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De weg naar deltabeslissingen
Op Prinsjesdag heet de Tweede Kamer 

DP2013 ontvangen. Deze jaarlijkse rappor-

tage van het Deltaprogramma laat zien dat 

het op orde houden van waterveiligheid en 

zoetwatervoorziening een miljardenopgave 

voor de komende decennia is.

Op het gebied van waterveiligheid staat 

Nederland voor drie opgaven: dammen, 

duinen, dijken en stormvloedkeringen op 

orde houden, de normen voor het bescher-

mingsniveau bij de tijd brengen en inspelen 

op veranderingen in zeespiegel, rivierafvoer 

en bodemdaling. 

Waterkeringen

Uit de derde toetsing van de primaire 

waterkeringen (eind 2011) blijkt welke 

ingrepen nodig zijn om bestaande 

waterkeringen op orde te houden. De 

getoetste waterkeringen hebben in totaal 

een lengte van 3.767 km. Op dit moment 

voldoen de waterkeringen over een lengte 

van 1.225 km niet aan de wetelijke norm. 

Ongeveer de helt hiervan stelt ons voor een 

nieuwe opgave. De overige tekortkomingen 

waren eerder bekend en de benodigde 

versterkingsmaatregelen daarvoor zijn al in 

gang gezet.

Eind 2011 zijn twee studies opgeleverd om 

het beschermingsniveau te beoordelen. De 

een ging over de maatschappelijke kosten 

en baten van waterkeringen, de ander over 

het risico op slachtofers door overstromin-

gen. Het blijkt niet nodig de normen in heel 

Nederland met een factor 10 te verhogen, 

zoals voorgesteld door de tweede 

Deltacommissie. In een aantal regio’s is de 

norm wel aan actualisatie toe. Het gaat om 

het rivierengebied, de regio Rijnmond-

Drechtsteden en het gebied rond Almere. 

Het Deltaprogramma onderzoekt de 

komende twee jaar de mogelijkheden en 

consequenties van een hoger bescher-

mingsniveau voor deze gebieden. 

Het voorkomen van overstromingen is over 

het algemeen de meest kostenefectieve 
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aanpak. Het Deltaprogramma geet ook 

aandacht aan het beperken van de 

gevolgen van een overstroming door betere 

ruimtelijke inrichting en adequate 

rampenbeheersing. Alle deelprogramma’s 

verkennen de komende jaren slimme 

combinaties van deze drie lagen van 

‘meerlaagsveiligheid’. 

Zoetwatervoorziening

DP2013 maakt ook duidelijk dat aandacht 

voor zoetwatervoorziening urgent is. De 

landbouw loopt nu al gemiddeld € 0,4 

miljard per jaar aan opbrengsten mis door 

droogte. Het is de verwachting dat perioden 

van droogte in de toekomst vaker voorko-

men. Dan kunnen ook scheepvaart en 

transport schade oplopen, doordat lage 

waterstanden op de rivieren vaker en langer 

optreden. Lage grondwaterstanden 

veroorzaken bovendien kostbare schade aan 

funderingen van gebouwen en door 

langdurige droogte zal de natuur in 

toenemende mate schade ondervinden.

Het huidige beleid voor zoet water loopt 

tegen grenzen aan. In de volgende 

voortgangsrapportage zal het 

Deltaprogramma daarom nieuwe doelen 

voor de zoetwatervoorziening voorstellen. 

Het Deltaprogramma zal daarvoor onder-

zoeken aan welke voorwaarden de water-

voorziening voor een aantal belangrijke 

functies, zoals landbouw, natuur, industrie, 

moet voldoen en welke investeringen 

daarvoor gerechtvaardigd zijn.

Aan de ene kant zullen ingrepen nodig zijn 

om het watersysteem robuuster te maken, 

bijvoorbeeld om de watervoorraad van het 

IJsselmeer beter te kunnen benuten en de 

zoutindringing te verkleinen. Aan de andere 

kant zullen watergebruikers zich meer 

moeten aanpassen aan de beschikbare 

hoeveelheid water.

Hoofdlijnen per regio

Het afgelopen jaar hebben de negen 

deelprogramma’s van het Deltaprogramma 

de mogelijke oplossingsrichtingen in beeld 

gebracht. Strategieën die technisch niet 

haalbaar zijn, de opgave vergroten of 

waarvoor veel betere en goedkopere 

alternatieven bestaan, zijn afgevallen.

In de Rijn-Maasdelta (waar de deelprogram-

ma’s Rivierengebied, Rijnmond-

Drechtsteden en Zuidwestelijke Delta 

werken) zijn de opgaven voor de lange 

termijn op de meeste plaatsen op te lossen 

met de beproefde combinatie van dijkver-

sterkingen, rivierverruiming en gebiedsont-

wikkeling. Op verschillende plaatsen zijn 

mogelijkheden om innovatieve dijkconcep-

ten en multifunctioneel gebruik van dijken 

te beproeven. In de Zuidwestelijke Delta kan 

ook extra waterberging bijdragen aan de 

waterveiligheid. In een aantal gebieden zijn 

ingrijpender maatregelen noodzakelijk, om 

de veiligheid op peil te houden, onder meer 

in de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard 

en enkele gebieden langs de Lek. 

Voorbeelden daarvan zijn het aanpassen van 

de afvoerverdeling over de Rijntakken of de 

aanleg van nieuwe, afsluitbare keringen.

Langs de kust en in het Waddengebied blijt 

het uitgangspunt ‘zacht waar het kan, hard 

waar het moet’. De knelpunten voor de korte 

termijn zijn hier bijna opgelost. Op lange 

termijn blijven zandsuppleties essentieel. De 

Nationale Kustvisie, die in 2013 uitkomt, zal 

voorstellen bevaten voor de toepassing van 

zandsuppleties. De regio heet een sterke 

voorkeur voor innovatieve oplossingen die te 

koppelen zijn aan andere doelen en 

ambities. Dat geldt ook voor de benodigde 

dijkversterkingen langs de Waddenzee.

