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DeltaNieuws

DeltaNieuws extra

Stand van zaken  
kansrijke strategieën

In deze laatste DeltaNieuws van 2012 vindt u 

extra veel informatie van de deelprogram-

ma’s over de laatste stand van zaken van de 

kansrijke strategieën in hun regio of van hun 

opgave. Het werk van de deelprogramma’s 

vormt de basis voor de belangrijke keuzen 

voor de toekomst van ons land, die komen 

vast te liggen in vijf deltabeslissingen. 

Hiervoor zal in het Deltaprogramma 2015 een 

voorstel aan het kabinet worden voorgelegd. 

Omdat ons watersysteem één geheel vormt 

en maatregelen voor waterveiligheid en 

zoetwatervoorziening sterk samenhangen, 

hangen ook deze deltabeslissingen sterk 

samen. In het artikel Op weg naar kansrijke 

oplossingsrichtingen en deltabeslissingen 

kunt u lezen over de stand van zaken van de 

vijf deltabeslissingen.

Op 29 november is in de Stuurgroep 

Deltaprogramma gesproken over een aantal 

voorlopige richtingen voor waterveiligheid, 

ruimtelijke adaptatie, zoet water en het 

hoofdwatersysteem. De resultaten van de 

Stuurgroep helpen om richting te geven bij 

de verdere uitwerking van kansrijke 

oplossingsrichtingen in de gebieden. De 

deinitieve keuzes over kansrijke strate-

gieën, om Nederland veilig en aantrekkelijk 

te houden en om over genoeg zoet water te 

blijven beschikken, worden vastgelegd in 

het volgende Deltaprogramma (DP2014), 

dat op Prinsjesdag 2013 verschijnt.

foto: Tineke Dijkstra



Op weg naar kansrijke oplossingsrichtingen  
en deltabeslissingen

Sinds het DP2013 zijn we een stap verder 

richting kansrijke oplossingsrichtingen  

en deltabeslissingen. 29 November hebben 

we een aantal voorlopige richtingen aan de 

Stuurgroep Deltaprogramma voorgelegd. 

Hierdoor krijgt het speelveld van de kansrijke 

strategieën meer focus, zonder dat er al 

deinitief keuzes zijn gemaakt, of opties 

deinitief zijn afgevallen. Die bespreken we in 

de Stuurgroep  

van mei 2013. 

We leven in Nederland in de Noordwest-

Europese delta van Rijn, Maas, Schelde en 

Eems. Het water brengt welvaart en 

levendigheid, maar het kan ook 

onberekenbaar zijn en ontwrichting 

veroorzaken. Situaties als in 1953 

(Watersnoodramp Zeeland/Zuid-Hollandse 

eilanden/West-Brabant) en midden jaren ’90 

(hoge rivierstand en grootschalige evacuaties) 

willen we blijven voorkomen en daaraan 

moeten we hard werken. Droge periodes, 

bijvoorbeeld in 1976, 2003 en 2011, hebben 

ons geleerd dat ook te weinig water een 

probleem kan zijn. Alleen door te blijven 

investeren, houden we de zekerheid dat wij 

en onze kinderen veilig in ons land kunnen 

blijven wonen en werken en dat we 

voldoende zoet water hebben.

Normen actualiseren

Van de ongeveer 3700 km primaire 

waterkeringen die Nederland beschermen 

tegen hoog water, blijkt uit de Derde Toetsing 

van deze waterkeringen dat 1225 km niet aan 

de huidige normen voldoet (ca. 30%). Dat is 

een opgave die nú speelt. De dijken en de 

kunstwerken moeten snel op orde. De 

huidige normen voor dijken en duinen 

stammen uit het midden van de vorige eeuw. 

Toen leefden er minder mensen achter de 

dijken, hadden we in die gebieden minder 

geïnvesteerd en werd er minder verdiend. Het 

te beschermen belang is nu veel groter. Dat is 

de reden dat we de hoogte van de normen 

onder de loep nemen en waar nodig 

actualiseren. Hierbij werken we met een 

risicobenadering waarin gefaseerd 

overgestapt wordt naar een norm op basis van 

een overstromingskans. 

Ook toekomstige ontwikkelingen bedreigen 

de veiligheid van onze delta. De afgelopen 

eeuw is de zeespiegel gestegen, de bodem 

gedaald en het is warmer geworden. Het 

tempo van deze ontwikkelingen is onzeker. 

De afvoerverdeling over de Rijntakken (Pannerdensche Kop en IJsselkop) is een belangrijk verdeelpunt in het watersysteem. Foto: Tineke Dijkstra
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Daarnaast zijn er economische en 

demograische ontwikkelingen.  

Op deze toekomstige ontwikke- 

lingen bereiden we ons voor in het 

Deltaprogramma: wat is er nodig in de 

toekomst en wat kunnen we daarvoor  

nu al slim regelen? Bij dit adaptieve 

deltamanagement hoort: nú doen wat nodig 

is en tegelijkertijd de benodigde lexibiliteit 

inbouwen om bij te sturen als ontwikke-

lingen in bijvoorbeeld economie of klimaat 

dat nodig maken. We baseren ons hiervoor  

op de vier verschillende deltascenario’s.

Basisveiligheid

Iedereen in Nederland krijgt een basis-

veiligheid. Daarnaast blijkt uit een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse 

(MKBA) en een slachtofer-risicoanalyse dat 

het voor een aantal gebieden economisch 

rendabel is, om het beschermingsniveau 

mogelijk aan te scherpen: Almere, het 

Rivierengebied en delen van Rijnmond-

Drechtsteden. Met maatwerk in de (deel)

gebieden wordt inzichtelijk gemaakt wat 

aanvullend nodig en mogelijk is op basis van 

kostenefectiviteit (economisch optimale 

kansen) en groepsrisico’s. Niemand gaat er 

qua veiligheid op achteruit. Zie ook DP2013. 

De risicobenadering laat zien  

dat de risico’s (kans x gevolg) per gebied 

verschillen. Om de risico’s meer gelijk te 

trekken, kan er bij de uitwerking van de 

kansrijke strategieën voor gekozen worden 

gericht en doelmatig te investeren in delen 

van de dijkring. Op deze manier kan een zo 

groot mogelijk rendement worden gehaald. 

Dit betekent dat maatwerk mogelijk wordt 

gemaakt en dat de normen kunnen 

diferentiëren binnen en tussen dijkringen 

(zie Meer maatwerk voor kleiner verschil 

overstromingsrisico voor meer informatie).

Meerlaagsveiligheid

Het werken op basis van risicobenadering en 

overstromingskans past goed bij het concept 

van meerlaagsveiligheid.  

Preventie (laag 1) blijt de basis van de 

waterveiligheidsaanpak. De invulling van 

meerlaagsveiligheid wordt een gedeelde 

verantwoordelijkheid van bevoegde 

overheden. Om in de aandachtsgebieden in 

speciieke gevallen preventie uit te kunnen 

wisselen met ruimtelijke inrichting (laag 2) 

en/of rampenbeheersing (laag 3), door 

middel van bijvoorbeeld een formeel besluit, 

dient dit goed geborgd en controleerbaar te 

worden (zie Op weg naar de Deltabeslissing 

Ruimtelijke Adaptatie). Het is onze ambitie 

dat steden in 2050 klimaatbestendig zijn. Dat 

betekent dat barrières en oplossings-

richtingen voor het klimaatbestendig 

handelen van actoren in de openbare ruimte, 

infrastructuur, bouw en stedelijk water 

duidelijk zijn en worden aangepakt. Het 

voortouw ligt hier bij de gemeenten, het Rijk 

heet een faciliterende rol (zie Conferentie  

De klimaatbestendige stad voor meer 

informatie).

