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DeltaNieuws

Deltacommissaris uitgenodigd door vaste 
kamercommissie 
De deltacommissaris is op 30 november 

uitgenodigd door de vaste kamercommissie 

voor Infrastructuur en Milieu, om een 

toelichting gegeven op het Deltaprogramma 

2012 ter voorbereiding op het Wetgevings

overleg Water van 5 december.  Van vijf 

fracties waren kamerleden aanwezig. Na een 

korte inleiding van de deltacommissaris 

stelden de kamerleden vragen over onder 

andere het IJsselmeergebied, de 3e toetsing 

en de actualisering van de normen en de 

samenhang daartussen. Een korte impressie 

van het gesprek is te lezen op  

www.deltacommissaris.nl.

Eerste Kamer neemt Deltawet aan
Dinsdag 29 november heet de Eerste Kamer 

de Deltawet aangenomen. De Tweede 

Kamer  had op 28 juni al met algemene 

stemmen ingestemd. De nieuwe Deltawet 

kan al per 1 januari 2012 van kracht worden.

Dit is een belangrijk moment, omdat de 

Deltawet de wetelijke basis vormt voor het 

nationale Deltaprogramma, dat jaarlijks op 

Prinsjesdag verschijnt. 

Het Deltaprogramma bevat de maatregelen 

en voorzieningen die nodig zijn voor 

waterveiligheid en een adequate zoetwater

voorziening. Met de wet wordt ook het 

Deltafonds wetelijk verankerd, waarmee  

de inanciering van de uitvoering van het 

Deltaprogramma mogelijk wordt gemaakt. 

Ook regelt de wet de rol en de positie van de 

deltacommissaris, die elk jaar het voorstel 

voor het Deltaprogramma doet. Hij 

bevordert de totstandkoming en uitvoering 

van het Deltaprogramma en bewaakt de 

voortgang.  

Deltacommissaris Wim Kuijken voelt zich 

gesterkt door de voorspoedige behandeling 

met kamerbrede steun in de Tweede en 

Eerste Kamer. De voorbereiding van het 

derde Deltaprogramma (DP2013) is 

inmiddels ter hand genomen. 

foto Theo Bos



Donderdag 3 november vond het Tweede 

Nationaal Deltacongres plaats in 

Amsterdam RAI. Het congres stond in het 

teken van het Tweede Deltaprogramma 

(DP2012), dat met Prinsjesdag is versche

nen. Belangrijkste vragen daarin zijn hoe we 

ons land veilig houden tegen overstromin

gen en zorgen voor voldoende zoet water; 

nu, maar ook in de toekomst.

De ruim 1.200 gasten werden welkom 

geheten door deltacommissaris Wim 

Kuijken. Ook ministerpresident Rute was 

aanwezig. Hij opende ’s middags de 

Deltaparade en noemde het werken aan het 

Deltaprogramma “uniek in de wereld.” 

Thema’s voor de toekomst

Nadat hij de openingshandeling had 

verricht ging staatssecretaris Atsma van 

Infrastructuur en Milieu in op de resulta

ten van het afgelopen jaar: het aannemen 

van de Deltawet door de Tweede Kamer, 

het Bestuursakkoord Water, dat het Rijk 

met de provincies, gemeenten, water

schappen en drinkwaterbedrijven overeen 

is gekomen. Met het Bestuursakkoord 

Water is de inanciering veilig gesteld van 

het tweede Hoogwaterbeschermings

programma, waarmee onze dijken en 

duinen op orde worden gebracht. Naast 

waterveiligheid moet het op orde houden 

van de zoetwatervoorziening hoog op de 

agenda blijven.  

De droogteperiode dit voorjaar laat zien  

dat voldoende zoet water lang niet altijd 

vanzelfsprekend is. Waterveiligheid en 

zoetwaterzekerheid zijn essentiële thema’s 

voor ons land.”

Verbinding 

In de ochtend kwamen verder een aantal 

prominente gasten aan het woord, die 

spraken over de kansen en risico’s van de 

aanpak van het Deltaprogramma. Daarna 

volgde peptalk van Marc Lammers, de coach 

van het Nederlands vrouwenhockeyteam. 

“Ga uit van je sterke punten. Ga niet voor 

Minister-president op Tweede Nationaal Deltacongres:

“Deltaprogramma is uniek in de wereld.”

Record laagwaterstand

Kamerbrief waterveiligheid
Deltaprogramma | Veiligheid

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

heet op 29 november een brief over 

waterveiligheid naar de Tweede Kamer 

gestuurd. In de brief geet de staatssecreta

ris een nadere beschrijving van de samen

hang in het waterveiligheidsbeleid. De 

onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

de resultaten van de Derde landelijke 

toetsing waterveiligheid en het nieuwe 

Hoogwaterbeschermingsprogramma en de 

stand van zaken en het vervolgproces van de 

deltabeslissing Waterveiligheid. Met de brief 

zijn ook de rapporten Derde landelijke 

rapportage toetsing, Maatschappelijke 

kostenbatenanalyse waterveiligheid 21e 

eeuw, Analyse van slachtoferrisico’s 

waterveiligheid 21e eeuw en 

Syntheserapport gebiedspilots meerlaags

veiligheid naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Op 5 december vindt hierover een wetge

vingsoverleg Water plaats van de vaste 

Kamercommissie van Infrastructuur en 

Milieu.    

De brief en de rapporten zijn te vinden op 

htp://www.rijksoverheid.nl onder 

documenten en publicaties van IenM. 

Op de Waal bij Ewijk vie-

len de zandige kribvakken 

grotendeels droog. Voor 

de binnenvaart resteerde  

nog maar een smalle 

vaargeul.

Na een vrijwel neerslagloze periode van zes 

weken werd op 1 december het laagwater

standrecord uit 2003 van 6.90 m +NAP 

verbroken. De lage afvoer was in deze tijd 

van het jaar minder problematisch dan in 

het afgelopen voorjaar, vanwege de 

geringere watervraag (minder verdamping 

en geen groeiseizoen). Er waren wel linke 

beperkingen voor de scheepvaart vanwege 

de geringe vaardiepte.  

Minister-president Rute foto Ruben Jorksveld
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Planning Deltaprogramma

Kuijken: “2011 was het jaar waarin we de 

probleemanalyses hebben gemaakt. 

2012 wordt het jaar van de oplossings-

richtingen, maar nog zonder dat we een 

keuze maken. In 2013 werken we de 

oplossingsrichtingen uit tot kansrijke – 

en voorkeursstrategieën. Uiteindelijk 

moet dat in 2014 leiden tot een voorstel 

van mijn kant voor de beste aanpak om 

de waterveiligheid en de zoetwater-

voorziening te garanderen.”  

Terugblikken en vooruitkijken

“Veel betrokkenheid bij het Deltaprogramma”
Deltacommissaris Wim Kuijken blikt 

tevreden terug op de resultaten van het 

afgelopen jaar. Hij bespeurt betrokkenheid 

en enthousiasme. Ook in het buitenland 

slaat de ‘Dutch delta approach’ aan. De 

agenda voor volgend jaar is alweer gevuld.

“Ik ben heel blij dat er op het Deltacongres 

begin november zo veel belangstelling was 

voor het Deltaprogramma. Ik bespeurde 

veel betrokkenheid van een breed en 

gevarieerd publiek, waaronder ook 

delegaties uit het buitenland. En ik ben heel 

enthousiast geworden van de energie die ik 

daar voelde. Ook is het natuurlijk fantas

tisch dat de ministerpresident langskwam. 