De belangrijkste opgave in het 

IJsselmeergebied is het laten wegstromen 

van overtollig water naar de Waddenzee. Nu 

kan het water nog vrij wegstromen, bij laag 

water op zee. Spuien onder vrij verval is nog 

enige tijd mogelijk door het meerpeil mee 

te laten stijgen met de zee. Blijven meestij-

gen brengt op den duur echter zeer grote 

negatieve efecten en kosten met zich mee. 

Het is inmiddels duidelijk dat om die reden 

op termijn altijd pompen noodzakelijk zijn. 

Flexibeler peilbeheer is voor beide 

strategieën een goede eerste stap. Hiermee 

is ook de zoetwatervoorraad voldoende te 

vergroten. Het voorstel om het 

IJsselmeerpeil met anderhalve meter te 

verhogen is hiermee deinitief van de baan.

Koppelen met regionale ontwikkelingen

Op veel locaties stapelen de opgaven zich 

op. Het Deltaprogramma zorgt echter voor 

samenhang in de aanpak en zoekt daarbij 

naar eiciënte oplossingen met maatschap-

pelijke meerwaarde, door de benodigde 

maatregelen te koppelen aan regionale 

ontwikkelingen. Op die manier krijgt de 

inzet op ‘samenhang, daadkracht en 

draagvlak’ concreet invulling. De volgende 

jaarlijkse rapportage, DP2014, zal daarvan 

een eerste beeld geven in de vorm van 

kansrijke oplossingsrichtingen.

Hier kunt u het persbericht lezen en DP2013 

downloaden.

Om onze kust ook op de lange termijn sterk te houden, blijven zandsuppleties noodzakelijk. Foto: Tineke Dijkstra
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Derde Nationaal Deltacongres op 1 november  
in Ahoy Roterdam

De deltacommissaris, Wim Kuijken, 

organiseert dit jaar voor de derde keer het 

Nationaal Deltacongres. Dit congres staat in 

het teken van de derde rapportage over het 

Deltaprogramma - DP2013, dat op 

Prinsjesdag (18 september) verschijnt. Alle 

betrokkenen en geïnteresseerden bij het 

Deltaprogramma zijn welkom. 

Onder het thema ‘Op weg naar oplossingen’, 

komen prominente sprekers uit overheid, 

bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties 

en wetenschap aan het woord. Zij gaan vanuit 

een breed perspectief in op de ontwikkelin-

gen in het Deltaprogramma. De formule van 

de voorgaande jaren wordt voorgezet met 

meer inhoudelijke verdiepingen en interac-

tie. Dit jaar wordt speciale aandacht besteed 

aan de weg naar oplossingen voor de 

gesignaleerde knelpunten en de selectie van 

kansrijke strategieën voor de deltabeslissin-

gen die in 2014 gereed moeten zijn.

Deltaparade

Er is op het congres volop tijd en gelegenheid 

om op inspirerende en informele wijze 

kennis en ervaringen uit te wisselen. Dat kan 

onder andere op de Deltaparade: een 

tentoonstelling waar dit jaar de samenhang 

in het Deltaprogramma en de ontwikkeling 

en voortgang van de deltabeslissingen en van 

de negen deelprogramma’s centraal staan.

Programma en aanmelden

U kunt het programma downloaden op 

www.deltacommissaris.nl/nationaaldelta-

congres. Tot en met 15 oktober 2012 kunt  

u zich via dezelfde website aanmelden.  

Deltacongres

donderdag 1 november 2012 

van 10.00 uur tot 17.00 uur 

in Ahoy Roterdam

Kansen voor innovatieve contracten

Het innovatief inzeten van marktpartijen is 

noodzakelijk om de wateropgave tijdig en 

tegen verantwoorde kosten aan te pakken. 

Het Deltaprogramma heet de mogelijkhe-

den verkend en ziet kansen.

Uit de verkenning van het Deltaprogramma 

blijkt dat integrale projecten kostenbespa-

rend kunnen zijn. Het Deltaprogramma 

stimuleert integraal werken door actief te 

zoeken naar combinaties van publieke en 

private functies. In dit soort projecten is een 

‘gebieds-PPS (publiek-private samenwer-

king)’ mogelijk: een contract waarbij 

publieke en private partijen samen een 

project ontwikkelen en de risico’s even-

wichtig verdelen. 

Levensloopbenadering

Ook andere innovatieve contractvormen 

kunnen bijdragen aan de haalbaarheid en 

betaalbaarheid van de wateropgave. Met 

zogenoemde DBFM-contracten krijgen 

marktpartijen prikkels om kosteneiciënte 

oplossingen voor de gehele levenscyclus van 

een object te zoeken. Door ontwerp 

(design), aanleg (build), inanciering 

(inance) en onderhoud (maintenance) als 

één project aan te besteden, nemen de 

totale kosten af. Ook krijgen marktpartijen 

meer ruimte voor vernieuwende werkwijzen 

en nemen ze een deel van de risico’s voor 

hun rekening. Rijkswaterstaat heet daar 

goede ervaringen mee opgedaan in de 

droge sector.

Draagbare risico’s

In het waterbeheer zijn DBFM-contracten 

nog niet toegepast. Dat heet verschillende 

redenen. Zo is het risico van een falende 

waterkering niet zonder meer te dragen 

door een private partij. De vraag is welk 

risico de markt in dit geval wél kan en wil 

dragen, zodat toch meerwaarde ontstaat 

voor de opdrachtgever. Ook de lange 

levensduur en de relatief lage onderhouds-

kosten van waterveiligheidsprojecten 

maken het lastig om levensduurcontracten 

proijtelijk te maken. Daar komt bij dat het 

bij waterveiligheid anders dan in het ‘droge 

domein’ veelal niet om werken met een 

gebruikskarakter gaat, wat het niet 

eenvoudig maakt om tot een eiciënte 

overdracht van risico’s te komen. Kortom, 

de contracten moeten daarom een andere 

invulling krijgen dan in de droge sector.