Zoetwatervoorziening

Naast het veilig houden van Nederland 

werken we ook aan een duurzame en 

economisch doelmatige zoetwater-

voorziening. We willen het beschikbare water 

zo efectief mogelijk gebruiken én ook kansen 

benuten die verbonden zijn aan de unieke 

ligging van Nederland in de delta. De lijn: 

vraag faciliteren waar het kan en wateraanbod 

accepteren waar het moet (per gebied en/of 

functie) lijkt een logische. Om de taak van de 

overheid transparant te maken, wordt per 

gebied en/of functie een basis- of 

voorzieningsniveau uitgewerkt. En er wordt 

een opzet gemaakt voor een investerings- of 

uitvoeringsprogramma met daarin aandacht 

voor innovaties. De huidige knelpunten 

kunnen per gebied worden aangepakt met 

‘geen-spijt-maatregelen’ die het systeem 

lexibiliseren en minder kwetsbaar maken 

voor extremen. Bijvoorbeeld een 

bellenscherm of de Kleinschalige Water 

Aanvoer +. 

Stuurknoppen

De opgaven en oplossingen voor zoet water 

en veiligheid in het ene gebied hangen direct 

samen met de opgaven en oplossingen in het 

andere gebied. Zo kan een beslissing over een 

maatregel gericht op waterveiligheid of 

zoetwatervoorziening in het ene gebied de 

mogelijkheden voor maatregelen in een 

ander gebied vergroten of verkleinen. De 

‘stuurknoppen’ in dit samenhangend 

watersysteem kunnen het speelveld bepalen 

en staan ook onderling in verbinding. De vier 

primaire stuurknoppen zijn: 

•  De afvoerverdeling over de Rijntakken 

(Pannerdensche Kop en IJsselkop) 

•  De verbinding tussen de Nieuwe Waterweg 

en de zee

•  De afvoercapaciteit bij de Afsluitdijk en het 

peilbeheer op het IJsselmeer

•  De verbinding tussen het Haringvliet en  

de zee 

Daarnaast is zandsuppletie sturend voor het 

oplossen van de veiligheidsopgave van het 

samenhangend zanddelend systeem van de 

Zuidwestelijke Delta, Kust en de Wadden.

Kansrijke strategieën

De stand van deze stuurknoppen en de 

bovenbeschreven voorlopige richtingen 

vanuit de generieke deltabeslissingen zijn 

medebepalend voor de opgave waar de 

kansrijke (gebiedsgerichte) strategieën zich 

Deltabeslissingen

Deltabeslissingen zijn belangrijke beslissingen die van grote invloed zijn op de 

toekomst van onze delta. Ze omvaten de hoofdkeuzes voor onze waterveiligheid 

en zoetwatervoorziening. Ze zijn daarmee structurerend en stellen kaders voor de 

aanpak van de opgaven in een groot deel van het land, en geven richting aan de 

uit te voeren maatregelen. De vijf Deltabeslissingen Veiligheid, Ruimtelijke 

Adaptatie, Zoetwater, Rijn- Maasdelta en Peilbeheer IJsselmeergebied, worden in 

2014 aan de politiek voorgelegd. Tegelijk met de voorstellen voor de deltabeslis-

singen en de voorstellen voor voorkeursstrategieën per gebied zal het 

Deltaprogramma 2015 voor het eerst het Deltaplan Waterveiligheid en mogelijk 

ook een Deltaplan zoetwatervoorziening bevaten. Dat is een samenhangend 

programma van alle maatregelen voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening 

die in uitvoering, voorbereiding of onderzoek zijn, te beginnen met het nieuw 

Hoogwaterbeschermingsprogramma voor waterveiligheid.
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op richten. Die gebiedsgerichte strategieën 

zijn dé plek, waar kansen en ambities uit 

gebieden gekoppeld kunnen worden aan de 

doelen van het Deltaprogramma, om zoveel 

mogelijk maatschappelijke (meer)waarde  

te creëren. 

De afvoerverdeling over de Rijntakken is de 

stuurknop met de meeste systeemrelaties. De 

voorlopige richting is dat er geen aanleiding 

lijkt om de huidige afvoerverdeling te 

wijzigen. Een nadere verdiepingsslag volgt. 

Naast kostenefectiviteit kunnen andere 

overwegingen bij de uiteindelijke keuze een 

rol spelen.  

De hoeveelheid berging die nodig is in het 

benedenrivierengebied, is mede ahankelijk 

van de afvoerverdeling van de Rijntakken,  

in combinatie met de stormduur en de 

zeespiegelstijging. Dit wordt, ook in  

het kader van de Rijkstructuurvisie 

Grevelingen–Volkerak-Zoommeer, goed 

uitgezocht. Berging in de Oosterschelde  

en pompen in de Haringvlietsluizen als 

alternatief voor berging wordt niet kansrijk 

geacht. Ook de optie van een ring van 

beweegbare rivierkeringen wordt niet verder 

onderzocht. De verbinding tussen de Nieuwe 

Waterweg en de zee is een tweede belangrijke 

stuurknop, zowel voor hoog water, als voor 

maatregelen die zoutindringing vanuit zee 

tegengaan. De Maeslantkering, die bij een 

storm gesloten kan worden, vervult hier nu 

een belangrijke functie. Als de Maeslant-

kering vervangen moet worden (op zijn 

vroegst in 2070) is de meest waarschijnlijke 

optie dat dit opnieuw met een afsluitbare 

open kering gebeurt (zie Samenwerken aan 

de deltabeslissingen Rijn-Maasdelta en 

Peilbeheer IJsselmeergebied voor meer 

informatie).

Een derde belangrijke stuurknop is de 

afvoercapaciteit van de Afsluitdijk en het 

peilbeheer op het IJsselmeer, zowel voor 

veiligheid als voor zoet water. Op dit moment 

kunnen de winterstreefpeilen niet meer altijd 

worden gehandhaafd. Daarom  

is besloten in de vernieuwde Afsluitdijk 

pompen te plaatsen bij Den Oever, zodat het 

peil in de winter ongeveer stabiel en op het 

huidige niveau gehandhaafd kan worden.  

Deze maatregel staat toekomstige 

ontwikkelingen niet in de weg. Uit onderzoek 

blijkt dat het op de lange termijn 

kostenefectiever is, om het meerpeil in het 

IJsselmeer ook na 2050 niet mee te laten 

stijgen met de zeespiegel maar te kiezen voor 

lexibel peilbeheer in combinatie met een 

lexibele inrichting. Dat zorgt voor een 

veerkrachtig en veilig systeem dat adaptief 

kan inspelen op veranderingen (zie 

Kansrijkheid in het IJsselmeergebied voor 

meer informatie).

Voor het hele zandsysteem Zuidwestelijke 

Delta, de Kust en de Wadden is zandsuppletie 

van belang. Om het kustfundament in 

evenwicht te houden met de zeespiegel-

stijging, zal het suppletievolume opgevoerd 

moeten worden. Het meest kansrijk lijkt de 

variant ‘Voorraad op Orde’. Deze variant geet 

voldoende zand voor experimenteer-ruimte, 

ruimte voor innovaties, pilots voor suppleties 

op buitendelta’s (met bijbehorend 

onderzoek) en uitvoering van 

sedimentstrategieën in de bekkens van de 

Zuidwestelijke Delta (zie Werken aan kansrijke 

zandige varianten voor meer informatie).

Forse inspanning

Het werken aan kansrijke oplossings-

richtingen gaat door. Uiteindelijk resulteren 

deze, via het Deltaprogramma 2014, in  

een voorstel voor deltabeslissingen en 

gebiedsgerichte strategieën in het 

Deltaprogramma 2015. Met de keuzes en 

maatregelen die daar uit voortvloeien, 

kunnen we Nederland de best beveiligde delta 

laten blijven. De dreiging van het water is 

nooit overwonnen, we zijn en blijven 

kwetsbaar als land dat voor 59% 

overstroombaar is. Af en toe zullen we 

misschien zelfs wel nate voeten moeten 

accepteren, om grootschalige overlast of zelfs 

overstromingen te voorkomen. Er blijt werk 

aan de delta, en dat vereist een forse 

inspanning en inzet van alle innovatieve 

kracht die publieke én private partijen in huis 

hebben. 