Zo laat hij zien dat hij het onderwerp 

belangrijk vindt en ondersteunt.  

Als u terugkijkt op het afgelopen jaar, welke zaken 

springen dan in het oog?

“Dan kan ik veel dingen noemen: Het DP2012 

is aan het parlement aangeboden, de 

herdenking op 1 februari van de watersnood

ramp van 1953 in ZuidwestNederland en het 

vertrek deze zomer van directeurgeneraal 

Nijhof, vind ik toch ook wel een moment om 

te noemen. Maar ook de droogteperiode van 

dit voorjaar, waardoor het knelpunt in onze 

zoetwatervoorziening heel duidelijk werd. En 

het hoge rivierwater in de maanden daarvoor.

Belangrijk moment dit jaar is ook de 

presentatie aan de Tweede Kamer geweest 

van de onderzoeksrapporten over  de huidige 

veiligheidsnormen van Deltares. Het zijn 

bouwstenen voor de deltabeslissing 

Waterveiligheid. 

De commissie Veerman heet indertijd 

voorgesteld om ons veiligheidsniveau met 

een factor 10 te verbeteren, maar uit deze 

rapporten blijkt dat niet nodig te zijn en 

misschien alleen aan de orde te zijn op een 

paar plekken in het rivierengebied. 

Het is nu mijn taak om landelijk en regionaal 

de regie te voeren over het veiligheidspro

gramma en met alle partijen te coördineren.

Maar het belangrijkste van het afgelopen jaar, 

vind ik de Deltawet, die in juni met algemene 

stemmen door de Tweede Kamer is aangeno

men en 28 november unaniem door de Eerste 

Kamer. Dat is een belangrijke stap voor de 

wetelijke basis voor het Deltaprogramma, 

het Deltafonds en mijn eigen functie. Verder 

is er het afgelopen jaar heel hard gewerkt in 

de negen deelprogramma’s en onder grote 

druk. Alle partners, dus de overheden, het 

bedrijfsleven en maatschappelijke organisa

ties, waren actief en betrokken. Het 

Deltaprogramma is hun programma. En zo 

hoort het ook.” Lachend: “Wat ik doe is een 

beetje duwen, trekken en sleuren.”

Hoe staat het met de inanciële kant van het 

Deltaprogramma?

“De grote winst is dat er structureel geld is 

voor investeringsmaatregelen na 2015.  

Voor de lopende projecten zijn tot 2020 de 

inanciën geregeld. Dat hebben alle partijen 

in het Bestuursakkoord Water afgesproken, 

dus dat is mooi. Maar kijkend naar de horizon 

van 2028 moet ik constateren dat er waar

schijnlijk te weinig geld is gereserveerd (2,3 

miljard euro vrije ruimte) voor de plannen die 

ik nu ken (van 4 miljard euro). Dat betekent 

dus dat er de komende jaren óf geld bij moet 

óf dat de uitvoering langer in beslag neemt.”

Tijdens de Internationale Waterweek begin 

november sprak u over de noodzaak van internatio-

nale samenwerking. Waarom is die van belang?

“Onze Nederlandse aanpak begint in het 

buitenland ‘uit te lekken.’ Ik krijg veel 

vragen uit het buitenland om te komen 

toelichten hoe wij werken in het 

Deltaprogramma, ook van journalisten en 

correspondenten. Ik ga in januari een 

presentatie over het Deltaprogramma geven 

aan Nederlandse ambassadeurs die dan op 

de ambassadeursconferentie in Nederland 

zijn. Ik hoop dat zij op hun beurt in de 

landen waar zij gestationeerd zijn doorver

tellen wat onze Dutch Delta Approach 

inhoudt en waarom die wérkt. Wij kunnen 

daar een rol in spelen. De kennis en kunde 

van water in onze watersector is een 

prachtig exportproduct.”

Is er iets wat u het afgelopen jaar persoonlijk erg 

aansprak?

“Ik vond het erg leuk om van jeugddijkgraaf 

Bart Bongaards het stripboek Strijd tegen het 

water te krijgen. Jongeren spelen een 

belangrijke rol in het Deltaprogramma, want 

zij moeten het straks gaan doen. We hebben 

voor hen speciaal jongerenpagina’s op onze 

website en we nodigen hen uit om in de 

deltadenktank met ons mee te (blijven) 

denken. Zo hebben jongeren bijvoorbeeld 

mee nagedacht over mogelijke oplossingen 

voor de problemen in de Zuidwestelijke 

Delta. Dat is heel inspirerend.”
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Bestuurlijke conferentie Rijn-Maasdelta succes
Deltaprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden, Zuidwestelijke Delta en Rivieren

De deelprogramma’s Rijnmond

Drechtsteden, Zuidwestelijke Delta en 

Rivieren gaan samenwerken om in 2014 één 

gezamenlijk advies aan de deltacommissaris 

uit te brengen over de deltabeslissing 

RijnMaasdelta. Dat is de uitkomst van de 

eerste bestuurlijke conferentie die 11 

november plaatsvond op het stadhuis in 

Roterdam. 

In het voorjaar van 2011 zijn de deel

programma’s Rivieren, Rijnmond

Drechtsteden en Zuidwestelijke Delta 

gestart met het verkennen van de samen

hang in het watersysteem RijnMaasdelta en 

het onderzoeken waar en hoe samenwerking 

efectief is. De resultaten zijn 11 november 

gepresenteerd aan bijna veertig bestuurders 

uit de regionale stuurgroepen van de 

deelprogramma’s. 

Met burgemeester Ahmed Aboutaleb als 

voorziter en een openingswoord door de 

nieuwe directeurgeneraal  Ruimte en 

Water, Chris Kuijpers ontspon zich  

een levendige discussie, waarbij ook veel 

getwiterd werd. Drie bestuurders gaven 

hun visie op de relatie tussen de problema

tiek van hun eigen deelprogramma en de 

overkoepelende opgave in de Rijn

Maasdelta. Drie verschillende verhalen  

met drie gezamenlijke kernwaarden: 

vertrouwen, transparantie, en werken op 

basis van feiten. “Het is van belang om 

samen een gemeenschap te creëren, 

uiteindelijk zijn we allemaal met hetzelfde 

doel bezig,” aldus gedeputeerde Co 

Verdaas.

Bij de bespreking van de opgaven bleek 

opnieuw dat de RijnMaasdelta een systeem 

is met een aantal belangrijke ahankelijkhe

den. Problemen met waterveiligheid en 

zoet water in het ene gebied kunnen soms 

worden opgelost in het aangrenzende 

gebied. Dit doet een beroep op solidariteit 

tussen de gebieden. Verdaas: “Vertrouwen is 

het sleutelwoord. Vertrouw erop dat andere 

regio’s hun werk goed doen en met de juiste 

dingen bezig zijn.” Dijkgraaf Joseph Vos 

herinnerde eraan dat deze gebieden ook in 

1953 een gezamenlijk probleem hadden. Hij 

benadrukte het zoeken naar synergie tussen 

rijk en regio en solidariteit tussen regio’s 

onderling. Aboutaleb benadrukte dat 

iedereen evenveel gewicht in de schaal legt: 

“Alle feiten zijn relevant en ons doel is er 

gezamenlijk uit te komen.”

