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Persbericht Rekenkamer Oost-Nederland 
 
 
Lessen uit de beheersing van omgevingsrisico’s bij de werkzaamheden aan het kanaal 
Almelo – De Haandrik 
 
Deventer, 22 september 2021 
 
ONDER EMBARGO TOT 22 SEPTEMBER 2021 13 UUR  
 
Op verzoek van Provinciale Staten van Overijssel heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan 
naar het kanaal Almelo - De Haandrik. Er zijn lessen te trekken uit de manier waarop de 
provincie Overijssel is omgegaan met de omgevingsrisico’s bij het opwaarderen van en de 
werkzaamheden aan het kanaal Almelo - De Haandrik. De lessen hebben enerzijds te 
maken met de beheersing van het project en anderzijds met de aanpak van het 
risicomanagement. 
 
De Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht of er bij de besluitvorming over en de 
voorbereiding en uitvoering van de opwaardering van het kanaal Almelo - De Haandrik en de 
werkzaamheden in 2019 – 2020 aandacht is geweest voor omgevingsrisico’s. PS wilden graag 
weten of er lessen te trekken zijn uit de manier waarop er met omgevingsrisico’s is 
omgegaan. Het onderzoek is daarmee beperkt tot het beschrijven van het proces vanuit de 
provincie. Dit onderzoek gaat niet in op de oorzaak van de schades. Dat is onderwerp van 
onderzoek dat in opdracht van de provincie Overijssel wordt uitgevoerd en naar verwachting 
20 september 2021 wordt gepubliceerd.  
 
Lessen over de beheersing 
De beheersing van het project kon op onderdelen beter. Het gaat hierbij onder meer om het 
afdwingen van het nakomen van met de aannemer gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld over 
het bijwerken van risicolijsten en het maken van een analyse van de verschillen tussen voor- 
en naopnames van panden. Daarnaast gaat het om het voorkomen van kwetsbaarheid van 
het projectteam als gevolg van een grote afhankelijkheid van externe inhuur en 
onderbezetting van het team. 
 
Lessen over de risicoaanpak 
Ook voor de risicoaanpak zijn lessen geformuleerd. Voor de start waren 170 risico’s in beeld, 
waarvan het overgrote deel (144) als laag werd ingeschat. De omschrijving van risico’s was 
erg algemeen en veelal beperkt tot tijd/geld/kwaliteit zonder door te redeneren naar de 
impact op de omgeving. Daarnaast heeft het gebruik van klapankers niet geleid tot een 
aanpassing in de risicoanalyse. Hoewel kwel als laag risico uit de analyse naar voren kwam, 
handelde de provincie actief op dit thema door het risico via onderzoek beter in beeld te 
brengen, een monitoringsplan uit te laten werken en van de aannemer een oplossing te 
vragen mocht kwel zich voordoen.  
 
Toekomst 
Bij de recente werkzaamheden heeft de provincie -ingegeven door de ontstane situatie- 
extra aandacht besteed aan het beheersen van omgevingsrisico’s. Elementen van deze 
aanpak en de uit dit onderzoek voortkomende lessen kunnen in de toekomst gebruikt 
worden bij andere grote projecten met omgevingsrisico’s. 
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Over de Rekenkamer Oost-Nederland 
De Rekenkamer Oost-Nederland is de rekenkamer voor de provincies Gelderland en 
Overijssel. Wij doen onafhankelijk onderzoek naar de uitvoering van het provinciaal beleid. 
De onderzoeksrapporten zijn openbaar en worden behandeld in de vergaderingen van 
Provinciale Staten. Provinciale Staten besluiten vervolgens wat er met de conclusies en 
aanbevelingen gedaan wordt. 
Op deze wijze draagt de Rekenkamer Oost-Nederland bij aan de kwaliteit van het provinciaal 
bestuur en aan het vergroten van de publieke verantwoording. 
 
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 
Rekenkamer Oost-Nederland, de heer Mekel: 06-11794392 of met mevrouw Mathijssen, 
secretaris-directeur van de rekenkamer via 0570-665800. Het onderzoeksplan is te 
downloaden van onze website www.rekenkameroost.nl. Daar treft u ook meer informatie 
aan over de organisatie en de werkwijze van de Rekenkamer Oost-Nederland.  
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