Tussenbalans over Kennis voor Klimaat

Kennis voor Klimaat is een vierjarig 

onderzoeksprogramma, gericht op het 

ontwikkelen van regionale klimaatadapta-

tiestrategieën in 2014. Op 4 oktober is op 

een bijeenkomst met 300 deelnemers de 

tussenbalans opgemaakt.  

Een van de belangrijkste bevindingen was 

dat de bekendheid van het onderzoek 

verbeterd moet en kan worden. Resultaten 

en tussentijdse uitkomsten van het 

onderzoek kunnen zo beter en breder benut 

worden in de strategieontwikkeling van het 

Deltaprogramma en kennisafnemers 

kunnen beter bijsturen. In het kennisnet-

werk Deltaprogramma van 7 november zijn 

hierover afspraken gemaakt tussen Kennis 

voor Klimaat en de kenniswerkers uit de 

deelprogramma’s.

Diverse onderwijs- en kennisinstellingen 

werken mee aan Kennis voor Klimaat, 

waaronder ongeveer 50 promovendi. Door 

het Rijk wordt het programma gesubsidi-

eerd met 50 miljoen euro. Coinanciering 

door andere overheden, bedrijven en 

instellingen omvat circa 30 miljoen euro. 

Er wordt onderzoek gedaan naar een aantal 

thema’s, zoals hoogwaterbescherming, zoet 

water, klimaatbestendige stad, decision 

support systemen en governance, en naar 

een aantal gebieden, de zogenoemde 

hotspots, zoals de zuidwestelijke delta, 

rivieren, wadden, Roterdam-Haaglanden, 

hoge gronden en veenweidegebieden. 

Met de start van het Deltaprogramma is 

afgesproken dat Kennis voor Klimaat in de 

Deltaprogrammagebieden bijdraagt aan de 

strategieontwikkeling van de deelprogram-

ma’s. Dit vindt onder andere plaats in de 

deelprogramma’s Rivieren, Zuidwestelijke 

Delta en Rijnmond-Drechtsteden.

Voor nadere info: zie htp://kennisvoorkli-

maat.klimaatonderzoeknederland.nl/
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Derde Deltacongres druk bezocht

Tempo maken met uitvoering

De deltacommunity groeit: 1.750 mensen 

bezochten 1 november het Deltacongres, 

dat voor de derde keer werd gehouden - dit 

keer in Ahoy in Roterdam - en drukker was 

dan ooit. Veel sprekers en veel discussie, 

maar ook veel gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten. 

Het congres stond dit keer in het teken van 

de oplossingen voor de vraagstukken 

waarvoor  ons laaggelegen land staat: ook 

de komende eeuw veilig blijven tegen het 

water en over genoeg zoet water beschik-

ken. Deltacommissaris Wim Kuijken 

verwelkomde iedereen en riep meteen op 

om tempo te maken met de uitvoering. 

“Orkaan Sandy laat de maatschappelijke 

ontwrichting zien als het fout gaat.”

Risicomanagement

Pieter van Vollenhoven, praktijkhoogleraar 

Risk Management Universiteit Twente, 

opende het congres en ging in op de waarde 

van onahankelijk onderzoek en risk 

management. Hij pleite voor het maken 

afspraken over welke risico’s wij willen 

beheersen. Belangrijk is om je vervolgens 

aan de afspraken te houden en kritisch te 

blijven. In de ochtend gingen veel gerenom-

meerde sprekers in op diverse onderwer-

pen. Onze know how van waterbeheer is 

een fantastisch exportproduct. Louise 

Fresco (hoogleraar Universiteit van 

Amsterdam) pleite ervoor niet alleen onze 

technische kennis te exporteren, maar ook 

onze voorsprong op het gebied van het 

afwegen van ethische consequenties bij het 

ingrijpen in de natuur. “Er is vraag naar 

ethiek.”

Op tijd communiceren

Uit de wereld van de entertainment kwam 

Erwin van Lambaart (directeur Niehe Media) 

met tal van tips om het grote publiek te 

bereiken. “Wees authentiek/ad rem/

zorgzaam/betrokken” en communiceer 

tijdig! In een discussie tussen de partners 

van het Deltaprogramma ging het onder 

meer over gemeenten en regio’s ruimte 

geven om zaken uit te voeren op lokaal 

niveau, met oog voor andere belangen, 

zoals natuur. Joop Atsma in zijn laatste 

dagen als staatssecretaris sloot de ochtend 

af. Hij keek terug op de afgelopen jaren, 

“waarin betekenisvolle stappen zijn gezet, 

zoals het aannemen van de Deltawet.” 

Burgemeester Aboutaleb van Roterdam 

opende ’s middags de Deltaparade, waar alle 

deelprogramma’s zich presenteerden en die 

druk werd bezocht.’s Middags gingen de 

discussies levendig verder. Over meerlaags-

veiligheid en watergericht denken vanuit de 

ruimtelijke ordening, maar ook over 

risicobeheersing. Over hoe we omgaan met 

het IJsselmeer, als grote zoetwatervoorraad, 

maar ook als uniek gebied waar mensen 

wonen, werken en recreëren. Over de 

Rijn-Maasdelta, waar de problemen vooral 

ten oosten van Roterdam liggen, maar ook 

over helder communiceren van risico’s en 

werken in partnerships. Maarten Hajer 

(directeur Planbureau voor de 

Leefomgeving) vate alle bijdragen aan de 

dag op luchtige wijze samen en brak een 

lans voor een blue economy.  

Aan het eind van de volle dag zei deltacom-

missaris Kuijken tot slot het als zijn taak te 

zien de afwegingen en besluiten voor het 

Deltaprogramma “dicht bij de politiek te 

brengen op een manier dat het politieke 

bestuur begrijpt, waarover ze moeten 

besluiten.” 

Veel belangstelling voor het derde Deltacongres in Ahoy Roterdam. Foto: Jos Braal
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Op weg naar de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 
Deltaprogramma | Nieuwbouw en Herstructurering

De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 

beschrijt een aanpak die als doel heet met 

ruimtelijke maatregelen en instrumenten 

de gevolgen van overstromingen, hevige 

regenval (wateroverlast), langdurige droogte 

en hite te beperken, en culturele en 

institutionele verschillen tussen de 

watersector en de ruimtelijke ontwikkeling 

te overbruggen. Het gaat daarbij om het 

vormgeven van een aanpak om te komen 

tot een klimaatbestendige stad en het 

concreet maken van ruimtelijke maatrege-

len in de tweede en derde laag van het 

concept meerlaagsveiligheid. 

Klimaatbestendige stad

Voor de thema’s binnen de klimaatbesten-

dige stad (wateroverlast, hite, droogte) zijn 

lokale partijen in de stad verantwoordelijk 

en moet er gebruik worden gemaakt van de 

dynamiek van de stad. Werken aan de 

klimaatbestendige stad is alleen zinvol in 

combinatie met andere agenda’s, zoals 

beheer en onderhoud openbare ruimte, 

leefomgevingskwaliteit, herstructurering 

gebouwde omgeving en klimaatmitigatie 

(maatregelen die emissies beperken). Het is 

ook een proces van lange adem: de 

komende twee jaar wordt de aanpak met 

partijen afgesproken. Tot 2020 proberen we  

zoveel mogelijk barrières te slechten. En de 

uitvoering van maatregelen loopt vervol-

gens door tot 2050.