De opgaven voor de RijnMaasdelta zijn 

tijdens de conferentie helder gepresenteerd. 

De RijnMaasdelta lijkt bij uitstek een 

gebied waarin we naast preventie ook 

moeten kijken naar de mogelijkheden van 

ruimtelijke adaptatie. Aboutaleb benadrukt: 

“Je wint het nooit van het water, dus we 

moeten ermee leven.” De huidige maat

schappij gaat ervanuit dat dijken en 

stormvloedkeringen ons volledig bescher

men tegen rivier en zeewater. Maar voor de 

lange termijn moeten we ook aanvullende 

oplossingen in beeld brengen, waaronder 

oplossingen die op internationale schaal 

gevonden kunnen 

worden. Belangrijk 

is dat we het proces  

dat we doorlopen 

en de keuzes die we 

maken voor de 

RijnMaasdelta 

steeds goed 

uitleggen aan 

burgers en 

bedrijven. Daarbij 

kunnen we een 

voorbeeld nemen  

aan hoe Dordrecht omgaat met 

risico communicatie.  

De programmadirecteuren gaan nu aan de 

slag met de gezamenlijke voorbereiding van 

de deltabeslissing RijnMaasdelta. Ieder 

deelprogramma betrekt daarbij de partijen 

uit de omgeving. De resultaten op weg naar 

een gezamenlijk advies over de deltabeslis

sing RijnMaasdelta zullen worden 

besproken in de afzonderlijke regionale 

stuurgroepen. Waar nodig zullen de 

voorziters van de regionale stuurgroepen 

onderling afstemmen. 

Wim Kuijken zei na aloop van de conferen

tie blij te zijn met de resultaten: “Deze 

conferentie geet een belangrijke legitima

tie voor de ambtelijke organisatie die hard 

werkt aan een deltabeslissing voor de 

RijnMaasdelta. Ook bouwt de conferentie 

verder aan het vertrouwen dat nodig is 

binnen de samenwerking.”

Buitendijks wonen, zoals hier in Dordrecht, is een van de onderwerpen die aan de orde 

komen in het overleg over de Rijn-Maasdelta. foto Theo Bos

Samen werken aan één advies voor de Rijn-Maasdelta.

Directeur-generaal Ruimte en Water Chris Kuijpers
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Industrieel watergebruik internationaal op de agenda
Deltaprogramma | Zoetwater

Op 3 november jl. vond er tijdens de 

International Water Week (IWW) in de RAI 

in Amsterdam een debat plaats tussen een 

aantal leiders van grote internationale 

ondernemingen en vertegenwoordigers uit 

de waterindustrie. Onderwerp: grootscha

lig, industrieel watergebruik. 

Landbouw en industrie zijn de grootste 

verbruikers van water. De discussie ging 

vooral over hoe de beschikbare waterbron

nen het beste en het meest eiciënt 

gebruikt kunnen worden in de jaren tot 

2030. Hoe moet de industrie water 

behandelen in het productieproces en hoe 

moeten bedrijven in hun fabrieken omgaan 

met afvalwater en waterhergebruik? Doel is 

om een positieve dialoog te ontwikkelen en 

de watersector te stimuleren te innoveren 

en de cruciale noodzakelijke vooruitgang in 

kaart te brengen. 

De industriële leiders wilden tijdens de IWW 

laten zien dat ze de verantwoordelijkheid 

voor een duurzame wereld op zich nemen 

en tegelijkertijd optimaal gebruik maken 

van de beschikbare, zakelijke mogelijkhe

den. Deelnemers waren topmensen van 

Shell, Unilever, DSM, Rabobank, Dow, 

Amiad en ARCADIS. Zij hebben onder 

andere ‘teruggekeken’ van 2030 naar de dag 

van vandaag en gepresenteerd hoe zij 

succesvol zijn geweest in de constante 

ontwikkeling van hun waterstrategie. Dat 

gebeurde door eerst het succes te deiniëren 

en vervolgens te kijken naar de innovaties, 

technologische ontwikkelingen, samenwer

kingsverbanden en wetgeving die het succes 

mogelijk hebben gemaakt.

De oplossingen die het resultaat waren van 

het debat, worden meegenomen in de 

volgende International Water Week, zodat de 

industrie kan bepalen hoe zij in de toekomst 

duurzaam met water omgaat. Tijdens de 

Zoetwaterweek die onlangs gehouden is, 

heet het Deltaprogramma Zoetwater 

afgesproken om met het bedrijfsleven na te 

gaan hoe de wederzijdse initiatieven 

versterkt kunnen worden met het oog op een 

duurzaam watergebruik in 2050. 

Deltaprogramma | Nieuwbouw en Herstructurering

“Je kunt elkaar versterken”
De burgemeester van Deventer, Andries 

Heidema, is een van de stuurgroepleden 

van het deelprogramma Nieuwbouw en 

Herstructurering (DPNH). Hij houdt zich al 

jarenlang bezig met de thema’s water en 

ruimtelijke ordening. Na zijn studie 

Cultuurtechniek in Wageningen, ging hij 

aan de slag bij het ministerie van VROM bij 

de Rijksplanologische dienst. Water was op 

dat moment nog niet zijn focus, maar 

speelde zeker een rol bij de gebiedsgerichte 

projecten, waaraan hij meewerkte. 

Inmiddels is Heidema al veertien jaar 

dagelijks bestuurder. Dat begon als 

wethouder in Zoetermeer, waar hij water en 

milieu in portefeuille had. Tegelijkertijd 

werd hij bestuurslid van een waterschap.  

Op dat moment kwam de discussie op gang 

of water volgend of meesturend is bij 

ruimtelijke beslissingen. 

Heidema: “De conclusie was dat water toch 

echt meesturend moet zijn. Dat was destijds 

redelijk nieuw. Het idee kwam toen ook op 

dat we natuurlijk voor een groot deel onder 

de zeespiegel blijven wonen, maar dat er 

misschien locaties zijn waar het wel heel 

onhandig is om woonhuizen naar te zeten, 

omdat het echt het putje is.”   

Samenwerken

“Water, waterveiligheid en ruimtelijke 

kwaliteit hebben veel met elkaar te maken,” 

zegt Heidema. “Als je voor waterveiligheid 

meent te kunnen volstaan met een dijk 

verleggen of een waterkunstwerk aanleggen, 

dan heb je oogkleppen op. Ingrepen voor 

waterveiligheid hebben consequenties voor 

de kwaliteit van het gebied waar je woont en 

leet. Je zult water moeten verbinden aan de 

bredere ruimtelijke ontwikkelingen in een 

gebied. En als je dat doet, heb je natuurlijk te 

maken met veel betrokken partijen. Per 

deelbesluit is het duidelijk wie waarover 

gaat. Als het bijvoorbeeld gaat over het 

bouwen van een woonwijk, dan ligt de 

verantwoordelijkheid bij de betrefende 

gemeente. Gaat het over het beheer van een 

dijklichaam, dan is dat het waterschap. Zijn 

het gemeentegrensoverschrijdende zaken, 

Andries Heidema, lid van de stuurgroep Nieuwbouw en 

Herstructurering en burgemeester van Deventer
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Deltaprogramma | Rivieren

Rivierendag 2011
Op 21 september waren zo’n 120 professio

nals op ambtelijk en bestuurlijk niveau 

aanwezig op de eerste Rivierendag van 

Deltaprogramma Rivieren (DPR). In één dag 

hebben we toegewerkt naar concrete vragen 

en adviezen aan deltacommissaris Wim 

Kuijken, die ook aanwezig was. Aan het eind 

van de middag nam hij de vragen en adviezen 

in ontvangst te nemen en gaf hij zijn reactie. 

