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Geachte heer, mevrouw,  
  
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze in te brengen op de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het programma Integraal Riviermanagement (IRM). 
Dekker is een familiebedrijf dat al ruim 100 jaar aan grote projecten in het rivierengebied werkt. 
Hierbij combineren we opgaven rondom klimaatadaptatie (hoog- en laagwaterproblematiek, 
scheepvaart), natuurontwikkeling (biodiversiteit, waterkwaliteit), toerisme en recreatie (landschap, 
cultuurhistorie) met de winning van bouwgrondstoffen (zand, grind, klei) en het verwerken van 
toepasbare grond. Een integrale aanpak, functiecombinaties, werken vanuit de identiteit en met de 
stakeholders van een gebied en duurzame ontwikkeling staan hierin centraal. Hiermee zien we 
duidelijke raakvlakken met de opgave om tot een programma voor Integraal Rivier Management 
(IRM) te komen. 
Tegen deze achtergrond hechten we eraan om te reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
voor het programma Integraal Riviermanagement zoals nu voorligt. 
  
1. Samenwerking  
Op uw uitnodiging tot samenwerking aan de ambitie voor een integrale aanpak van de opgaven met 
het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) gaan we graag in. Hierbij gaat het om het 
uitwisselen van kennis en ervaring tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Maar we 
gaan graag een stap verder in de samenwerking. We worden graag uitgenodigd en uitgedaagd om 
met de inzet van delfstofwinning tot projecten te komen die bijdragen aan de IRM-ambitie. Door 
slimme combinaties kan met de inzet van beperkte maatschappelijke middelen veel worden bereikt. 
We vragen u deze inzet onderdeel te laten zijn van de voorgestelde MKBA. 
Dit vereist voor passende projecten beleidsmatig en bestuurlijk enthousiasme om vanuit draagvlak 
en samenwerking met de betrokken bevoegde gezagen het ingewikkelde stelsel van omgevingsrecht 
goed door te komen. Het vereist soms ook het koppelen van opgaven, bijvoorbeeld dijkversterking 
(door een Waterschap) met natuur-en watercompensatie en kleilevering vanuit een naastgelegen 
uiterwaard-project (door ons of een andere delfstofwinner). Als zelfrealisator vragen wij de overheid 
niet zozeer om geld maar vooral om bestuurlijke en ambtelijke medewerking aan integrale 
maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. 
  
2. Concretisering  
De complexiteit van het komen tot uitvoering van haalbare en uitvoerbare projecten langs de 
rivieren kennen we goed. Daarbij lopen we tegen dilemma’s aan die ook binnen IRM en de 
Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) spelen. Een voorbeeld hiervan is een 
voorgenomen herinrichting van de Willems- en Gouverneurspolder langs de Waal. Hiervoor is een 
plan ontwikkelt dat ziet op het realiseren van laag-dynamische riviernatuur, ooibos en geulen in 
plaats van intensief agrarisch gebruikt grasland. Dit grasland is echter aangewezen als 
ganzenfoerageergebied. Zo dreigt de aanwijzing voor één soort de integrale verbetering van 
natuurkwaliteit en biodiversiteit in de weg te staan. We waarderen in dit verband het voornemen om 
tot een systematiek van een ‘Natuurwinstplan’ te komen. Daarbij doen wij de oproep om los te 
komen van een beperkte lijst van doelsoorten en naar integrale gebiedskwaliteiten te kijken.  
In hetzelfde plan zit het reactiveren van een zandige oeverwal als ‘zandmotor’. Dit zou een gewenste 
bijdrage kunnen leveren aan de opgave rondom bodemerosie. Het kan echter vanuit het bestaande 
rivierkundige beoordelingskader evengoed gezien worden als een ongewenste aanzanding in het 
zomerbed. 



We verwelkomen de insteek om binnen het IRM de opgaven integraal te bezien (meerlaags, 
meervoudig). Zo zou een uitweg uit bovengenoemde en andere dilemma’s kunnen worden 
gevonden. Dan is het wel nodig om ook het juridisch en financieel instrumentarium hierop aan te 
passen.  
Het belang om tot goede projecten van delfstofwinning gecombineerd met maatschappelijke doelen 
te komen is groot. Het is voor ons als bedrijf ons bestaansrecht. Het is ook essentieel voor het 
beschikbaar houden van voldoende bouwstoffen om de grote bouwopgave (woningen, dijken etc.) in 
Nederland in de komende decennia waar te kunnen maken. 
  
We zijn met onze projecten graag een vooruitgeschoven post waarin de opgaven vanuit IRM (en 
PAGW) concreet worden gemaakt. De gesprekken die we hierover met u voeren waarderen we zeer. 
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