De aanpak wordt uitgewerkt in vier 

gemeentelijke domeinen: openbare ruimte, 

infra, bouw en stedelijk watersysteem. En 

bestaat daarnaast uit drie aspecten: 

1. communicatie en kennisoverdracht, 2. 

ontwikkelen van hulpmiddelen (zoals 

maatregeloverzichten, ervaringen uit 

proetuinen en prestatiemaatlaten) en 3. 

benodigde kaders (zoals richtlijnen in de 

CROW, GWW en bouwvoorschriten).

Over de aanpak maken overheden onderling 

en met de markt afspraken. De Delta-

beslissing Ruimtelijke Adaptatie beschrijt 

het gezamenlijke einddoel en de rol van de 

diverse stedelijke partijen. Mogelijk gaat dit 

samen met een advies over wijzigingen 

binnen de bestuurlijke aansturing van het 

stedelijk watersysteem. 

Uitwerking meerlaagsveiligheid

Meerlaagsveiligheid geet de mogelijkheid 

om doelgerichter te investeren in watervei-

ligheid en toekomstige afwenteling door 

ruimtelijke ontwikkelingen op waterveilig-

heid te voorkómen. Daarnaast creëert het 

meerwaarde in gebieden door verschillende 

maatschappelijke doelen en investeringen 

aan elkaar te koppelen en meerdere 

inanciële bronnen te vinden voor 

waterveiligheid.

In de aanpak van meerlaagsveiligheid gaat 

het Deltaprogramma Nieuwbouw en 

Herstructurering (DPNH) op dit moment uit 

van een gebiedsgerichte benadering. Hierbij 

wordt een landelijk uniforme maat 

gehanteerd van 10-5 voor het individuele 

risico, waarbij met regionaal maatwerk 

inzichtelijk wordt gemaakt, wat aanvullend 

mogelijk of nodig is op basis van economi-

sche doelmatigheid en groepsrisico’s. Deze 

benadering leidt in eerste instantie tot een 

norm voor de waterkering, die per gebied 

kan verschillen. Vervolgens kunnen in een 

gebied maatregelen genomen worden om 

gevolgen te beperken en rampen te 

beheersen. Deze maatregelen kunnen 

aanvullend op een dijk zijn, maar óók een 

alternatief zijn voor investeringen in 

maatregelen aan een dijk. In dat geval 

moeten deze maatregelen wel aantoonbaar 

hetzelfde doel bereiken als de dijk. Het 

realiseren en onderhouden van deze 

maatregelen uit de tweede en derde laag van 

de meerlaagsveiligheid moet dan zijn 

geborgd. Het is van belang dit proces goed 

te verankeren en het een duidelijke positie 

te geven. De provincies kunnen hierbij de 

regie nemen. 

Aan de uitvoering van nieuwe ruimtelijke 

plannen in het gebied zou daarnaast de 

voorwaarde gesteld moeten worden, dat  

de potentiële gevolgen bij een overstro-

ming niet of zo weinig mogelijk mogen 

toenemen. Dit om te voorkomen dat het 

overstromingsrisico door de ruimtelijke 

ontwikkeling alsnog stijgt en op deze 

manier het bereiken van het gewenste 

waterveiligheidsniveau (lees: het gewenste 

risiconiveau) wordt afgewenteld op de 

primaire bescherming via de waterkering. 

Op weg naar een klimaatbestendige stad. Foto: Theo Bos
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Ook deze voorwaarden en het bijhorende 

instrumentarium, werkt DPNH komende jaar 

verder uit.

Om meer speciieke overstromingsgevolgen 

te beperken, werkt DPNH aan (wetelijke) 

condities voor de nieuwbouw van vitale 

infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en 

ICT, en kwetsbare objecten, zoals zorginstel-

lingen. Belangrijke overweging hierbij is het 

voorkomen van grote groepen slachtofers 

en van maatschappelijke ontwrichting. 

Verder is het ook relevant dat een snel 

herstel na een overstromingsramp niet 

wordt belemmerd. Tot slot worden 

gemeenten en waterschappen met een 

afwegingskader ondersteund bij locatie-

keuze en de inrichting of bouwwijze van 

(her)ontwikkeling van kwetsbare gebieden, 

om de overstromingsrisico’s te beperken in 

buitendijkse gebieden of vanuit het 

regionale watersysteem.  Daarbij zal 

waarschijnlijk aan provincies worden 

overgelaten in welke mate en hoe zij hierin 

sturend willen optreden, met bijvoorbeeld 

structuurvisies en verordeningen.

Deze aanpak voor een klimaatbestendige 

stad en het uitwerken van meerlaagsveilig-

heid wordt  de komende maanden 

uitgewerkt, met de daarbij horende 

verdeling van de bestuurlijke verantwoorde-

lijkheden. Immers, slimme combinaties van 

maatregelen voor waterveiligheid vragen 

een gedeelde verantwoordelijkheid van 

verschillende bestuurlijke lagen. Centrale 

vraag hierbij is of we bereid zijn om de 

governance-structuur binnen het watervei-

ligheidsbeleid hierop aan te passen.

Conferentie “De Klimaatbestendige stad” 
Deltaprogramma | Nieuwbouw en Herstructurering

Het wordt nater, droger en warmer. Wat 

moeten we doen om de stad voor te 

bereiden op de weersomstandigheden in 

2050? Moeten we daar nu al over nadenken? 

Jazeker. Niet alleen orkaan Sandy onder-

streept de urgentie. Straten en kelders staan 

al geregeld blank, als er zoveel regen valt 

dat het niet meer kan worden opgevangen 

of afgevoerd. Op andere momenten zorgen 

lange perioden van droogte juist voor een 

tekort aan water. En het efect van hitegol-

ven wordt versterkt, omdat de stad warmte 

vasthoudt.

Juist nu zijn we volop bezig met het zoeken 

naar kansen om slim en kosteneiciënt in 

te spelen op de gevolgen van overstromin-

gen, hevige regenval, langdurige droogte en 

hite. Dat kan in samenhang met andere 

functies, door belangen en opgaven te 

koppelen, en vroegtijdig en gezamenlijk op 

te treden: geen toverformules, maar sleutels 

voor een succesvolle aanpak. 

Als er toch aan de riolering gewerkt gaat 

worden; als er een herinrichting van de 

straat op de rol staat; als er in de wijk 

plannen zijn voor renovatie of als de 

openbare ruimte aangepast moet worden,  

hoe kunnen we deze ingrepen dan 

aangrijpen, om te werken aan een klimaat-

bestendige stad?

Onderzoek én praktijk

Onderzoek is nodig om kennis en inzichten 

te vergaren. Vervolgens is de praktijk aan zet 

om die kennis op lokaal en regionaal niveau 

in te zeten en om onderzoeksresultaten te 

vertalen naar de dagelijkse, stedelijke 

praktijk. De ontmoeting van onderzoek en 

praktijk staat centraal op de praktijkconfe-

rentie Klimaatbestendige stad op 24 januari 

aanstaande in Amersfoort. 

De conferentie start met de presentatie van 

verbeeldingen die De Klimaatbestendige Stad 

anno 2050 weergeven. Deltacommissaris 

Wim Kuijken opent vervolgens de conferen-

tie. Gespreksleider is weervrouw Helga van 

Leur. Onder haar leiding gaan onder meer 

Ina Adema (burgemeester Veghel en 

voorziter VNG subcommissie Water) en 

Annemarie Moons (voorziter college van 

bestuur Wellantcollege) het gesprek aan 

over wat is er in de praktijk nodig om aan de 

klimaatbestendige stad te werken. De 

Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius 

geet een kijkje in de keuken van het lokaal 

bestuur: “Wat ik aan m’n water voel”.  

’s Middags worden in onderzoekspresenta-

ties, workshops, praktijkcases en excursies 

de thema’s  groen, openbare ruimte, 

infrastructuur, bouw en stedelijk waterbe-

heer verkend: waar liggen de kansen, welke 

oplossingen zijn mogelijk? 