Tijdens de Rivierendag maakten we de 

deelnemers deelgenoot van de eerste 

resultaten en conclusies van 

Deltaprogramma Rivieren. In negen sessies 

daagden we de deelnemers vooral uit hun 

expertise en visie in te brengen. De 

onderwerpen die de revue passeerden, 

waren: 

• bestuurlijke vernieuwing
•  aanpak van een integrale gebiedsopgave  

vanuit verschillende perspectieven

•  samenhang tussen Deltaprogramma 
Rivieren en andere Deltaprogramma’s

•  invloed van de deltabeslissing Rijn-
Maasdelta op DPR

•  werken met klankbordgroepen
•  lessen uit het verleden
•  uitkomsten van gebiedspilots meerlaags

veiligheid, en tot slot 

•  presentatie van het centrale digitale punt: 
Deltaweb. 

Op www.dprrivieren.nl vindt u van de 

meeste sessies de presentatie terug. 

Wim Kuijken blikte aan het eind van de 

middag even kort terug: ‘Twee jaar geleden 

is de Deltawet door het Kabinet Balkenende 

ingediend en net voor de zomer van dit jaar 

is deze door de Tweede Kamer aangeno

men. Alleen al hieraan kun je zien dat het 

politieke draagvlak enorm is; de wet 

overleet twee kabineten! Het 

Deltaprogramma is voor de Topsector Water 

een enorme kans voor innovatie. Drie 

waarden zijn daarbij leidend: solidariteit 

tussen regio’s en generaties, duurzame 

planvorming en – omdat de toekomst nooit 

zeker is  flexibiliteit in maatregelen door 

het  werken met scenario’s.’

Hollandse nuchterheid

Daarna werd de deltacommissaris uitge

daagd om op de tips en vragen uit de 

afzonderlijke werksessies te reageren. Veel 

opmerkingen gingen over het abstractieni

veau van de opdracht, de planning en de 

mate van samenwerken. Kuijken: “Eind 2012 

zijn de mogelijke oplossingen geformu

leerd, in 2013 werken we de voorkeursoplos

sing verder uit en in 2014/15 worden de 

deltabeslissingen genomen. De deltabeslis

singen zijn natuurlijk bepalend voor wat er 

daarna gebeurt, maar we werken er samen 

aan. Binnen de deelprogramma’s staan we 

voor de opgave om samen met onze 

partners – waterschappen, Rijkswaterstaat, 

provincies, ministeries  de waterveiligheid 

en zoetwatervoorziening in ons land te 

garanderen. We moeten samenwerken om 

deze twee doelen te kunnen realiseren. 

Samenwerken is echter nooit een doel op 

zich, maar moet functioneel zijn. Benader 

het dus met Hollandse nuchterheid.”

Programmadirecteur Lilian van den Aarsen  

bedankt deltacommissaris Wim Kuijken op  

de eerste Rivierendag.
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Deltaprogramma | IJsselmeergebied

Een ontdekkingstocht naar waarden en leidende principes 
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied 

(DPIJ) maakt bij het ontwikkelen van 

strategieën ook gebruik van werkateliers. 

Ongeveer twintig mensen namen op 25 

oktober in het Zuiderzeemusem deel aan 

zo’n atelier, georganiseerd door het 

Instituut voor Maatschappelijke Innovatie 

(IMI). Doel ervan was te achterhalen welke 

waarden en leidende principes deelnemers 

zien voor het gebied.

 “In de vorige fase is voor het 

IJsselmeergebied een eerste lichting 

strategieën opgesteld,” verduidelijkt 

Madeleine Schilder die vanuit het program

mabureau het project begeleidt. “Deze 

vormen de basis voor de set mogelijke 

strategieën die het DPIJ aan het einde van de 

huidige fase oplevert. De eerste lichting was 

vooral gerelateerd aan wateropgaven. Nu 

gaan we de strategieën verrijken door onder 

meer regionale ruimtelijke inbreng erin te 

verwerken.” Voor de ontwikkeling van de 

strategieën is het van belang om ook over 

een lange termijn te kunnen denken. 

Schilder: “En dat blijkt lastig, want natuurlijk 

heet niemand een glazen bol. Met de 

ateliers over waarden en leidende principes 

proberen we deelnemers los te maken van 

het hier en nu, en hen te laten nadenken 

over de tweede helt van deze eeuw.”

Inspirerend

Maurits Hoenders, adviseur bij de Centrale 

van Middelbare en Hogere Functionarissen, 

nam aan het atelier deel: “Ik zie mensen 

hier genieten als ze mensen met hele 

diverse achtergronden ontmoeten. Samen 

ontdekken we welke waarden van belang 

zijn voor de diverse gebieden rond het 

IJsselmeer, dat is heel inspirerend. We 

vroegen ons wel af hoe het nu verder gaat.” 

Madeleine Schilder heet hier antwoord op. 

“Een leidend principe is een soort bril die je 

helpt op een andere manier naar strate

gieën en maatregelen te kijken. Het 

principe ‘sterke overheid’, bijvoorbeeld, 

leidt tot een andere blik dan ‘zelforganisa

tie’ of ‘wateratelier’. Dit zorgt voor 

verrijking van de opgestelde strategieën.  

De methode is ook voor andere trajecten 

rondom het Deltaprogramma goed te 

gebruiken. Wat ik mooi vind, is dat het 

kernteam IJsselVechtdelta enthousiast is 

geworden en nu ook gaat experimenteren 

met leidende principes. Omdat ze verwach

ten dat die inspirerend gaan werken.”

Leidende principes bieden de mogelijkheid om 

 strategieën en maatregelen op een andere manier te 

bekijken. Het Deltaprogramma IJsselmeergebied deed 

er ervaringen mee op. 

Grebbedijk deltadijk?
Deltaprogramma | Rivieren

Vrijdag 23 september ontvingen dijkgraaf 

Moons van waterschap Vallei & Eem en 

gedeputeerde De Vries van de provincie 

Utrecht in aanwezigheid van gedeputeer-

de Verdaas van de provincie Gelderland 

deltacommissaris Wim Kuijken op de 

Grebbedijk.  

De Grebbedijk is ruim vijf kilometer lang en 

verbindt de Utrechtse Heuvelrug bij Rhenen 

met het Veluws Massief bij Wageningen. De 

dijk is van groot belang voor de waterveilig

heid van de hele Gelderse Vallei. Bij een 

doorbraak van de Grebbedijk overstroomt 

het hele gebied tot aan Amersfoort. 

De Grebbedijk voldoet op dit moment aan 

de bestaande veiligheidsnormen. De 

omvang van het achterliggende gebied met 

veel inwoners en een grote economische 

waarde vraagt om een grotere bescherming 

tegen overstromingen. Het Waterschap 

Vallei & Eem en de provincies Utrecht en 

Gelderland verkenden de mogelijkheden. 

Zo kan de Grebbedijk met relatief beperkte 

maatregelen een deltadijk worden. Een 

deltadijk is een dijk die bijna niet kan 

bezwijken met ruimte voor andere 

gebruiksfuncties.

