/overlast, mitigerende 

maatregelen op kleinschalig niveau en/of schadevergoeding.  
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Taak en rol van de begeleidingsgroep 

De begeleidingsgroep begeleidt het proces van de peilopzet bij de Egweg. De 

begeleidingsgroep denkt en werkt actief mee om er zorg voor te dragen dat de 

modelstudie uitgevoerd wordt conform de afspraken met het gebied. Voordat 

uitkomsten uit de modelstudie gecommuniceerd worden met alle belanghebbenden in 

het gebied, toetst de begeleidingsgroep of de informatie helder en toegankelijk en 

conform de afspraken is. De bewoners en agrariërs in de begeleidingsgroep woren 

inhoudelijk bijgestaan door een door hen zelf geselecteerde inhoudelijk expert, Ruud 

Barthelomeus. De inhoudelijk expert kan onafhankelijk advies geven, bijvoorbeeld over 

de input van gegevens in de studie, de wijze waarop de studie wordt uitgevoerd en 

waar extra aandacht aan besteedt dient te worden. De begeleidingsgroep neemt geen 

inhoudelijke besluiten. Wel kan de begeleidingsgroep, bij onderlinge overeenstemming, 

wijzigingen in het proces voorstellen indien veranderende omstandigheden daarom 

vragen (zoals bijvoorbeeld online meetings of webinars organiseren, een extra ronde 

keukentafelgesprekken inlassen).  

 

Voor de uitvoering van de modelstudie zijn bewoners en grondeigenaren als 

belanghebbenden in eerdere sessies (januari 2020) betrokken bij het opstellen van de 

onderzoeksvragen, het valideren van de huidige situatie als basis in het model en de 

participatieve monitoring. 

 

Het waterschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van de modelstudie en de 

besluitvorming over de uitkomsten.  

 

Waar we nu staan 

Inmiddels is de modelstudie uitgevoerd en zijn de resultaten gedeeld met het gebied. 

We staan nu voor de fase waarin de mitigerende maatregelen in het integraal ontwerp 

uitgewerkt kunnen worden, de schaderegeling invulling moet krijgen en het proces 

voor de stapsgewijze peilopzet uitgewerkt wordt. Na de uitwerking van het integraal 

ontwerp, volgt een herberekening op de effecten in het model. Daarnaast zijn er in de 

begeleidingsgroep vragen gesteld, deels ingegeven vanuit het gebied, die nog 

onvoldoende beantwoord zijn.  

Het waterschap vraagt de begeleidingsgroep haar werk voort te zetten in deze nieuwe 

fase, alle leden van de begeleidingsgroep stemmen hier mee in.  

 

Deelnemers in de begeleidingsgroep  

In de begeleidingsgroep nemen nu deel: 

• Waterschap Aa en Maas, de projectleider en de omgevingsmanager  

• Bestuurder ZLTO 
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• Brabants Landschap en Staatsbosbeheer 

De deelnemers die namens deze organisaties aan tafel zitten hebben ook het proces 

van het GebiedsPlan Raam meegemaakt.  

 

• Belanghebbenden uit het gebied die het geluid van verschillende ‘delen van 

het gebied’ kunnen inbrengen, zoals agrariërs die in de hoger1 en lager 

gelegen delen hun bedrijf hebben en een bewoner.  

• Inhoudelijk expert 

• Onafhankelijk voorzitter 

 

Als begeleidingsgroep hebben de deelnemers een gezamenlijke taak om het proces 

van de peilopzet zo goed mogelijk te begeleiden. Deelnemers representeren 

verschillende geluiden uit het gebied, zij hoeven niemand te vertegenwoordigen, zij 

spreken niet namens een achterban.  

Alle direct betrokkenen kunnen zelf hun belangen en ideeën voor oplossingen 

inbrengen in de brede bijeenkomsten en de keukentafelgesprekken.  

 

Toetreding van een nieuw lid van de begeleidingsgroep kan na instemming van alle 

deelnemers in de begeleidingsgroep.  

 

De begeleidingsgroep is niet de plek waar individuele belangen ingebracht of 

besproken worden. Dat kan in de keukentafelgesprekken. Indien dit toch gebeurt zal 

de onafhankelijk procesbegeleider betrokkene daarop aanspreken.  

 

Rol van de onafhankelijk voorzitter 

• Voorzitten van de begeleidingsgroep en indien gewenst de 

brederebijeenkomsten in het gebied. 