Het programma richt zich op beleidsmede-

werkers van gemeenten, waterschappen, 

provincies, Rijk en alle andere partijen die 

werken aan de stedelijke leefomgeving. De 

praktijkconferentie is een initiatief van het 

Deltaprogramma Nieuwbouw en 

Herstructurering, Climate Proof Cities 

(Kennis voor Klimaat) en de STOWA.

Belangstelling? 

Meld u aan bij www.rostra.nl.

Praktijkconferentie 

Klimaatbestendige stad 

donderdag 24 januari 2013 

Leerhotel het Klooster in 

Amersfoort
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Vier grote vragen over het stedelijk watersysteem
Deltaprogramma | Nieuwbouw en Herstructurering

Op uitnodiging van het deelprogramma 

Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH) en 

onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat 

kwamen 5 september experts bijeen op het 

gebied van waterveiligheid, wateroverlast, 

droogte en hite. De vragen die aan bod 

kwamen waren: bestaat er zoiets als een 

stedelijk watersysteem en wie is dan 

verantwoordelijk voor het functioneren 

ervan? Wat zijn de efecten van klimaatver-

andering hierop? Maar ook: hoeveel water 

heet een stad eigenlijk nodig? 

De bedoeling van de bijeenkomst was boven 

water halen hoeveel kennis er is over deze 

thema’s en waar hiaten ziten. In kleine 

groepen werd gesproken over die ontbre-

kende kennis en over de samenhang tussen de 

thema’s. Dit mondde uit in vier grote vragen. 

1.   Hoe creëer je synergie?

Meestal worden de problemen rond water 

en hite afzonderlijk aangepakt, maar een 

integrale benadering zou veel eiciënter 

zijn. Welke instrumenten en welke 

oplossingen heb je nodig voor een zo groot 

mogelijke synergie tussen de vraagstukken 

rond waterveiligheid, wateroverlast, 

droogte en hite in de stad? 

2.  Hoe koelen we de stad?  

Er is de laatste jaren wel onderzoek gedaan 

naar mogelijkheden om de stad te koelen. 

Toch liggen er nog veel vragen, zoals de 

vraag hoeveel water er nodig is om een wijk 

vier graden te koelen, als er sprake is van 

een hitegolf. En het exacte efect van 

groene daken is ook nog niet bekend. Welke 

middelen en instrumenten zijn het meest 

efectief om de stad te koelen? 

3.    Hoe krijgen we meer aandacht  

voor droogte? 

Droogte is een onderbelicht onderwerp.  

We moeten kijken naar de waterbalans als 

samenhangend geheel van oppervlakte-, 

hemel-, afval-, grond en drinkwater. Volgen 

er consequenties als extra oppervlaktewater 

wordt toegevoerd tijdens hete en droge 

perioden? Heet dat bijvoorbeeld een 

nadelig gevolg voor het oppervlaktewater 

buiten de stad? Ook zouden we moeten 

kijken naar opslagmogelijkheden voor 

overtollig water, zodat we dat kunnen 

gebruiken in droge perioden. 

4.   Hoe krijgen we oplossingen tegen 

wateroverlast uitgevoerd? 

Ook over wateroverlast is op technisch 

gebied veel bekend. Maar hoe zorg je ervoor 

dat de maatregelen die wateroverlast tegen 

kunnen gaan, ook worden uitgevoerd? Ook 

daar speelt de verdeling van de verantwoor-

delijkheid een grote rol. Maar ook de vraag 

van welk klimaatscenario je uit moet gaan 

en welke benadering je moet kiezen voor 

het beheer en vernieuwen van ons 

rioleringsysteem. 

Onderzoeksprogramma’s

Grote en belangrijke vragen kwamen dus 

bovendrijven tijdens deze expertbijeen-

komst. DPNH bekijkt nu hoe deze vragen 

eiciënt opgepakt kunnen worden binnen 

de lopende onderzoeksprogramma’s, zodat 

we antwoorden kunnen vinden. 

Expertbijeenkomst over het stedelijk watersysteem: waar zit kennis? Waar zijn hiaten? Foto: Martien Versteegh
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Regio’s in debat over zoet water
Deltaprogramma | Zoetwater

Voor het Deltaprogramma Zoetwater is de 

samenhang tussen het hoofdwatersysteem, 

het regionaal watersysteem en watergebrui-

kers cruciaal. Het deelprogramma heet 

Nederland daarom opgedeeld in zeven 

regio’s waar overheden en gebruikers samen 

werken. In de afgelopen twee jaar hebben 

deze regio’s knelpunten en mogelijke 

oplossingen in beeld gebracht. De volgende 

stap is het ontwikkelen van kansrijke 

strategieën. Ook in deze fase hebben de 

regio’s inbreng in de richtinggevende 

discussies en afwegingen, die de basis 

vormen voor de kansrijke strategieën.

In de oktober zijn in alle zeven regio’s 

debaten gehouden. De wijze waarop de 

debaten werden georganiseerd was 

maatwerk en werd ingevuld en bepaald door 

de regio zelf.  Sommige regio’s werkten 

samen en andere hebben de debaten juist 

opgedeeld per deelgebied. Ook de locaties 

van de debaten liepen sterk uiteen. Van 

rustieke landhuizen tot drijvende experimen-

tele bouwwerken. Wat overeen kwam was dat 

in de debaten alle betrokkenen waren 

uitgenodigd, bestuurders en andere 

vertegenwoordigers van provincies, 

waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat 

en uiteenlopende gebruikers.

Door het uiteenlopende gezelschap 

ontsponnen zich levendige debaten waar 

belangen, meningen en kansen voor 

samenwerking voor het voetlicht kwamen. 

De regio’s was gevraagd naar hun ambities, 

maar ook welke grenzen ze zien in de 

huidige zoetwatervoorziening en welke 

rollen ze zagen voor overheid en andere 

partijen. 

Onverwachte coalities

In alle regio’s werd het belang van de 

zoetwatervoorziening  voor economie en 

leebaarheid sterk gevoeld. Over het 

algemeen demonstreerden alle partijen een 

duidelijke verantwoordelijkheid  om, 

binnen hun mogelijkheden, zelf een 

bijdrage te leveren aan een duurzame 

zoetwatervoorziening. Dit kan zowel 

betrekking hebben op doelmatiger aanvoer 

uit het hoofdwatersysteem, als het 

eiciënter benuten van water dat al 

beschikbaar is of de reductie van de 

watervraag. In de discussies kwamen soms 

onverwachte coalities in beeld, zoals tussen 

het havenbedrijf en boomtelers. Ook waren 

er scherpe debaten over hoe ver je moet 

gaan met technische maatregelen. 

Daarnaast werd duidelijk dat afstemming en 

maatwerk nodig is tussen en binnen de 

regio’s, gezien de onderlinge verschillen.

Doordachte kansrijke strategieën

Elk debat had een regionale boodschap als 

resultaat. Vertegenwoordigers uit de regio 

hebben deze boodschap vervolgens 

gepresenteerd in een bestuurlijke en in een 

ambtelijke bijeenkomst met vertegenwoor-

digers van andere regio’s. Gezamenlijk is 

een rode draad opgesteld. In december zal 

de rode draad in een nationale conferentie 

met bestuurders en watergebruikers worden 

aangescherpt tot een lijn die terugkomt in 

de kansrijke strategieën. Door de regionale 

debaten heet een breed gezelschap de 

mogelijkheid gehad in een inspirerende 

omgeving te discussiëren over zoet water en 

kon iedereen zijn visie inbrengen, wat 

uiteindelijk zal bijdragen aan doordachte 

kansrijke strategieën.