Rijkswaterstaat en de waterschappen zien 

kansen om in ieder geval ontwerp en aanleg 

in een contract te combineren, en eventueel 

ook het onderhoud. Daarom gaan zij samen 

onderzoeken of en hoe innovatieve 

contractvormen zijn toe te passen bij 

dijkversterkingen.
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Overheden benuten subsidies nog niet genoeg

Advies over subsidies voor gemeenten  en waterschappen 
Deltaprogramma’s | Nieuwbouw en Herstructurering

Achtien gemeenten en waterschappen 

hebben gratis advies gekregen over de 

mogelijkheden van Europese subsidies van 

het Deltaprogramma Nieuwbouw en 

Herstructurering (DPNH).  

Op verzoek van het DPNH hebben 

ingenieursbureau Oranjewoud en 

adviesbureau PNO onderzoek gedaan naar 

Europese subsidiefondsen, die bijdrages 

zouden kunnen leveren aan projecten die 

zich bezighouden met het beperken van de 

gevolgen van klimaatverandering in 

stedelijke gebieden. 

Uit dat onderzoek kwam onder andere naar 

voren dat er diverse inanciële mogelijkhe-

den zijn, maar dat de Nederlandse 

overheden daar niet optimaal gebruik van 

maken. In het rapport Anticiperen op 

Europese subsidiemogelijkheden stede-

lijke klimaatadaptatie komen bovendien 

drie concrete projecten aan bod. 

Er is gekeken naar subsidiemogelijkheden 

voor het project Groen-Blauw in Delt, 

Future Cities in Arnhem en het project 

Almere Oosterwold. De betrokkenen van 

deze projecten vonden de adviezen zeer 

waardevol. Daarom besloot DPNH nog 

eens achtien projecten van gratis 

subsidie-advies te laten voorzien door 

Oranjewoud en PNO. Er bleek veel animo 

voor dit aanbod, want er kwamen meer 

dan vijtig aanmeldingen van gemeenten 

en waterschappen binnen. Het ging 

voornamelijk om investeringsprojecten 

voor de (her)inrichting van een gebied, 

waar klimaatmaatregelen onderdeel van 

uitmaken. Om die reden werd voor de 

adviezen vooral gekeken naar de Europese 

subsidieprogramma’s met een focus op 

investeringen. De huidige Europese 

budgeten zijn al zo goed als vergeven. 

Daarom is het goed om nu projecten te 

ontwikkelen die voldoen aan de Europese 

eisen. Dan is het mogelijk een subsidie-

aanvraag in te dienen, zodra de budgeten 

voor 2014 beschikbaar komen. De 

betrokken gemeenten en waterschappen 

zijn goed op weg geholpen en kunnen nu 

zelf aan de slag met de subsidieaanvragen. 

Het project Groen-Blauw in Delt is een van de projecten die hebben geproiteerd van het onderzoek naar 

subsidiemogelijkheden voor stedelijke klimaatadaptie.
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Meer toelichting en informatie nodig over  
‘uitvraag waterveiligheid’ 
Deltaprogramma’s | Veiligheid

De gebiedsgerichte deelprogramma’s van 

het Deltaprogramma zijn op dit moment 

hard bezig met ‘de uitvraag’ naar het 

opstellen van ‘kansrijke gebiedsstrategieën’ 

voor de volgende rapportage over het 

Deltaprogramma (DP2014). In die strate-

gieën wordt ook duidelijk waar meerlaags-

veiligheid ertoe doet en waar binnen de 

aandachtsgebieden (rivierengebied, delen 

van Rijnmond-Drechtsteden en Almere) 

preventie voor een deel kan worden 

ingewisseld door gevolgenbeperking door 

ruimtelijke maatregelen en/of 

rampenbeheersing. 

Om meerlaagsveiligheid goed te kunnen 

meewegen in deze gebiedsstrategieën bleek 

aanvullende duiding en informatie nodig. 

Daartoe worden op dit moment nieuwe 

hulpmiddelen ontwikkeld, waarmee 

maatregelen uit de drie lagen van meer-

laagsveiligheid tegen elkaar kunnen worden 

afgewogen. Het Expertisecentrum Kosten, 

georganiseerd bij de Waterdienst, werkt aan 

kostenkengetallen voor ruimtelijke 

maatregelen. 

Met de deelprogramma’s is verder een aantal 

acties afgesproken die zorgen voor betere 

informatie-uitwisseling rond de uitvraag. Zo 

zullen de deelprogramma’s Veiligheid en 

Nieuwbouw en Herstructurering waar dat 

gewenst is, actief aanschuiven bij de gestarte 

gebiedsprocessen. Dit is al het geval bij de 

deelprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden 

en Rivieren, maar wordt ook aan andere 

deelprogramma’s aangeboden.

Meerlaagsveiligheid

Bij meerlaagsveiligheid gaat het 

om drie ‘lagen’ bij het bescher-

men van ons land tegen het 

water.  

•  Voorop staat laag 1 - preventie: 
  het voorkómen van 

overstromingen;

•  Laag 2 staat voor ruimtelijke 
inrichting, die berekend is op 

water;

•  Laag 3 staat voor rampenbe-

heersing, otewel het snel en 

adequaat ingrijpen bij 

(dreigende) calamiteiten.  

Waterveiligheidsstrategieën combineren met 
regionale ontwikkelingen
Deltaprogramma | Waddengebied

In de fase van mogelijke naar kansrijke 

strategieën werkt het Deltaprogramma 

Waddengebied nauw samen met de regio. De 

regionale overheden hebben onlangs hun 

wensen en plannen over ontwikkelingen in 

hun gebied kenbaar gemaakt aan de 

stuurgroep. Het Deltaprogramma 

Waddengebied bekijkt samen met de 

regionale overheden en stakeholders welke 

combinaties met waterveiligheidsstrategieën 

kansrijk zijn.