Deltacommissaris Wim Kuijken, over de 

ambities van de Grebbedijk: “Het plan om 

op deze strategische plek een deltadijk aan 

te leggen, kan op langere termijn interes

sant zijn voor het Deltaprogramma 

Rivieren. “ De komende jaren moet immers 

in het licht van de totale waterveiligheids

opgave duidelijk worden waar deltadijken 

gewenst en mogelijk zijn en of dit plan past 

in de voorkeursstrategie die de komende 

jaren zal worden ontwikkeld. 

Bezoek aan de Grebbedijk, die van groot belang is voor 

de veiligheid van de Gelderse Vallei.
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Deltares en WUR samen aan de lat 

Kennis over veiligheid en ecologie verbinden
Deltaprogramma | Waddengebied

Hoe ontwikkelt het Waddengebied zich de 

komende decennia? En wat betekent dat 

voor mogelijke strategieën? In hoeverre 

gaat het versterken van veiligheid en natuur 

samen? Kennis van het natuurlijke systeem 

van het Waddengebied en van de efecten 

van maatregelen is daarvoor onmisbaar.  

Het Deltaprogramma Waddengebied heet 

de twee top kennisinstituten Deltares* en 

WUR** ingeschakeld om deze strategieën 

samen verder uit te werken. 

Het Deltaprogramma Waddengebied werkt 

de komende jaren in drie clusters: (1) het 

scherper maken van de veiligheidsopgave, 

(2) het beoordelen van bestaande strate

gieën en ontwikkelen van nieuwe veilig

heidsstrategieën en (3) het verder in beeld 

brengen van de ontwikkeling (of het 

voorspellen daarvan) van het 

Waddensysteem op lange termijn. 

Voor de kennisinbreng heet het program

ma gekozen voor een samenwerkingsvorm 

met de twee topinstituten Deltares  en 

WUR. De uitdaging is om de kennis over 

veiligheid en de rol van ecologie te 

verbinden. Het Deltaprogramma 

Waddengebied is namelijk op zoek naar 

oplossingen die de veiligheid waarborgen 

en tegelijkertijd meerwaarde bieden voor 

natuur en economie. 

De onderzoeken gericht op de veiligheids

opgave (1) en de ontwikkeling van het 

Waddensysteem (3) voert met name Deltares 

uit; WUR levert op onderdelen een bijdrage.  

Bij het onderzoek van  veiligheidsstrate

gieën (2) is WUR vooral de trekker, en levert 

Deltares op onderdelen een bijdrage. 

Eerst meer kennis nodig

De onderzoeken in de drie clusters hangen 

sterk met elkaar samen. Voor passende 

langetermijn strategieën is eerst meer 

kennis nodig van de toekomstige veilig

heidsopgave. Ook is meer kennis nodig van 

het Waddensysteem, het meegroeien met 

de zeespiegel, de benodigde zandtoevoer 

uit de Noordzee naar de Waddenzee en de 

invloed van deze processen op de toekom

stige veiligheidsopgave. Het onderzoek van 

het Deltaprogramma Waddengebied is sterk 

verweven en multidisciplinair van aard. 

Deltares en WUR hebben op basis van  het 

Werkplan 20112012 van het deelprogramma 

een concreet onderzoeksprogramma 

opgesteld:  welk onderzoek is nodig en wat  

zijn de verwachte resultaten.

Niet alles hoet opnieuw uitgezocht te 

worden, er is veel kennis beschikbaar bij de 

betrokken kennisinstituten. Maar ook 

andere partijen in binnen en buitenland 

hebben kennis. Denk bijvoorbeeld aan de 

Waddenacademie, universiteiten en 

belangenorganisaties. Kennis verzamelen en 

op de juiste manier verbinden is dus heel 

belangrijk. Goede samenwerking tussen het 

programmateam DP Waddengebied en 

Deltares en WUR essentieel om de kennisvra

gen van het deelprogramma op te lossen. 

Meer informatie

Het ‘Werkplan 20112012 Deltaprogramma 

Waddengebied’ kunt u downloaden op  

de website  

www.deltaprogrammawaddengebied.nl. 

 

*  Deltares, onahankelijk kennisinstituut en 

specialistisch adviseur voor deltatechnologie, is 

wereldwijd actief op het terrein van vraagstukken, 

die het leven in delta’s, kust- en riviergebieden 

veilig, schoon en duurzaam maken.

 

**  WUR (Wageningen University & Research 

Centre) is wereldwijd actief op het terrein van 

gezonde voeding en leefomgeving. Bij WUR 

werken meerdere onderzoeksinstituten (zoals 

Alterra en Imares) samen vanuit diverse 

natuurwetenschappelijke, technologische en 

maatschappijwetenschappelijke disciplines.

Hans Gerritsen (RWS Waterdienst), kenniscoördinator 

van het DP Waddengebied zorgt ervoor dat de brood-

nodige kennis geleverd wordt om de opgaven van het 

Waddengebied op te lossen. Verder zorgt hij ervoor dat 

de kennis met andere deelprogramma’s wordt uitge-

wisseld en gedeeld. 

Wie doen het?

Bij het onderzoek van Delta-

programma Waddengebied zijn veel 

mensen en organisaties betrokken. 

Naast Deltares en de WUR is dat 

allereerst het ministerie van EL&I als 

formele opdrachtgever van het 

Deltaprogramma Waddengebied. 

Aanspreekpunt van de directie Kennis 

& Innovatie van EL&I is Nancy 

Meijers. Van het programmateam DP 

Waddengebied is Hans Gerritsen 

(RWS Waterdienst) als kenniscoördi-

nator betrokken. Judith Klostermann 

(WUR) en Bert van der Valk (Deltares) 

zijn de aanspreekpunten van WUR  

en Deltares als uitvoerende 

kennisinstituten. 
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“De samenwerkingsvorm tussen WUR en 

Deltares is nieuw. Ik besef dat het een com

plex proces wordt, om samen met alle par

tijen betrokken bij het Waddengebied tot 

innovatieve oplossingen te komen. Maar als 

het lukt om tot echte innovaties te komen, 

maken we een grote sprong voorwaarts bij 

het toepassen van duurzame veiligheids

strategieën.”

“Vooral vanwege  de speciieke ervaring van 

Deltares met het natuurlijke systeem van de 

Wadden, met zijn geulen, kwelders, platen 

en eilanden. Het Waddengebied is nog het 

meest natuurlijke en dynamische kustge

bied van Nederland. Hier gelden bijzondere 

opdrachten voor veiligheid, natuurlijkheid 

en socioeconomie. Deltares wil graag 

samen met het programmateam DP 

Waddengebied en WUR de benodigde 

kennis toepassen en ontwikkelen om te 

komen tot een veilig, natuurlijk en leebaar 

Waddengebied.”

“Veiligheid is voor iedereen van belang en 

oplossingen kunnen gezocht worden in 

samenwerking met andere domeinen, 

bijvoorbeeld met natuurbeheerders, 

agrariërs of gemeentelijke overheden. Dit 

proces kost tijd, maar omdat we er met het 

Deltaprogramma vroeg bij zijn, is die tijd er 

nog.” De bijdrage van WUR ligt vooral op 

het gebied van interacties tussen natuur en 

veiligheid, en op het gebied van 

governancevraagstukken.