Levendige debaten over zoet water, waarin belangen, meningen en kansen voor samenwerking aan de orde kwamen. 
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Meer maatwerk voor kleiner verschil in overstromingsrisico
Deltaprogramma | Veiligheid

In de afgelopen Deltaprogrammabrede 

Stuurgroep is aan de reeds gemaakte keuzes 

in het Deltaprogramma DP2013 voor 

waterveiligheid een voorlopige richting 

toegevoegd.

De gemaakte en nog eens herbevestigde 

keuzes zijn, dat de huidige wetelijke 

beschermingsniveaus het fundament vormen 

en dat er gefaseerd wordt overgestapt naar 

overstromingskansen. De risicobenadering 

wordt nog sterker de basis van het watervei-

ligheidsbeleid, waarbij er wordt uitgegaan 

van het principe van een basisveiligheid: het 

jaarlijkse risico om te overlijden als gevolg 

van een overstroming. Aanvullend hierop 

wordt, op grond van economische risico’s  

en groepsrisico’s, nagegaan of een hoger 

beschermingsniveau nodig is. 

Meerlaagse maatregelen

Bij de zoektocht naar maatregelen om het 

beschermingsniveau te realiseren kijken de 

gebiedsgerichte deelprogramma’s naar 

slimme combinaties van de zogenoemde 

“meerlaagse” maatregelen: dijkversterkingen 

om overstromingen te voorkomen (laag 1) en 

oplossingen om via de ruimtelijke inrichting 

(laag 2) en/of door rampenbeheersing (laag 

3) schade en slachtofers te beperken. Zie ook 

artikel ‘Op weg naar de Deltabeslissing 

Ruimtelijke Adaptatie’. Op basis hiervan 

zullen de betrefende gebiedsgerichte 

deelprogramma’s conceptnormadviezen 

voorbereiden. 

Risicobenadering en maatwerk

Daarnaast heet de stuurgroep richting 

gegeven door uit te spreken dat overstro-

mingsrisico’s meer gelijkgetrokken zullen 

worden. Dit heet te maken met de verdere 

toepassing van de risicobenadering en 

nieuwe kennis en inzichten, bijvoorbeeld  

op het gebied van faalmechanismen. De 

risicobenadering houdt in dat er meer 

wordt gekeken naar de mogelijke gevolgen 

van een overstroming. Hierbij wordt 

gekeken naar het aantal mensen en de 

economische waarde dat zich achter de  

dijk bevindt. Dit maakt meer maatwerk 

mogelijk, zodat er gerichter in waterveilig-

heid geïnvesteerd kan worden. Met meer 

maatwerk kan dus, zowel binnen een 

dijkring als tussen dijkringen, beter worden 

gekeken naar de kansen en gevolgen. Ook 

kan dit betekenen dat de norm aan de ene 

kant van de rivier strenger zou kunnen 

worden dan die aan de andere kant.

Veel interesse voor deltadijk

Afwegingskader deltadijken
Deltaprogramma | Veiligheid

Er is veel interesse voor het concept van de 

deltadijk. Een deltadijk is zo hoog, breed of 

sterk dat de kans op een plotselinge en 

oncontroleerbare overstroming vrijwel nihil 

is. Ahankelijk van de speciieke situatie, 

verschilt het karakter van de deltadijk:  

de precieze uitvoering vereist plaatselijk 

maatwerk. 

Deltadijken zijn innovatief, want zij kunnen 

gecombineerd worden met andere functies. 

In stedelijk gebieden zouden deltadijken 

bijvoorbeeld kunnen worden gecombineerd 

met bedrijventerreinen en woonwijken of 

met infrastructuur in of op een dijk. Gelet 

op deze voordelen zijn diverse gebiedspro-

gramma’s van het Deltaprogramma aan het 

nadenken over deltadijken in hun gebied. 

De verwachting is dan ook dat op termijn 

het innovatieve concept van de deltadijk 

daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

Om de over- en afweging voor een deltadijk 

goed te kunnen maken, adviseert de 

deltacommissaris een afwegingskader voor 

deltadijken op te stellen. Die is nu in de 

maak. Deltadijken zijn immers vooral zinvol 

op plaatsen waar de gevolgen van een 

doorbraak bijzonder groot zijn. Dit zullen 

veelal dijkvakken zijn in sterk verstedelijkte 

omgeving, waar veel mensen in snel of diep 

onderlopende gebieden wonen. Zo 

beredeneerd zijn deltadijken vooral een 

geschikt instrument waarmee plekken waar 

een doorbraak leidt tot grote maatschappe-

lijke ontwrichting gericht kunnen worden 

aangepakt. 

In de uitwerking van het afwegingskader 

zoeken we naar objectieve criteria voor 

geschikte plaatsen. Daarnaast moet er voor 

de toepassing van deltadijken voldoende 

draagvlak in het gebied zijn en de bereid-

heid om mee te inancieren. Over de inhoud 

van het concept-afwegingskader wordt 

binnen het Deltaprogramma met diverse 

partijen overlegd, zodat we in januari 2013 

een evenwichtig voorstel kunnen voorleg-

gen aan de begeleidingsgroep Veiligheid.   
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NL-Alert van start
Deltaprogramma | Veiligheid

Iedereen kent hem, de alarmsirene die elke 

eerste maandag van de maand te horen is. 

Als aanvulling op de sirene is er nu NL-Alert, 

een nieuw alarmmiddel voor op de mobiele 

telefoon. 

Groot voordeel van NL-Alert is dat niet 

alleen duidelijk wordt dat er iets aan de 

hand is, maar dat met een kort tekstbericht 

ook gemeld wordt wat er aan de hand is en 

wat de ontvanger op dat moment het beste 

kan doen. Het alarmeringssysteem is 

bedoeld voor levens- en gezondheidsbedrei-

gende situaties, zoals een grote brand 

waarbij gitige rook vrijkomt, explosiege-

vaar of een (dreigende) overstroming. 

NL-Alert kan dus ook worden ingezet in 

situaties waarbij het gebied moet worden 

verlaten. Bij een noodsituatie bepaalt de 

meldkamer van de veiligheidsregio in welk 

gebied een NL-Alert uitgestuurd wordt. Een 

NL-Alert is altijd op dezelfde manier 

opgebouwd en begint met ‘NL-Alert’ datum 

en tijd. Bijvoorbeeld:  NL-Alert 10-06-2012 

13.05 u: Overstroming polder A. Schakel 

elektriciteit uit. Verlaat gebied via toegangs-

wegen X en Y. Opvang in sporthal 

Arkendonk.

Meer informatie over het instellen van  

de mobiele telefoon staat op: 

www.nederlandveilig.nl/nl-alert. NL-Alert kan ook voor (dreigende) overstromingen waarschuwen. 

Deltaviewer ‘beste serious game’

De Deltaviewer is 27 november uitgeroepen tot ‘Beste Serious 

Game van de Overheid 2012’ bij de Serious Gaming Event van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken. De Deltaviewer is een 

innovatieve game, speciaal ontwikkeld voor het Deltaprogramma, 

die interactief ingaat op vragen over de waterproblemen en –

vraagstukken van ons land. De Deltaviewer werd de beste serious 

game van het jaar, omdat deze op een aansprekende manier 

visualiseert hoe Nederland in verleden, heden én toekomst met 

het water worstelt en omgaat.
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Meest kansrijk

Het komende jaar verkennen de vier 

deelprogramma’s gezamenlijk welke 

combinaties van maatregelen het meest 

kansrijk zijn. Voor elke keuze wordt verkend 

of de maatregelen technisch mogelijk zijn, 

wat de gevolgen van de maatregelen zijn op 

waterveiligheid en zoet water en welke 

kansen en efecten de maatregelen hebben 

op het desbetrefende gebied. Ook hier gaat 

het weer om de samenhang, want ahanke-

lijk van de keuze komen de lusten en de 

lasten op verschillende plaatsen terecht. 