Het Deltaprogramma Waddengebied heet 

gekozen voor een gebiedgerichte uitwerking 

van de waterveiligheidsopgaven. De stuur-

groep heet alle regionale overheden gevraagd 

om de eigen wensen en ideeën rondom 

waterveiligheid kenbaar te maken. Uit de 

reacties werd duidelijk dat met een gebiedsge-

richte uitwerking de beste combinaties te 

maken zijn tussen de waterveiligheidsopgaven 

en de regionale watergerelateerde ontwikke-

lingen. Voor de Waddeneilanden worden de 

strategieën per eiland uitgewerkt. De 

aandacht gaat vooral uit naar het optimalise-

ren van het beheer, suppletiestrategieën in de 

Noordzeekustzone en innovatieve dijkconcep-

ten langs de Waddenzeezijde. Hiertoe werken 

de Deltaprogramma’s Waddengebied en Kust, 

het Programma naar een Rijke Waddenzee, de 

gezamenlijke eilandgemeenten, rijks- en 

regionale waterbeheerders en enkele 

stakeholders nauw samen.

Aan de vastelandskust sluit het 

Deltaprogramma ook zoveel mogelijk aan 

bij regionale wensen en al lopende 

projecten. Hierin staan innovatieve 

dijkconcepten en kunstwerken langs de 

vastelandskust centraal en de tweede- en 

derdelaags veiligheid voor de binnendijkse 

gebieden, te weten ruimtelijke ordening en 

crisisbeheersing. Deze veiligheidsstrate-

gieën worden samen met de regionale 

overheden en stakeholders uitgewerkt.  

In de vorige editie van DeltaNieuws is de 

uitwerking van de Eemsdelta toegelicht,  

in deze editie staat het havengebied rond 

Lauwersoog in de schijnwerpers. 

In de overige regio’s zijn de gesprekken 

tussen het Deltaprogramma Waddengebied 

en de regionale projecten inmiddels gestart.

Door deze intensieve samenwerking met de 

regionale overheden en stakeholders zal in 

het voorjaar van 2013 duidelijk moeten 

worden welke van de mogelijke veiligheids-

strategieën door de regio kansrijk worden 

geacht. 
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Deltaprogramma Waddengebied en PROLoog werken 
samen aan de waterveiligheid bij Lauwersoog
Deltaprogramma | Waddengebied

Op de grens van Friesland en Groningen 

komen diverse watervraagstukken samen, 

zowel binnendijks als buitendijks. Het 

Deltaprogramma Waddengebied zoekt 

samen met PROLoog naar de best passende 

maatregelen voor de waterveiligheid en 

verbetering van de verkeersinfrastructuur, 

waaronder een betere ontsluiting van het 

havengebied van Lauwersoog.

De provincie Groningen en gemeente De 

Marne hebben enige tijd geleden het 

initiatief genomen om een ruimtelijk 

ontwikkelingsplan op te stellen voor de 

regio rond Lauwersoog. Het Plan voor Regie 

en Ruimtelijke Ontwikkeling Lauwersoog 

(PROLoog) gaat over de inrichting van het 

gebied aan weerszijden van de primaire 

kering in Lauwersoog. Aan de binnenzijde 

moet bij de inrichting rekening worden 

gehouden met de waterstandsverschillen 

die optreden op het Lauwersmeer. Als bij 

harde noord-noordwesten wind door 

opstuwing het waterniveau op de 

Waddenzee onvoldoende daalt, kan bij 

langdurige regenval onvoldoende (zoet) 

water worden gespuid op de Waddenzee. 

Hierdoor stijgt de waterstand op het 

Lauwersmeer. Bij de inrichting van 

oevervoorzieningen en jachthavens langs 

het Lauwersmeer moet hiermee rekening 

worden gehouden.

Buitendijks wordt nagedacht over het 

verbeteren van de bereikbaarheid van de 

visserijhaven. Aandachtspunt is ook dat bij 

de inrichting rekening gehouden moet 

worden met het overstromingsgevaar van 

het buitendijksgebied. In samenwerking 

met PROLoog wordt door het 

Deltaprogramma Waddengebied onder-

zocht welke van de kansrijke concepten uit 

het rapport Verkenning Innovatieve Dijken 

in het Waddengebied het beste voldoen om 

de doelstellingen van PROLoog te realise-

ren. Naar verwacht is de rapportage hierover 

eind september 2012 beschikbaar.

Lauwersoog binnen- en buitendijks. Links van de dijk het Lauwersmeer met de jachthaven voor de pleziervaart. Aan de rechterzijde van de dijk de Waddenzee,  

met de visserijhaven en de terminal voor de veerboot naar Schiermonnikoog. Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat.

Meer informatie over PROLoog 
vindt u hier. U kunt ook het 

rapport Verkenning Innovatieve 

Dijken in het Waddengebied 

downloaden.

Rectiicatie

In de vorige editie van DeltaNieuws is het onderschrit bij de foto in het artikel ‘Waterveiligheidsstrategie Eemsdelta in volle 

breedte onderzocht’ (blz. 16) onjuist. De juiste verwijzing had moeten zijn dat de foto Delfzijl laat zien.

8 | Deltaprogramma



Leerlingen 3 vwo adviseren deltacommissaris
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

Leerlingen van 3 VWO van de 

Scholengemeenschap Lelystad hebben 

adviezen geschreven voor deltacommissaris 

Wim Kuijken. Dit deden zij in het kader van 

het project Toekomst van het IJsselmeer, 

waarbij de leerlingen moesten nadenken 

over de consequenties van peilveranderin-

gen. Alle leerlingen behaalden een 

voldoende voor hun opdracht. Docenten en 

medewerkers van het programmabureau en 

Waterschap Zuiderzeeland beoordeelden de 

adviezen.

Het project Toekomst van het IJsselmeer 

bestond uit een aantal lessen. Eerst 

verzorgden de docenten een introductie 

over de problematiek. Bastiaan Tiegelaar 

(programmabureau) gaf vervolgens een 

presentatie over het Deltaprogramma. 