Deltaprogramma steun in de rug voor gemeente Texel
Deltaprogramma | Waddengebied

Op Texel werken overheden, waterbeheer

der, onderzoekers, bewoners en het 

bedrijfsleven samen alternatieven uit om de 

dijk aan de zuidoostkant van het eiland te 

verstevigen. Samenwerking op zo’n 

onderwerp is precies wat het Delta

programma voor ogen heet. Pieter de Vries, 

beleidsadviseur van de gemeente Texel,  

legt uit waarom de studie nodig is en  

welke raakvlakken er zijn met het 

Delta programma.

“We zijn in 2006 gestart, toen werd 

vastgesteld dat de Waddenzeedijk van Texel 

(waaronder de Prins Hendrikdijk) op veel 

plaatsen niet voldoet aan de huidige 

veiligheidsnorm. Bij het oorspronkelijke 

plan om de dijk te versterken, werd de 

uitbreiding aan de binnenkant van de dijk 

voorgesteld. Maar dat zou ten koste gaan 

van enkele woningen en bedrijven in de 

naastgelegen Prins Hendrikpolder.”

De Vries is vanaf het begin nauw betrokken 

geweest bij de zoektocht naar alternatieven. 

“Ongeveer drie jaar geleden kwamen twee 

processen samen,” legt hij uit. “De 

gemeenteraad was unaniem voorstander 

van buitendijkse versterking, natuurlijk 

door de beperkte ruimte op het eiland, 

maar ook uit een ambitieuze duurzaam

heidsdoelstelling.” Tegelijkertijd vroeg ook 

de stichting Urgenda* zich af of het 

mogelijk zou zijn om bij de Prins 

Hendrikdijk een andere, duurzame, manier 

van dijkversterking te bedenken.

Op initiatief van de gemeente Texel en het 

NIOZ (instituut voor zeeonderzoek) is vlot 

daarna gestart met een reeks bijeenkom

sten. Alle betrokken partijen zaten aan tafel: 

het Hoogheemraadschap, de gemeente,  

de provincie, onderzoekers, bedrijven, 

bewoners en maatschappelijke organisaties. 

Dit gemêleerde gezelschap discussieerde 

over de vraag hoe de dijk weer aan de 

veiligheidsnorm kan voldoen en ook in de 

toekomst veilig kan blijven, Maar dan zó, 

dat er nog meer doelen gediend kunnen 

worden, zoals die van bewoners, bedrijven, 

landschap, natuur, recreatie en 

landbouw(water).” 

De Vries: “De rol van de gemeente in  

dit proces is groot. Allereerst omdat de 

gemeente initiator is van dit onderzoekstra

ject. Als tegenprestatie voor de inzet en 

Pieter de Vries, beleidsadviseur gemeente Texel

Judith Klostermann is aanspreekpunt bij WUR. Ze vindt 

het belangrijk om nieuwe veiligheidsstrategieën te 

ontwikkelen in nauw overleg met de stakeholders in het 

Waddengebied: overheden, bewoners en bedrijven. 

Bert van der Valk coördineert het onderzoek bij Delta-

res. Hij geet aan dat het voor Deltares belangrijk is om 

deel te nemen aan het Deltaprogramma, en zeker aan 

het DP Waddengebied.
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bereidwilligheid van andere partijen tot 

nader onderzoek, onderzoekt de gemeente 

alle mogelijkheden om inanciering voor dit 

project te vinden. Daarnaast is de gemeente 

ook belangenbehartiger van de bewoners 

en bedrijven op Texel. De gemeente is geen 

bevoegd gezag; andere partijen nemen 

besluiten over de versterking van de dijk op 

het eiland. De gemeente neemt dan al snel 

de rol van belangenbehartiger op zich.” 

Texel voelt zich gesteund door de ideeën uit 

het Deltaprogramma. Het traject rond de 

Prins Hendrikdijk loopt al een paar jaar 

langer dan het Deltaprogramma, maar  

De Vries ziet dat de aanpak van het 

Deltaprogramma om ook te zoeken naar 

nieuwe dijkconcepten al op Texel wordt 

toegepast. “Alle betrokken partijen ziten 

hier al met elkaar om tafel. Alle voors en 

tegens zijn zorgvuldig afgewogen. 

Veiligheid staat op Texel bovenaan, maar we 

proberen dat op zo’n manier te doen dat we 

oog houden voor de natuur, de bewoners en 

de bedrijven”. De Vries hoopt dat de komst 

van het Deltaprogramma een positieve 

bijdrage kan leveren aan de inanciering. 

“De kosten voor het weer veilig maken van 

de dijk komen in eerste instantie voor 

rekening van het Hoogwaterbeschermings

programma (HWBP). Maar het plan voor 

een alternatieve vorm van dijkversteviging 

brengt voor het Hoogheemraadschap een 

hoop inanciële onzekerheid met zich mee. 

Zo is het niet duidelijk of zij de komende  

50 jaar misschien vaker onderhoud moet 

uitvoeren. Het zou prachtig zijn als het 

Deltaprogramma een rol kan spelen in het 

afdekken van deze onzekerheid”. 

Binnenkort vindt weer een bestuurlijk 

overleg plaats over de haalbaarheid van het 

plan voor alternatieve dijkversterking van 

de Prins Hendrikdijk. Dan moet duidelijk 

zijn dat het plan technisch, juridisch en 

inancieel haalbaar is en ook als voorbeeld 

kan dienen voor dijkversterkingen elders in 

het Waddengebied. 

* Stichting Urgenda is een organisatie voor 

duurzaamheid en innovatie die Nederland 

sneller duurzaam wil maken, samen met 

overheden, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en particulieren.

“Hoe kunnen we bij het versterken van de Prins Hendrikdijk ook de belangen van andere functies, zoals wonen, natuur en recreatie, meenemen?”
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Atelier Kustkwaliteit: 
Nieuwe perspectieven voor de kust in beeld
Deltaprogramma | Kust

Deltaprogramma Kust ontwikkelt samen 

met Atelier Kustkwaliteit nieuwe perspectie

ven voor de Nederlandse kust. Het atelier is 

een werkplaats waar de deelnemers samen 

werken aan het ontwikkelen, ontwerpen  en 

bediscussiëren van nieuwe ideeën over 

veiligheid, economische kansen en 

ruimtelijke kwaliteit van de kust. 

Ontwerpers, onderzoekers en beleidsma

kers onderzoeken hoe de veiligheidsopga

ven voor de kust zich verhouden tot de 

ruimtelijke ontwikkelingen op de korte én 

de lange termijn. Waar doen zich kansen 

voor om veiligheid te combineren met 

ruimtelijke kwaliteit? Hoe ziet de kust er 

over honderd jaar uit? 

Langs de hele kust  in Harlingen, Den 

Helder, Peten, Wijk aan Zee, IJmuiden, 

Meijendel, Scheveningen, Hoek van Holland, 

Walcheren en ZeeuwsVlaanderen  zijn het 

afgelopen jaar in ontwerpateliers de opgaven 

verkend: van de zandige Waddeneilanden tot 

de harde weringen van Zeeland. Onderwerp 

van studie waren de dwarsdoorsneden van 

het kustfundament, de identiteit van 

badplaatsen en de toekomst van stille 

kustlandschappen. In elk atelier hebben 

deelnemers bekeken wat er speelt op gebied 

van veiligheid langs de kust op de lange 

termijn en hoe de aanpak hiervan meerwaar

de kan geven voor de ontwikkeling van een 

gebied. Denk bijvoorbeeld aan zeewaartse 

uitbreiding van duinen en stranden door 

zandsuppleties, waardoor meer ruimte 

ontstaat voor recreatie. Ook zijn recente 

lokale kustuitbreidingen, zoals de zandmo

tor en de boulevard van Scheveningen, 

bezocht. De deelnemers schetsten vervolgens 

in de ateliers verschillende varianten voor 

een veilige, economische sterke en mooie 

kust in de toekomst. 