Door deze verkenning wordt medio 2013 

duidelijk welke combinaties kansrijk zijn en 

welke niet. Een opmaat naar 2014, want dan 

wordt door het Deltaprogramma een 

voorstel gedaan voor de Deltabeslissingen 

Rijn-Maasdelta en IJsselmeergebied. 

Met de kennis die nu is opgedaan binnen de 

deelprogramma’s zijn een aantal voorlopige 

richtingen bepaald. Voor de Nieuwe 

Waterweg en het achterliggend gebied blijt 

de Maeslantkering nog lange tijd - zeker tot 

2070 - functioneel. Ook daarna lijkt, met de 

kennis van nu, een stormvloedkering de 

beste oplossing. De ruimtelijk-economische 

ontwikkelingen moeten daar rekening mee 

houden. Daarmee houden we op lange 

termijn alle opties open. De oplossing van 

rivierkeringen rond Rijnmond-Drechtsteden 

lijkt niet kansrijk, omdat de veiligheidsop-

gave binnen de ring nihil is, het de 

problematiek bovenstrooms vergroot en 

grote bedieningsrisico’s kent. Deze 

conclusies worden opgenomen in het 

DP2014. Ook voor de verdeling van het 

rivierwater zijn eerste studies gedaan. 

Daarom zullen nadere onderzoeken worden 

gedaan, om begin 2013 te kijken welke 

opties kansrijk zijn.

Voor het IJsselmeergebied lijkt het kansrijk, 

om in de winter het peil niet te laten 

meestijgen met het peil van de Waddenzee. 

Tot 2050 gebeurt dit met een combinatie 

van spuien en pompen. Daarna wordt 

ingezet op pompen. De kosten hiervoor 

bedragen de helt van de benodigde  

maatregelen voor meestijgen. Er wordt 

gekozen voor lexibel peilbeheer in 

combinatie met een lexibele inrichting. 

Deze combinatie is niet alleen goed voor de 

zoetwatervoorziening, maar vormt ook een 

veerkrachtig en veilig systeem dat adaptief 

kan inspelen op veranderingen, zowel in 

perioden van teveel water als in perioden 

met te weinig water, die bovendien van jaar 

tot jaar kunnen verschillen. Over de jaren 

heen biedt lexibel peilbeheer voordelen 

voor alle functies. Flexibel peilbeheer is ook 

nodig bij het optimaal inzeten van spuien 

en pompen voor de waterveiligheid. 

Waterschappen ontwikkelen visie op regionaal watersysteem
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

De waterschappen in het IJsselmeergebied 

ontwikkelen een gezamenlijke visie op het 

regionaal watersysteem. Daarvoor voeren ze 

een gezamenlijke studie uit die laat zien hoe 

de schappen kunnen bijdragen aan de 

integrale opgaven in het gebied: veiligheid 

en zoetwatervoorziening. Rob Nieuwenhuis 

van Waterschap Zuiderzeeland is namens de 

waterschappen projectleider van deze studie.

Waarom voeren de waterschappen  

deze studie uit als het peilbeheer voor  

het IJsselmeer over het hoofdwater-

systeem gaat?

“Daar zit hem juist de kneep; in de 

beeldvorming lijkt soms eenzijdig de focus 

te liggen op de aanpassing van het 

IJsselmeerpeil en dus op maatregelen in het 

hoofdwatersysteem. De opgaven voor 

veiligheid en zoetwatervoorziening zijn 

echter ook opgaven voor het regionale 

watersysteem, dus binnen de dijken. Met de 

studie willen de waterschappen kijken hoe 

we kunnen bijdragen aan de regionale en de 

landelijke opgave, en hoe we regionale 

watersystemen ook een belangrijke 

‘stuurknop’ kunnen laten zijn.”

Hoe behandelt de studie van de water-

schappen de relaties tussen het landelijk 

en het regionaal systeem?

“Peilluctuaties in het hoofdwatersysteem 

hebben efect op het regionale systeem. We 

hebben onderzocht welke efecten er zijn en 

wat het kost om daar maatregelen voor te 

trefen. Ook hebben we nadrukkelijk gezocht 

naar een balans tussen vraag en aanbod. Hoe 

kunnen we enerzijds de vraag verminderen 

en anderzijds het gebied zelf voorzien vanuit 

onze regionale systemen? Dan hoeven we 

minder zoet water af te nemen.”

Wat is de kracht van de studie?

“De kracht van de studie is dat we onze 

regionale kennis hebben gelegd naast de 

landelijke ontwikkelingen. Zo heet het 

deelprogramma Zoetwater tabellen met 

mogelijke maatregelen opgesteld voor 

Rob Nieuwenhuis, projectleider van de studie naar het 

regionale watersysteem in het IJsselmeergebied, namens 

zes waterschappen die in het gebied liggen: Vallei en 

Veluwe, Zuiderzeeland, Groot Salland, Amstel, Gooi en 

Vecht, Reest en Wieden, Weterskip Fryslân en het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
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zoetwatervoorziening en mogelijke 

beperking van de vraag daarnaar. Wij 

hebben gekeken waar de maatregelen in het 

IJsselmeergebied efectief zijn, hoeveel er 

dan bespaard kan worden en tegen welke 

kosten. Het gebied lijkt namelijk misschien 

wel homogeen, maar is dat absoluut niet.”

Noem eens enkele opvallende 

uitkomsten?

“Wij zien voor de korte en langere termijn 

diverse mogelijkheden om de watervraag 

aan het IJsselmeer te beperken. Die kan in 

potentie oplopen tot wel 10 à 20%.  

We gebruiken veel zoet water om de 

zoutindringing tegen te gaan en om 

regionale watersysteem zo zoet mogelijk te 

houden. Dat kunnen we verminderen door 

bijvoorbeeld slimmer om te gaan met de 

schutsluizen. Structureel buferen van water 

in regionale systemen is ook een optie, 

maar dat is nu nog niet kostenefectief. 

Flexibiliseren van het IJsselmeerpeil is  

een relatief goedkope maatregel om meer 

zoet water te buferen voor de regio.  

De consequenties hiervan moeten we  

echter niet uit het oog verliezen.” 

Het Deltaprogramma IJsselmeergebied 

ontwikkelt kansrijke strategieën. Welke 

bijdrage levert de studie van de water-

schappen hieraan?

“De visie draagt bij aan het zoeken naar een 

optimale verhouding tussen de zoetwater-

vraag en de -voorziening en is daarom in 

mijn ogen aanvullend op de strategieën van 

het Deltaprogramma IJsselmeergebied. Door 

een afgestemd pakket maatregelen voor de 

korte termijn, kopen we tijd en kunnen we 

ingrijpende investeringen uitstellen.”

Noord-Hollandse meningen op tafel

Regio’s aan zet in de gebiedsprocessen
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

Gebiedsprocessen vormen een belangrijk 

onderdeel om te komen tot een kansrijke 

strategie voor waterveiligheid en zoetwater-

voorziening. Betrokken partijen kunnen 

tijdens dit proces knelpunten en maatre-

gelen benoemen, en deze koppelen aan  

hun ambities. In alle provincies uit het 

IJsselmeergebied vinden gebiedsprocessen 

plaats. In oktober waren er twee bijeenkom-

sten voor de Noord-Hollandse kust, van Den 

Oever tot Diemen: ruimtelijke ontwikkeling 

en kwaliteit staan voorop.

Charles van Schaik is voor de provincie de 

trekker van dit proces. “Provincies zijn 

gebiedsregisseurs en daarom logischerwijs 

verantwoordelijk voor deze bijeenkomsten. 

Wat me opvalt is dat er veel belangstelling 

is. Partijen doen heel actief mee.” De 

deelnemers komen uit diverse organisaties: 

gemeenten, belangenorganisaties, 

maatschappelijke organisaties. 