Daarna gingen de leerlingen aan de slag 

met het uitwerken van de verschillende 

opties: de gevolgen van een linke 

peilstijging of van daling van het waterpeil 

in het IJsselmeergebied. 

In teams maakten zij een ietstocht langs 

het IJsselmeer en fotografeerden ze 

verschillende functies hiervan. Bij 

Rijkswaterstaat volgden workshops en een 

paneldiscussie, waarna de leerlingen aan de 

slag gingen om hun advies op papier te 

zeten. Eind juni eindigde het project met 

de presentaties van de adviezen, waarna de 

beoordeling volgde. 

Toelichting op peilverandering voor de scheepvaart; 

rechts docent Karien Luursema.

Ideeën werven met interactieve website
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

Pompen inzeten om overtollig water uit 

het IJsselmeer af te voeren naar de 

Waddenzee is op termijn aanzienlijk 

goedkoper, dan alleen spuien. Dat blijkt uit 

de kostenefectiviteitanalyse die het 

Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) 

liet uitvoeren. Ook blijkt lexibel peilbeheer 

een inancieel aantrekkelijke optie te zijn, 

om de zoetwatervoorraad te vergroten. 

Wat komt er allemaal kijken bij de bouw en 

inzet van de enorme pompen die nodig zijn. 

En hoe kan een besluit over lexibel 

peilbeheer eruit zien? Om dit boven tafel  

te krijgen, schrijt het DPIJ een ideeën- 

wedstrijd uit via een interactieve website.

De kernvraag luidt: “Hoe zou jij in 2050 het 

surplus aan IJsselmeerwater, dat niet gespuid kan 

worden in de Waddenzee, daarin pompen?” 

Tientallen mensen uit verschillende 

disciplines is gevraagd mee te doen, door 

ideeën in te brengen of te reageren. Doordat 

iedereen vanuit zijn eigen perspectief naar 

deze vraag kijkt en reageert, ontwikkelen de 

ingebrachte ideeën zich steeds verder. Zo 

ontstaan naar verwachting kwalitatief goede 

en verrijkte ideeën. Het DPIJ wil zo niet 

alleen bestaande kennis en ervaring boven 

tafel krijgen, maar deze ook direct toepassen 

op een concrete situatie, namelijk pompen 

bij de Afsluitdijk. Deelnemers kunnen tot 12 

oktober ideeën leveren of reageren. Daarna 

beoordeelt het DPIJ de inbreng. De resulta-

ten worden in november bekendgemaakt. 

Op de website kan iedereen zijn ideeën spuien over pompen bij de Afsluitdijk en lexibel peilbeheer.
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Meestijgen? Het water wordt duur betaald 
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

Optimaliseren en lexibiliseren van het peil 

in het IJsselmeergebied zijn kansrijke opties 

voor het toekomstig peilbeheer in het 

IJsselmeergebied. Ze leveren een forse 

vergroting van de bufervoorraad zoet water 

tegen beperkte kosten. Hety Klavers, 

programmadirecteur, is tevreden over deze 

uitkomst van een recente analyse van het 

Centraal Planbureau (CPB): “Dit biedt 

duidelijkheid.”

Het CPB publiceert binnenkort - enigszins 

vertraagd door het doorrekenen van de 

landelijke verkiezingsprogramma’s - op 

verzoek van het Deltaprogramma 

IJsselmeergebied de uitkomsten van een 

kostenefectiviteitonderzoek (KEA). Klavers: 

“Ik ben blij met de resultaten van de 

analyse, omdat ze de kansrijkheid van 

strategieën voor het toekomstig peilbeheer 

vanuit inancieel perspectief duidelijk 

maken. De analyse bevestigt het beeld dat 

Veerman in 2008 al schetste, namelijk dat 

op de lange termijn inzet van pompen bij de 

Afsluitdijk onvermijdelijk is.” 

Meestijgen aanzienlijk duurder

In principe zijn er twee manieren om 

IJsselmeerwater ook in de toekomst bij 

zeespiegelstijging af te voeren naar de 

Waddenzee: meestijgen met de zeespiegel 

en zo kunnen blijven spuien, of handhaven 

van het huidige winterpeil en dan water 

wegpompen. “De analyse laat zien dat de 

investeringen die nodig zijn om meestijgen 

in het IJsselmeer mogelijk te maken, 

grofweg twee keer zo hoog zijn als de kosten 

bij handhaven van het huidige winterpeil. 

De extra kosten ziten met name in de 

versterkingen van dijken en kunstwerken 

om meestijgen met de zeespiegel mogelijk 

te maken. Het is dan ook logisch om de 

optie van fors meestijgen alleen uit te 

werken als daar nog zwaarwegende 

argumenten voor op tafel komen.”

De analyse van het CPB laat zien dat 

gedurende deze eeuw, als gevolg van 

klimaatverandering, forse investeringen in 

veiligheid nodig blijven in het 

IJsselmeergebied. Klavers: “Het kostenefec-

tiviteitsonderzoek is niet geschikt om 

toekomstige investeringen te ramen, maar 

je kunt er wel uit concluderen dat we 

moeten blijven investeren in veiligheid. 

Naarmate de klimaatverandering sneller 

gaat, zullen de investeringen groter zijn.”

In de zomer kan de bovenste laag zoet water 

van het IJsselmeer én het Markermeer 

(ongeveer 200 miljoen kubieke meter) 

gebruikt worden in de omliggende 

gebieden. Deze bufervoorraad kan wel vier 

keer zo groot worden als de strategieën 

optimaliseren en lexibiliseren worden 

toegepast. Klavers: “De kosten om die 

voorraad mogelijk te maken, kunnen 

oplopen tot ongeveer 125 miljoen euro.  

Als we echter alleen het verschil tussen  

het huidige zomer- en winterstreefpeil 

helemaal benutbaar maken, kost dat slechts 

acht miljoen euro. De bufervoorraad is dan 

al verdubbeld. 