De samenwerking tussen verschillende 

disciplines in de Ateliers Kustkwaliteit levert 

breed gedragen voorwaarden voor een 

hoogwaardig Nederlands kustgebied. De 

resultaten van de ateliers vormen het 

basismateriaal voor de provinciale visies en 

Nationale Visie Kust.  

Atelier Kustkwaliteit is een initiatief van de 

provincies Noord en Zuid Holland, 

Deltaprogramma Kust, de gemeente Den 

Haag en de TU Delt, met subsidie van het 

Stimuleringsfonds voor Architectuur. In 

2012 wordt Atelier Kustkwaliteit vervolgd, 

met meer ateliers, studies naar grotere 

kustrajecten en  een publieksmanifestatie. 

Meer informatie: www.atelierkustkwaliteit.nl 

In ontwerpateliers is nagedacht over de ontwikkeling van onze kust. Hier een mogelijke ‘zandige’ uitwerking voor Scheveningen (Beeld: Atelier Kustkwaliteit). 
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Maatschappelijke adviesgroep Rijnmond-Drechtsteden van start
Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

Afgelopen 4 oktober heet burgemeester 

Aboutaleb van Roterdam en voorziter van 

het deltaprogramma Rijnmond

Drechtsteden, de maatschappelijke 

adviesgroep RijnmondDrechtsteden 

geïnstalleerd. Aboutaleb benadrukte het 

grote belang van de adviesgroep voor het 

werk van de stuurgroep. De “eindeloze 

hoeveelheid water” in deze regio, waar 

miljoenen mensen wonen en werken én 

waar een wereldhaven zijn plek heet, 

maken de omgang met water tot een 

kernvraagstuk voor deze regio. Een 

zorgvuldige deltabeslissing is volgens 

Aboutaleb alleen mogelijk als deze na goed 

overleg met de relevante stakeholders tot 

stand is gekomen.

De voorziter van de maatschappelijke 

adviesgroep Gerrit Kok gaf in zijn reactie 

aan dat de leden van de maatschappelijke 

adviesgroep vanuit hun kennis en ervaring 

graag hun bijdrage zullen leveren, onahan

kelijk uit welke kring zij komen. 

De adviesgroep is breed samengesteld, 

zodat een breed palet van relevante 

maatschappelijke deskundigheid aanwezig 

is voor het programma Rijnmond

Drechtsteden. De meeste leden hebben op 

de een of andere wijze directe betrokken

heid bij vraagstukken, als scheepvaart, 

milieu, ruimtelijke ordening en woning

bouw. Met de inbreng van econoom en 

ilosoof Carien de Jonge wil de adviesgroep 

een extra dimensie aan haar adviesrol 

toevoegen, buiten de aandachtsvelden van 

de stakeholders om. In de eerste bijeen

komst pleite de adviesgroep ervoor om de 

focus niet alleen te richten op risico’s, maar 

ook oog te hebben voor mogelijke kansen 

die zich binnen het Deltaprogramma 

voordoen. 

De komende maanden zal de adviesgroep 

een belangrijke rol spelen bij het ontwikke

len van mogelijke strategieën. De leden zal 

gevraagd worden mee te denken over de 

vraag of de set van mogelijke strategieën 

voldoende breed is of dat bepaalde type 

oplossingen nog ontbreken.

Rijnmond-Drechtsteden ontwikkelt 
mogelijke strategieën
Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

Nu in het Deltaprogramma 2012 de probleem

analyse is vastgesteld, is het deelprogramma 

RijnmondDrechtsteden overgegaan naar de 

volgende fase: het ontwikkelen van mogelijke 

strategieën. In deze fase bekijken we een zo 

breed mogelijk speelveld aan oplossingen. 

De uitdaging is om verder te denken dan de 

aanpak die we gewend zijn, zonder te 

vervallen in extreme droombeelden die we 

zeker nooit zullen uitvoeren. Ergens 

daartussenin bevindt zich de beste aanpak 

voor een langetermijn waterveiligheid en 

duurzame zoetwatervoorziening voor 

RijnmondDrechtsteden. Een aanpak die 

ook de kansen biedt voor de ruimtelijke 

ontwikkeling.

Op dit moment ziten we midden in het 

genereren van mogelijke strategieën. We 

zorgen dat de strategieën zoveel mogelijk 

zijn toegespitst op de verschillende opgaven 

uit het gebied RijnmondDrechtsteden. 

Bijvoorbeeld welke maatregelen neem je 

voor waterveiligheid voor de verschillende 

dijkringen, voor de bereikbaarheid van de 

haven, voor de lastige dijken bij de 

Hollandse IJssel en de  buitendijkse 

stedelijke gebieden en hoe gaan we om met 

verzilting van de zoetwater inlaatpunten?

Set maatregelen

Daarbij bouwen we voort op alle inzichten 

die we al hebben opgedaan over mogelijke 

maatregelen, scenario’s, (regionale) 

vraagstukken en dilemma’s. Elke strategie 

bestaat uit een set maatregelen op basis van 

een aantal leidende principes, die het tot 

een logisch pakket maken. Denk bijvoor

beeld aan het leidend principe ‘los alles zo 

regionaal mogelijk’ op’ of ‘preventie als 

belangrijkste pijler van waterveiligheid’. 

Maar we zoeken ook naar strategieën die 

zijn gebaseerd op een heel andere manier 

van omgaan met water. Denk bijvoorbeeld 

aan het inzeten op het beperken van 

gevolgen door maatregelen als adaptief 

bouwen, focus op evacuatie en deltadijken.

Dit alles doet het deelprogrammateam 

natuurlijk niet alleen. Al bij het maken van 

de eerste strategieën zijn verschillende 

experts uit onze omgeving betrokken. Op 17 

januari 2012 organiseren we een dag voor al 

onze  partners (maatschappelijke organisa

ties, bedrijven en overheden) waarop we de 

strategieën delen en iedereen uitdagen om 

de set mogelijke strategieën aan te scherpen 

en uit te breiden. Hebben we alle relevante 

maatregelen in beeld? Zijn er nog strate

gieën te bedenken die we echt moeten 

meenemen? Daarbij kijken we ook naar 

oplossingen die in het verleden al bedacht 

zijn en werken we natuurlijk nauw samen 

met onze buurprogramma’s Zuidwestelijke 

Delta en Rivieren.

Gerrit Kok, voorziter maatschappelijke adviesgroep.

14 | Deltaprogramma



Ronde om gemeenten te informeren
Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

Voor de tweede keer maakt het deelpro

gramma RijnmondDrechtsteden een ronde 

langs de gemeenten om die ambtelijk en 

bestuurlijk te informeren over de laatste 

stand van zaken. Dat gebeurt in afstemming 

met de deelprogramma’s Rivieren en 

Zuidwestelijke Delta. Het gaat hierbij om 

samenwerkingsverbanden tussen gemeen

ten, zoals MiddenHolland, Hoeksche 

Waard, GoereeOverlakkee, Alblasserwaard

Vijheerenlanden en WestBrabant. De 

gemeenten worden bijgepraat over zaken 

als de probleemanalyse, het proces op weg 

naar mogelijke strategieën en de samen

hang en samenwerking van de drie 

deelprogramma’s. De input uit de gemeen

telijke praktijk is onmisbaar bij het zoeken 

naar mogelijke strategieën en het in kaart 

brengen van de consequenties. In de 

discussies brengen gemeenten veelvuldig de 

wens naar voren om tijdig duidelijkheid te 

scheppen over de mijlpalen en belangrijke 

beslismomenten, zodat men zich daarop 

kan instellen.

