
Procesafspraken 

• Alle partijen krijgen de beschikking over dezelfde basisinformatie. Daarbij hoort ook welke 

input voor het model wordt gebruikt en relevant is.  

• 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/informatiegaan verzamelen. 

• De werkgroep en belanghebbenden stellen de ‘onderzoeksvragen’ op in overleg met 

WS/Tauw en de onafhankelijke deskundige. Zij maken onderscheid in ‘must know’ (om echt 

verder te komen in besluitvorming) en ‘nice to know’ (ook handig/leuk om te weten, maar 

niet nodig om besluiten te nemen). Die laatste categorie kan soms meelopen in hetzelfde 

onderzoek, maar soms vergt het hele andere dingen of veel meer tijd. Alle vragen worden 

nog een keer getoetst op: helpt ons dit in de besluitvorming? 

• Alle partijen spreken vooraf af om de uitkomst van de studie te accepteren als de best 

beschikbare kennis. Het kan zijn dat stakeholders het niet eens zijn met de beleidskeuzes 

waar die kennis toe leidt, maar de kennis is de kennis.  

• Alle partijen stemmen in met de te selecteren onafhankelijke deskundige. 

• De werkgroep blijft bestaan en doet voorwerk / faciliteert het proces en wordt een 

begeleidingsgroep. Deze groep neemt geen besluiten maar doet het voorbereidend werk.  

• We communiceren NIET naar buiten (alleen wel naar eigen adviseur) en pers tenzij we 

samen anders besluiten. Er worden afspraken gemaakt over wanneer, naar wie en hoe er 

wordt gecommuniceerd over de tussenresultaten en de uitkomsten van de modelstudie. 

• 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:  

o 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 werkgroep en belanghebbenden toelichten.  

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

vertaalt dat naar een begrijpelijk document.  

o De onafhankelijk deskundige toetst de uitkomsten van de modelberekeningen en 

maakt dit begrijpelijk naar de belanghebbenden. Hij is primair deskundige, geen 

belangenbehartiger. 

 