• Opstellen agendavoorstel en meelezen verslaglegging 

• Bewaken van de procesafspraken (samen met de deelnemers in de 

begeleidingsgroep) 

 

 

1 Er is op dit moment nog geen deelnemer van de hoger gelegen agrarische gronden. In overleg met de lokale 

vertegenwoordiger van LTO zoeken we een geschikte kandidaat. Indien die niet gevonden wordt, is het aan de 

begeleidingsgroep in zijn geheel om oog te houden voor het begeleiden van het proces vanuit het perspectief 

van de hoger gelegen gronden (welke vragen zouden zij hebben tav de modelstudie, welke mogelijke 

oplossingen kunnen zij bijdragen).  
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Werkwijze en bijeenkomsten 

De begeleidingsgroep komt in principe elke zes weken bij elkaar. Afwijken hiervan kan 

na onderlinge overeenstemming.  

 

Interne en externe communicatie  

In de begeleidingsgroep spreken partijen met elkaar. Deelnemers richten zich 

rechtstreeks tot de bron indien er onduidelijke informatie is, ook als die hen via 

bewoners in het gebied bereikt.  

 

In de begeleidingsgroep moet de ruimte zijn om in vertrouwen prille ideeën in te 

kunnen brengen. Ook als die ideeën niet of nog niet haalbaar zijn of gevoelig liggen. 

Daarom communiceren individuele leden dit niet naar buiten, ook niet naar de pers 

tenzij we samen anders besluiten. Er worden afspraken gemaakt over wanneer, naar 

wie en hoe er wordt gecommuniceerd over de tussenresultaten. Verslagen van de 

bijeenkomsten van de begeleidingsgroep worden gepubliceerd op de projectpagina van 

het waterschap en zijn voor iedereen toegankelijk. Daarmee communiceren we 

gezamenlijk naar buiten. 

 

Indien een lid van de begeleidingsgroep een eigen adviseur wil raadplegen kan de 

benodigde informatie daarvoor uitgewisseld worden. De begeleidingsgroep heeft een 

gezamenlijk adviseur in de persoon van Ruud Bartholomeus die deelneemt aan de 

bijeenkomsten.  

 

Alle partijen krijgen de beschikking over dezelfde basisinformatie.  

 

Alle partijen spreken vooraf af om de berekeningen van de modelstudie als uitkomst te 

accepteren als de best beschikbare kennis. Het kan zijn dat de leden van de 

begeleidingsgroep het niet eens zijn met de beleidskeuzes waar die kennis toe leidt, 

maar de kennis is de kennis.  

 

Ook de praktijkkennis die de eigenaren/beheerders van de gronden en de bebouwing 

hebben, die behulpzaam is voor het proces, wordt door alle partijen als waardevolle 

kennis erkend.  

 

Alle partijen stemmen in met de geselecteerde onafhankelijke deskundige.  

 

Er wordt kennis van deskundige toegevoegd op het gebied van gewas en 

bedrijfsvoering (DLV). Hiervoor is iemand geselecteerd door het Waterschap Aa en 

Maas, de onafhankelijk deskundige (hydrologie) en de vertegenwoordigers van ZLTO 
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en de ANV. Alle partijen stemmen met deze deskundige in. Omdat veel agrariërs van 

hetzelfde bureau gebruik maken voor hun persoonlijk advies, zal Waterschap Aa en 

Maas zorgdragen voor een goede integriteitsverklaring.  

 

WS/Tauw maakt iom de onafhankelijk deskundige een planning wanneer ze wat 

kunnen opleveren. WS/Tauw en de onafhankelijk deskundige lichten de uitkomsten 

gezamenlijk toe aan de werkgroep en de belanghebbenden onder regie van de 

onafhankelijk voorzitter.  

 

De rollen tussen WS/Tauw en de onafhankelijk deskundige zijn als volgt:  

• WS/Tauw en de onafhankelijke deskundige hebben onderling overleg, met 

als doel om overeenstemming te bereiken over de uitgangspunten en input 

van het model en de uit te voeren berekeningen. Indien geen 

overeenstemming bereikt wordt zullen zij dat aan de begeleidingsgroep en 

belanghebbenden toelichten.  

• Tauw stelt i.s.m. de technisch specialisten van het waterschap de studie op 

en vertaalt dat naar een begrijpelijk document.  

• De onafhankelijk deskundige toetst de uitkomsten van de 

modelberekeningen en maakt dit begrijpelijk naar de belanghebbenden. Hij 

is primair deskundige, geen belangenbehartiger.  

 

Alle partijen maken samen onderscheid tussen wat er al wel bekend is en wat we nog 

moeten weten. We maken een analyse van de beschikbare en benodigde 

kennis/informatie en spreken af hoe we de ontbrekende kennis/informatie gaan 

verzamelen.  
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