Meer weten?

Download de samenvating van  

het CPB-rapport.

De bufervoorraad zoet water is relatief goedkoop te vergroten, zonder meestijgen met de zeespiegel. Foto: Theo Bos

Gesprekken met de regio

Input verzamelen voor kansrijke strategieën 
Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

Voor de uitwerking van de kansrijke 

strategieën heet het deelprogramma 

Rijnmond-Drechtsteden de regio opgedeeld 

in elf deelgebieden. Dit zijn voornamelijk 

dijkringen, maar ook enkele riviertakken en 

een aantal ‘overlapgebieden’ met de 

deelprogramma’s Zuidwestelijke Delta en 

Rivieren. In de periode van nu tot en met 

oktober 2012 gaat het programmateam 

Rijnmond-Drechtsteden met betrokkenen 

in de regio in gesprek om speciieke 

gebiedskennis en ambities boven tafel te 

krijgen en de koppeling te maken met de 

wateropgave van het Deltaprogramma.

Voor ieder deelgebied is vanuit het 

Deltaprogramma een ‘trekker’ aangesteld; 

die is eindverantwoordelijke voor de 
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De  elf deelgebieden zijn: 

Alblasserwaard-Vijheerenlanden; 

Krimpenerwaard (en Veiligheid 

Centraal-Holland); Hollandsche 

IJssel; Centraal-Holland (zuidrand 

Dijkring 14); Voorne-Puten; Pernis 

en Rozenburg inclusief de Botlek; 

IJsselmonde; Hoeksche Waard; 

Eiland van Dordrecht; Goeree-

Overlakkee en Merwedes 

Gorinchem/Werkendam.

Samenwerking rond Hollandsche IJssel
Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

De Hollandsche IJssel is een van de deelge-

bieden binnen het Deltaprogramma 

Rijnmond-Drechtsteden in de fase van 

mogelijke naar kansrijke strategieën. In dit 

deelgebied zijn in de landelijke derde 

toetsing van de primaire waterkeringen de 

dijken langs de Hollandsche IJssel en de 

stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel 

nagenoeg allemaal afgekeurd. Een ambte-

lijke werkgroep kijkt nu wat mogelijke 

oplossingen zijn om de waterveiligheid van 

het gebied kostenefectief te waarborgen en 

de zoetwatervoorziening te verbeteren.

In de ambtelijke werkgroep werken het team 

van Deltaprogramma Rijnmond- 

Drechtsteden, gemeenten en gemeentelijke 

samenwerkingsverbanden langs de 

Hollandsche IJssel en van de 

Krimpenerwaard, waterschappen, provincie 

Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en maatschap-

pelijke organisaties samen. Het zoeken is 

naar een balans tussen onder andere 

veiligheid, zoet water, ruimtelijke kwaliteit, 

getijdennatuur, scheepvaart en bereikbaar-

heid. Het traject wordt afgestemd met de 

deelprogramma’s Rivieren (over de afvoer-

verdeling over de rivieren) en Zoetwater (over 

verzilting inlaatpunt Gouda).

Eindadvies

De ambtelijke werkgroep bereidt in drie 

interactieve bijeenkomsten een advies voor 

aan de Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden 

die 15 november bijeenkomt. In de eerste 

bijeenkomst afgelopen juli is de probleem-

analyse rond de Hollandsche IJssel 

aangescherpt. Voor de tweede bijeenkomst 

heet een ontwerpbureau de problematiek 

inzichtelijk gemaakt en zijn mogelijke 

oplossingen bekeken; in de derde bijeen-

komst in het najaar worden de voordelen en 

de nadelen gewogen. Tussentijds wordt er 

teruggekoppeld naar het bestuur. Na 

bespreking in de Stuurgroep Rijnmond-

Drechtsteden op 1 oktober volgt een tweede 

regionale afstemming en een eindadvies 

voor dit deelgebied aan de Stuurgroep 

Rijnmond-Drechtsteden. 

Meer informatie? 

Mail Steven Krol: shj.krol@pzh.nl.

Vervolg van pagina 10

Langs de Hollandsche IJssel zijn bijna alle dijken afgekeurd. 

inhoud en het proces en de samenwerking 

met partijen in de deelgebieden. Met de 

overlapgebieden met andere deelprogram-

ma’s wordt nauw samengewerkt. 

Samen met de betrokkenen in de deelgebie-

den onderzoeken we maatregelen voor 

waterveiligheid en zoet water. Daarbij 

kijken we ook of de huidige beschermings-

niveaus (die zijn vastgesteld in de jaren ’60) 

voldoende zijn en passen bij de bevolkings-

dichtheid en economische waarde achter de 

dijken van nu. Daarnaast onderzoeken we 

de mogelijkheden om de ruimtelijke 

ambities van de deelgebieden en de 

kansrijke strategieën te koppelen. Verder 

bespreken we met de deelgebieden de 

mogelijke lokale maatregelen  voor een 

duurzame zoetwatervoorziening. Apart 

aandachtspunt zijn de buitendijkse 

gebieden in de deelgebieden. De input van 

de gebiedskenners is belangrijk om op 15 

november een eerste advies te kunnen 

geven over concept-kansrijke strategieën 

aan de Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden.

Meedoen

De gebiedstrekkers van het 

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 

nodigen hun relaties in de deelgebieden 

uit, maar zelf aanmelden om mee te denken 

en te doen kan ook. Bel 010 - 402 63 36 of 

mail naar info-deltaprogrammarijnmond

drechtsteden@rws.nl.
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DP2013: strategieën voor elk waterbekken 
Deltaprogramma | Zuidwestelijke Delta

Na een jaar van onderzoek, ontwerp- 

sessies en tal van gesprekken heet 

Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta de 

balans opgemaakt. In het DP2013 zijn per 

waterbekken de mogelijke strategieën 

geformuleerd. We zeten ze op een rij.

