
C5a Communication plan 
Pilot Flood plains Coevorden 
 
Inleiding 
De provincie Drenthe neemt deel aan het interreg project C5a. Doelstelling van het project C5a is 
het ontwikkelen van een strategie om de effecten van klimaatsverandering te adapteren rekening 
houdend met de onzekerheden op de lange termijn. Uitgangspunt daarbij is dat bij het ontwikkelen 
van die strategie het gehele watersysteem (Cloud to Coast) relevent is in samenhang met de 
effecten op belanghebbenden (sociaal / economisch). De te ontwikkelen strategie wordt vervolgens 
getest in een aantal pilot gebieden waaronder de pilot “Flood plains Coevorden”.   
 
Pilot Flood plans Coevorden 
Om overstroming in Coevorden en omgeving te voorkomen zijn er de afgelopen haren een aantal 
maatregelen genomen of in voorbereiding om ten tijde van hevige neerslag water op te kunnen 
vangen en geleidelijk weer af te kunnen voeren. Dat met als doel overstroming te voorkomen. 
Provincie Drenthe, het waterschap Vechtstromen en gemeente Coevorden zijn hierin samen 
opgetrokken. Voor een van de geplande gebieden, namelijk Weijerswold aan het 
Schoonebeekerdiep, zijn berokken partijen het uiteindelijk niet eens geworden. Situatie is nu zo dat 
formeel het gebied nog steeds planologisch vanuit de provincie is aangewezen al bergingsgebied 
terwijl zowel waterschap als gemeente hebben besloten het gebied niet meer als dusdanig in te 
richten. Met de “Cloud to Coas”t strategie als uitgangspunt wordt opnieuw naar de effecten van 
klimaatsverandering rond Coevorden gekeken om nu te komen tot een gemeenschappelijk gedeelde 
strategie.  
Daarnaast speelt er nog een 2e relevante discussie en dat is de relatie met maatregelen in de rivier 
de Vecht. Vanuit de Cloud to Coast aanpak gaat het namelijk niet alleen om de aanpak van een 
deel van het stroomgebied maar het oplossen van klimaatproblemen in het gehele stroomgebied.  
 
Ambtelijk/bestuurlijk 
Vooralsnog betreft de pilotstudie een ambtelijke (bureau) studie gegeven de gevoeligheid in het 
gebied en de verschillende standpunten van de besturen daarin. De resultaten worden voorgelegd 
aan de afzonderlijke besturen en bij een gedeelde zienswijze wordt een bestuurlijke bijeenkomst 
georganiseerd.    
 
Target groups 
De volgende stakeholders worden betrokken bij de uitwerking van de pilot: 

- Waterschap Vechtstromen 
- Gemeente Coevorden 
- Provincie Overijssel 
- Waterschap Drents Overijsselse Delta 
- Gemeente Zwolle 
- Rijkswaterstaat 

 
Communciation activities 
2019   
Vanwege de gevoeligheid met betrekking tot de situatie rond Weijerwold en ook de discussie rond 
de Vecht wordt een eerste voorzien waarbij zowel het waterschap als  gemeente Coevorden 
ambtelijk kunnen instemmen met de opstart van de pilot. Globaal worden daarbij de contouren 
uitgezet voor verdere stappen.  
Ook wordt informatie gegeven over de doelstellingen van het C5a project.  



 
Febr 2020  
In een tweede stap zal samen met het waterschap de bandbreedte van de op te pakken pilot verder 
worden besproken.  
Vervolgens zal het benodigde materiaal worden verzameld als input voor een “smalle” workshop 
met zowel vertegenwoordigers van het waterschap, de provincie Drenthe als ook de gemeente 
Coevorden ter voorbereiding van een bredere workshop waarin ook de relatie met de Vecht aan de 
orde komt.  
 
 
Sept 2020 
Workshop provincie Drenthe, waterschap Vechtstromen, gemeente Coevorden. 
In deze workshop wordt de beschikbare informatie gedeeld en besproken op welke wijze deze 
besproken kan worden in een brede workshop waarin ook de vragen vanuit de methode C5a aan de 
orde kunnen komen.   
 
Oktober/November 2020 

- Workshop provincie Drenthe, waterschap Vechtstromen, gemeente Coevorden, Provincie 
Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Gemeente Zwolle en Rijkswaterstaat 

 
Workshop bestaat uit een aantal onderdelen 
a. Bespreken van de beschikbare informatie die is gebruikt om tot een afweging van de floodplains 
rond Coevorden te komen, 
b. Toelichting op de C2C approach; 
c. Discussie in hoeverre de C2C approach is toegepast en op welke wijze die aanpak nog tot andere 
inzichten zou hebben geleid. Daarbij de discussie verbreden tot alle effecten klimaatverandering in 
het stroomgebied van de Vecht.  
 
Used channels 
Er wordt met name gebruik gemaakt van ambtelijk overleg. Daar waar nodig worden ook de 
bestuurders geïnformeerd. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling een breder publiek te betrekken bij 
de discussie.  
 
Methods 
 
Okt.2020 
Een verhalend filmpje is gemaakt dat gebruikt wordt als inleiding bij verschillende stakeholder  
workshops. Hierin wordt het C2C concept op een eenvoudig manier uitgelegd in het Engels. 
Daarnaast is het motiverend bedoeld om samen te werken aan een overal, gedeelde doelstellingen.  
 
Er is ook een bericht voor de C5a website geschreven. Film en bericht zijn verspreid via sociale 
media (LinkedIn). 
https://northsearegion.eu/c5a/news/all-hands-on-deck-for-cross-border-cooperation/ 
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