De komende periode staan de laatste twee 

presentaties van de informatieronde 

gepland bij de samenwerkingsverbanden 

WestBrabant (op 6 december bestuurlijk) 

en MiddenHolland (op 12 december 

bestuurlijk).

Staatssecretaris enthousiast over 
getijcentrale Grevelingen
Deltaprogramma | Zuidwestelijke Delta

Eind oktober sprak staatssecretaris Atsma 

van Infrastructuur en Milieu met een 

delegatie van de Stuurgroep 

Zuidwestelijke Delta. De belangrijkste 

gespreksonderwerpen waren de duurzame 

zoetwaterstrategie en de uitvoeringsstra

tegie voor de Grevelingen en het 

VolkerakZoommeer. 

Tijdens het overleg was iedereen erg 

enthousiast over het opwekken van 

energie door getijden. Er zijn plannen om 

in de Brouwersdam een getijdencentrale te 

bouwen. De staatssecretaris en de 

stuurgroep spraken af zich sterk te maken 

voor een testcentrum. Vooral de meervou

dige doelstelling van de getijdencentrale 

spreekt aan: de opwekking van duurzame 

energie, in combinatie met het verbeteren 

van de waterkwaliteit door het terugbren

gen van getij in het meer. Daarnaast kan 

een getijcentrale ook geschikt zijn om in 

extreme omstandigheden versneld het 

water uit de Rijn en Maas naar zee te 

pompen, waardoor de centrale bijdraagt 

aan de veiligheid.

Samenhangende besluitvorming

Verder onderschreven de partijen het belang 

van samenhangende besluitvorming, een 

juiste uitvoeringsvolgorde en een verant

woorde uitvoeringsstrategie voor de 

toekomstige ontwikkeling van de 

Grevelingen en het Volkerak. Omdat de 

uitvoeringsstrategie nog niet helemaal klaar 

is, is het nog te vroeg om te besluiten over 

een zoet of zout VolkerakZoommeer, wel of 

geen waterberging Grevelingen en wel of 

geen getij op de Grevelingen.

Bellenscherm en doorlaten voedselrijk 

water 

Het ministerie van I&M wil ruimte bieden 

voor de zogenaamde ‘no regret’ of ‘altijd 

goed’ maatregelen die bijdragen aan een 

veilige en duurzame delta. Voorbeelden van 

dit soort maatregelen zijn de praktijkproef 

‘Bellenscherm Nieuwe Waterweg’ en 

maatregelen om de zoetwaterinlaat bij 

Gouda veilig te stellen. Inmiddels hebben 

het Rijk en het Havenbedrijf Roterdam 

afspraken gemaakt over de inanciering van 

het onderzoek naar het bellenscherm. Een 

ander voorbeeld van een ‘altijd goed’maat

regel is het doorlaten van voedselrijk water 

van het VolkerakZoommeer naar de 

Oosterschelde, wat gunstige gevolgen kan 

hebben voor de schelpdierkwekerij.

Experimenteren bij de Krammersluizen

Tot slot is duidelijk geworden dat een 

besluit over het groot onderhoud van de 

zoetzout scheiding in de Krammersluizen 

niet wordt gekoppeld aan een besluit over 

een zout VolkerakZoommeer. Er komt 

ruimte voor experimenten om te kunnen 

inspelen op toekomstige ontwikkelingen, 

waaronder onderzoek naar een bellen

scherm in de kolk voor beroepsscheep

vaart, één van de innovatieve maatregelen 

om de wachtijd voor schepen te verkorten 

en voedselrijk water uit het Volkerak

Zoommeer toe te laten op de Oosterschelde. 

Staatssecretaris Joop Atsma

DeltaNieuws jaargang 1 nr 2 | 15



Droge voeten voor Limburg
Deltaprogramma | Rivieren

Limburg houdt ook vanaf 2020 droge 

voeten bij hoog water in de Maas. Over de 

maatregelen die hiervoor nodig zijn, 

hebben staatssecretaris Atsma 

(Infrastructuur en Milieu), gedeputeerde 

Van der Broeck (Limburg) en de beide 

Limburgse waterschappen overeenstem

ming bereikt. Het gaat om de voortgang van 

het Grensmaasproject, de gebiedsontwikke

ling OoijenWanssum en om integrale 

bescherming tegen hoog water in de Maas. 

Met het maatregelenpakket investeren Rijk, 

provincie en waterschappen samen voor de 

waterveiligheid en versterking van de 

kwaliteit van de leefomgeving in Limburg.

OoijenWanssum is één van de cases van  

het Deltaprogramma Rivieren: een 

gebiedsontwikkelingsproject dat rekening 

houdt met de langetermijnopgave van 

Delta programma Rivieren. 

Meer informatie over de gesloten bestuurs

overeenkomst:  

limburg.nl/Actueel/Nieuws_en_persberich

ten/2011/November_2011/Droge_voeten_

voor_Limburg 

www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/11/10/

drogevoetenvoorlimburg.html

Agenda

2 februari 2012 Stuurgroep Deltaprogramma

15 februari 2012 Bestuurlijke conferentie IJsselmeer gebied

In de volgende DeltaNieuws die rond 2 februari verschijnt, zijn in de agenda 

ook bijeenkomsten en activiteiten van de deelprogramma’s opgenomen.
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Reageren?

Mail naar: nieuwsbrief@deltacommissaris.nl

Dit is een uitgave van het 

Deltaprogramma

Postbus 90653  2509 LR  Den Haag

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma of www.deltacommissaris.nl

December 2011

Nieuwsbrief Deltaprogramma
Alweer de tweede editie van DeltaNieuws, de 

nieuwsbrief van het Deltaprogramma. Wij 

willen u met Deltanieuws op de hoogte houden 

van de relevante ontwikkelingen binnen het 

Deltaprogramma. Op weg naar de volgende 

rapportage over het Deltaprogramma, DP2013, 

staan mogelijke strategieën voor de waterveilig

heid en de zoetwatervoorziening centraal. Via 

DeltaNieuws kunt u de komende tijd de 

ontwikkeling van de mogelijke strategieën in de 

deelprogramma’s en de deltabeslissingen 

volgen. DeltaNieuws verschijnt elke twee 

maanden. De volgende Deltanieuws verschijnt 

rond 2 februari 2012.

Doel van het Deltaprogramma is om Nederland 

ook voor de volgende generaties te bescher

men tegen hoog water en te zorgen voor 

voldoende zoet water.

Het Deltaprogramma is een nationaal 

programma. Rijksoverheid, provincies, 

gemeenten en waterschappen werken hierin 

samen met inbreng van de maatschappelijke 

organisaties en het bedrijfsleven. 

 

Wilt u de DeltaNieuws graag ontvangen of wilt 

u zich afmelden als abonnee? Laat ons dat dan 

weten en mail naar  

nieuwsbrief@deltacommissaris.nl