De opgave van de Zuidwestelijke Delta is op 

te delen in veiligheid in het noordoostelijk 

deel (Haringvliet, Hollandsch Diep, 

Volkerak-Zoommeer en Grevelingen), 

veiligheid in het zuidelijk deel 

(Oosterschelde, Westerschelde en Kust) en 

behoud van voldoende zoet water. 

Veiligheid noordoostelijk deel

De huidige strategie voor de veiligheid in 

het noordoostelijk deel bestaat uit: dijken, 

kustlijnverkorting, compartimenterings-

dammen en waterberging op het Volkerak-

Zoommeer. Mogelijke andere strategieën zijn: 

•  waterberging op de Grevelingen en/of 

Oosterschelde,

•  bergingscapaciteit van de Grevelingen 

optimaliseren,

•  water naar zee pompen (dit kan worden 

getest in de Grevelingen),

•  dijken versterken (Haringvliet/

Hollandsch Diep),

•  het verder openzeten van de 

Haringvlietkering.

Veiligheid zuidelijk deel

De huidige strategieën voor de 

Oosterschelde, Westerschelde en Kust zijn: 

kustlijnverkorting, dijken, vaarweg 

verdiepen met baggeren/storten en 

zandsuppleties. Deze strategieën voldoen 

ook in de toekomst, maar kunnen slimmer. 

Bijvoorbeeld door het toepassen van 

innovatieve dijkconcepten, 

het optimaliseren van het 

beheerregime van de 

Oosterscheldekering en de 

zandhonger vertragen door 

zandsuppletie. De kustlijn 

wordt in stand gehouden 

door suppleties. Hoe dat 

beter kan, wordt momen-

teel onderzocht. 

Zoet water

Om de zoetwatervoorziening op peil te 

houden, zijn vijf strategieën ontwikkeld. 

Deze vijf zijn weergegeven in een kwadrant 

(zie iguur). De strategieën variëren in de 

mate waarin de watervraag of het wateraan-

bod leidend is en de mate waarin het 

publieke of private investeringen vereist. 

Het komende jaar zal Deltaprogramma 

Zuidwestelijke Delta verkennen welke van 

deze mogelijke strategieën kansrijk zijn.

Onderzoek aanpassen afvoerverdeling
Deltaprogramma | Rivieren

Binnen het Deltaprogramma wordt door de 

vier deelprogramma’s die samenwerken aan 

de deltabeslissingen Rijn-Maas-Delta en 

IJsselmeergebied onderzoek gedaan naar de 

kosten en de baten van het aanpassen van 

de afvoerverdeling op de splitsingspunten 

van de Rijn. 

De aanleiding hiervoor is de constatering dat 

het moeilijk is vergaande dijkversterkingen 

uit te voeren in de benedenloop van de Lek, 

terwijl deze dijkversterkingen wellicht toch 

nodig zijn om bescherming te bieden bij 

grote rivierafvoer en hoge waterstanden. 

Zowel technisch, inancieel als cultuurhisto-

risch lopen we hier echter tegen grenzen aan. 

Als we ervoor kunnen zorgen dat er minder 

water in de Lek staat, kan dat wellicht grote 

voordelen hebben omdat er dan geen extra 

dijkversterkingen nodig zijn. Maar ook bij 

hele lage afvoeren willen we het water graag 

anders verdelen om genoeg zoetwatervoor-

raad te hebben in het IJsselmeer. Dan moet er 

meer water naar de IJssel dan nu het geval is. 

De aanpassing van de afvoerverdeling op de 

splitsingspunten bij Pannerden (splitsing in 

Waal en Pannerdensch kanaal) en bij 

Westervoort (splitsing in Nederrijn en IJssel) 

is echter geen eenvoudige zaak. Daar zijn 

ingewikkelde constructies en keermiddelen 

voor nodig, die grote efecten kunnen 

hebben op bijvoorbeeld natuur, boven-

stroomse waterstanden en scheepvaart. In 

het onderzoek Kosten Efectiviteit Analyse 

(KEA) Afvoerverdeling Rijn wordt gekeken 

naar de kosten en de baten van het 

eventueel aanpassen van de afvoerverdeling 

in verschillende situaties: bij extreem hoge 

afvoeren, bij hoge afvoeren en bij hele lage 

afvoeren. De resultaten van het onderzoek 

worden in oktober verwacht en gebruikt bij 

de verdere ontwikkeling van kansrijke 

strategieën. 

De vijf mogelijke strategieën voor zoet water in de Zuidwestelijke Delta.
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‘Gereedschapskist’ regioprocessen verder gevuld
Deltaprogramma | Rivieren

In het vorige nummer van Deltanieuws kon 

u lezen over de regioprocessen die vanaf 

1 september van start zijn gegaan. Onder 

regie van de provincies worden in zes regio’s 

mogelijke strategieën voor waterveiligheid 

gebiedsgericht uitgewerkt tot kansrijke 

strategieën en oplossingsrichtingen voor 

het rivierengebied. De regionale partners 

kunnen hiervoor gebruik maken van de 

‘gereedschapskist’.

Zo is er, om dit proces goed te laten 

verlopen, basisinformatie over de  watervei-

ligheidsopgave beschikbaar op het 

Deltaportaal, zoals waterstandstijging, 

toestand van dijken en het gewenste 

beschermingsniveau.

De maatregelen voor het accommoderen 

van een verhoogde rivierafvoer of verhoog-

de waterstand zijn tweeledig: 

1)  Rivierverruiming met als gevolg 

waterstanddaling;

2)  Versterken van de dijken. 

Voor het beoordelen van de efectiviteit van 

deze maatregelen zijn er twee instrumen-

ten: de ‘blokkendoos’ en de ‘dijkentool’. 

Het inzeten van maatregelen om de 

gevolgen van overstroming te beperken 

wordt ondersteund met 

‘kansrijkdomkaarten’. 

Om waterveiligheidsmaatregelen  

te verbinden met de regionale, ruimtelijke 

ontwikkelingen kunnen regioprocessen 

ondersteuning krijgen in de vorm van 

ateliersessies. Deze worden aangeboden 

door het Deltaprogramma Rivieren.

Meer lezen over de gereedschapskist?

Zie Deltaweb.

‘Kansrijkdomkaarten’ geven aan hoe kansrijk mogelijke maatregelen zijn om de gevolgen van een mogelijke  

overstroming te beperken. 

Rivierendag op 3 oktober 
Deltaprogramma | Rivieren

‘Samen werken aan de toekomst van ons 

rivierengebied’ is het thema van de 

Rivierendag, een ontmoetingsdag door en 

over het Deltaprogramma Rivieren.

De Rivierendag wordt gehouden in het 

Wijnfort in Lent (Nijmegen) naast de Waal. 

Er worden diverse workshops georgani-

seerd, zoals ‘Samen in de regio’, 

‘Governance’ en ‘Meerlaagsveiligheid’. Ook 

een excursie in de omgeving van het 

Wijnfort behoort tot de mogelijkheden.

De hele dag is er een informatiemarkt over 

onder andere de prioritaire projecten 

Ooijen-Wansum, WaalWeelde, IJsselsprong, 

Maasplassen en Waterfront Ravenstein. 

Daarnaast kunnen ideeën worden gevisuali-

seerd door ontwerpers in de OntwerpKamer. 

In de KennisKamer zijn experts aanwezig, 

aan wie bezoekers alle mogelijke inhoude-

lijke vragen kunnen stellen. Hier vindt u het 

complete programma van de Rivierendag. 

Wie kunt u ontmoeten? Bestuurders en 

medewerkers van alle partijen waarmee wij 

samenwerken aan onze opdracht én de 

klankbordgroepen en hun organisaties. 

Ook zijn er collega’s van de andere 

Deltaprogramma’s, waarmee wij samen 

werken om Nederland ook voor de volgende 

generaties te beschermen tegen hoogwater 

en te zorgen voor voldoende zoet water.

Aanmelden voor de Rivierendag en  

de workshops? 

Dat kan op htp://www.dpr-rivieren.nl.

De Rivierendag vindt plaats in het Wijnfort in Lent 

naast de Waal.

Kom naar de Rivierendag

3 oktober 2012

11.00 - 18.00 uur

Wijnfort, Bemmelsedijk 4, Lent
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Agenda
Belangrijke nationale data Delta programma 

2012

1 November Derde Nationaal   

 Deltacongres

29 November Stuurgroep    

 Deltaprogramma

2013

18 April  Stuurgroep    

 Deltaprogramma

23 Mei Stuurgroep    

 Deltaprogramma

Juni Nationaal Bestuurlijk Overleg

17 September  Prinsjesdag:  aanbieden  

 DP 2014 aan Tweede Kamer

7 November Vierde Nationaal   

 Deltacongres

Dit is DeltaNieuws jrg. 2, nr. 5, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma. Met DeltaNieuws kunt 

u de ontwikkelingen binnen het Deltaprogramma volgen. Op weg naar de volgende rappor-

tage over het Deltaprogramma, DP2013, staan mogelijke strategieën voor de waterveiligheid 

en zoetwatervoorziening centraal. De komende tijd kunt u de ontwikkeling van mogelijke 

strategieën naar deltabeslissingen volgen. DeltaNieuws verschijnt elke twee maanden. De 

volgende Deltanieuws verschijnt rond 22 november 2012.

Deltaprogramma

Doel van het Deltaprogramma is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen 

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 reageren of zich afmelden als abonnee? 

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

September 2012

Sterke kust, mooie badplaatsen
Deltaprogramma | Kust

Badplaatsen vragen om speciieke maatrege-

len op het gebied van kustbescherming en 

veiligheid. Begin juli 2012 organiseerde 

Atelier Kustkwaliteit in Katwijk het ontwerp-

atelier ‘Badplaatsen’ dat varianten op gebied 

van kustbescherming onder de loep nam. 

Deze varianten werden uitgewerkt voor 

onder andere Vlissingen, Katwijk-Noordwijk, 

Egmond-Bergen en Den Helder. 

Sinds 2010 organiseert Atelier Kustkwaliteit 

(een initiatief van onder andere TU-Delt, 

Stimuleringsfonds voor de Architectuur en 

Deltaprogramma Kust) diverse ontwerpate-

liers langs de kust. In deze ateliers onder-

zoeken de deelnemers wat versterking van 

de kust tot 2100 voor verschillende 

kustlocaties kan betekenen. Wat zijn daarbij 

de kansen voor andere functies, zoals 

recreatie en ecologie? 

 

Het beste van 

De groep die voor Vlissingen aan de slag ging, 

concludeerde dat een harde versterking van 

de kade het meest kansrijk was. Dit bood 

meteen de mogelijkheid om de oude 

fortiicaties in ere te herstellen. De kade werd 

in het atelier gecombineerd met een culinaire 

promenade met het beste van Walcheren en 

de zee, zoals de nieuwe zeeteelten. De groep 

Egmond-Bergen koos juist voor zandige 

versterking om het ‘resort’-achtige karakter 

van de twee badplaatsen te versterken. Dit 

bood eventuele extra ruimte voor nieuwe 

strand- of duinwoningen.  

De ideeën geven een beeld van kustverster-

king op lange termijn en wat kansrijke 

combinaties met andere functies zijn. De 

ideeën hebben geen status, maar gelden als 

inspiratie voor het combineren van 

kustveiligheid met -kwaliteit. 

Aan de ateliers nemen naast ontwerpers en 

experts, medewerkers van het 

Deltaprogramma en de betrokken provin-

cies en gemeenten deel. De ontwerpbureaus 

Feddes-Olthof, LINT & XML werken de 

resultaten van de ateliers uit. Deze 

resultaten worden dit najaar gepubliceerd 

op www.atelierkustkwaliteit.nl. 

Een voorbeeld van een zandige versterking van de kust.
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