Kansrijkheid

In het gebiedsproces in Noord-Holland 

staan ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit 

voorop, wat blijkt uit de betrokkenheid van 

de provinciale adviseur ruimtelijke 

kwaliteit, die de middag leidde. Van Schaik 

refereert in zijn inleiding aan de eerdere 

gebiedsbijeenkomsten uit begin 2011. “Tóen 

haalden we nog vrijuit ideeën op; nú is het 

toverwoord ‘kansrijkheid’. Wij geven u alle 

beschikbare kennis die u nodig heet voor 

het komende traject naar uw bestuurders. U 

bent aan zet. We weten inmiddels wat de 

bandbreedte van het peil is waar we ons 

voorlopig op kunnen richten, namelijk 0,5 

meter. In deze bijeenkomst is het de 

bedoeling om boven tafel te krijgen wat bij 

die bandbreedte de speciieke knelpunten 

zijn, welke maatregelen we daartegenover 

kunnen zeten en hoe dat alles zich 

verhoudt met de lokale plannen en ambities 

die er zijn. Ook komt de veiligheid van het 

gebied uiteraard aan bod.”

In het tweede deel van de bijeenkomst 

gingen de deelnemers hiermee aan de slag 

en konden ze reeds geïnventariseerde 

knelpunten en mogelijke maatregelen 

aanvullen. Ook konden ze aangeven welke 

kansen zij zien voor het gebied. De 

resultaten uit de bijeenkomst werden 

meegenomen in een volgende bijeenkomst 

die 30 oktober plaatsvond. 

Maatwerk

Ook díe bijeenkomst leverde het nodige op. 

Van Schaik: “De dynamiek in het gebied is 

erg groot, met name in het Markermeer. De 

meeste kansen die zich voordoen, worden 

al uitgewerkt. Flexibel peilbeheer in plaats 

van werken met vaste streefpeilen, biedt 

kansen. Sterker nog, binnen de huidige 

bandbreedte levert dit al winst op: je kan 

dan meer maatwerk leveren en meer 

functies bedienen. Als peilverandering 

nodig is, kijk dan vooral naar peilverhoging 

en niet naar peilverlaging. De lijst met 

knelpunten bij verlaging is vele malen 

langer. Evengoed vereist peilverhoging de 

nodige maatregelen, om de vele tientallen 

miljoenen euro’s die zijn geïnvesteerd in 

buitendijkse ontwikkeling voor natuur en 

recreatie te beschermen. Tot slot hebben we 

afgesproken om meer duidelijkheid te geven 

over het mogelijk optreden van paalrot.”

Regio Noord-Holland aan tafel voor het gebied.
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Kansrijkheid in het IJsselmeergebied

Flexibel gebruik en regionale ambities
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

Ook het IJsselmeergebied moet zich 

voorbereiden op veranderingen in het 

klimaat en de gevolgen van de stijgende 

zeespiegel. Zo voorkomen we dat een 

mogelijke ramp of watertekort ons straks 

overvalt. De ruimtelijke ordening, functies 

in het gebied en het peil in het IJsselmeer, 

Markermeer en de andere meren zijn nauw 

met elkaar verbonden. Een wijziging in het 

peil heet daarom al snel gevolgen. De 

inrichting van het IJsselmeergebied is 

inlexibel, wat het gebied kwetsbaar maakt. 

Daarom moet er meer lexibiliteit worden 

gecreëerd, zowel in het peilbeheer, de 

inrichting, als het gebruik. 

Maar hoe doen we dat? De stand van  

zaken binnen het Deltaprogramma 

IJsselmeergebied (DPIJ) laat daarvoor een 

aantal voorlopige richtingen zien. Het 

uiteindelijke doel is een breedgedragen 

strategie voor het toekomstig peilbeheer  

in het IJsselmeergebied. 

Tijd om te handelen

De Afsluitdijk zorgt voor veel veiligheid in 

het IJsselmeergebied. De meren in het 

gebied vormen een zoetwaterbekken dat een 

derde van Nederland (Noord-Nederland) van 

zoet water voorziet. Overtollig water uit het 

IJsselmeer wordt afgevoerd naar de 

Waddenzee. Dit gebeurt met de spuisluizen 

in de Afsluitdijk, waar het water onder 

invloed van de zwaartekracht naar de zee 

stroomt. Het IJsselmeergebied kent een 

winter- en een zomerpeil. ’s Zomers staat het 

peil 20 centimeter hoger (-20 cm NAP), dan 

in de winter. 

De Waddenzee stijgt. De tijd die beschikbaar 

is voor spuien, wordt korter; overtollig 

water raken we niet of minder goed kwijt. 

Tegelijkertijd blijt water via de IJssel naar 

het IJsselmeer stromen. In de toekomst 

wellicht meer als door klimaatveranderin-

gen hevigere neerslag te verwachten valt. De 

veiligheid kan daardoor in het gedrang 

komen. Als gevolg van de verandering van 

het klimaat neemt de behoete aan zoet 

water toe en zal steeds vaker een beroep 

worden gedaan op de zoetwatervoorraad in 

het IJsselmeergebied. De huidige zoetwater-

voorraad zal niet altijd voldoende zijn. 

De tweede Deltacommissie vond dat het 

peil in het IJsselmeer anderhalve meter zou 

moeten stijgen. Na drie jaar samen aan de 

slag in het Deltaprogramma 

IJsselmeergebied, weten we dat dit niet 

nodig is. Toch kunnen we niet achterover-

leunen. Er zijn forse inspanningen nodig 

om de waterveiligheid en de zoetwatervoor-

ziening op orde te houden. Daarbij moeten 

we verbindingen leggen met ecologie, 

recreatie, ruimtelijke ontwikkeling. 

Gezamenlijk – in en met het gebied – zijn 

we aan het werk om zaken uit te zoeken en 

uit te werken. Daarbij kijken we niet alleen 

naar klassieke oplossingen, maar ook naar 

innovatieve mogelijkheden.

Waar staan we nu

Het Deltaprogramma IJsselmeergebied 

(DPIJ) heet vier thema’s. Deze moeten in 

samenhang worden behandeld om tot een 

voorkeurstrategie te kunnen komen. Bij de 

behandeling spelen ook vier gerelateerde 

vragen. Regionale en lokale ambities spelen 

een grote rol bij de beantwoording ervan. 

De vragen zijn:

1. Hoe voeren we in de toekomst overtollig 

water uit het IJsselmeer af naar de 

Waddenzee?

2. Hoe zorgen we ervoor dat voldoende zoet 

water beschikbaar blijt voor het 

IJsselmeergebied?

3. Hoe garanderen we de veiligheid in  

de regio?

4. Hoe zorgen we ervoor dat de regionale 

aanpak aansluit op de andere vraagstuk-

ken uit het Deltaprogramma?

Hieronder gaan we iets uitvoeriger in op de 

bovenstaande vragen. Enkele voorlopige 

richtingen komen aan bod, net als enkele 

onderliggende vragen.

  

Vraag 1 Afvoer naar de Waddenzee: pompen en 

eventueel ook spuien

De afvoer van overtollig water is bedoeld 

om overstromingen in de omliggende 

gebieden te voorkomen. Op dit moment is 

de afvoercapaciteit echter onvoldoende, wat 

komt door de zeespiegelstijging van de 

afgelopen decennia. In het kader van de 

verbetering van de Afsluitdijk is berekend 

dat pompen bijplaatsen kostenefectiever 

is, dan extra spuicapaciteit bouwen. 

Daarom gaan langzaamaan pompen 

bijgeplaatst worden in de Afsluitdijk. Dit 

De inrichting van het IJsselmeergebied is inlexibel, wat het gebied kwetsbaar maakt. Foto: Theo Bos

16 | Deltaprogramma



gebeurt onder het moto: ‘spuien als het 

kan, pompen als het moet’. Het streven is 

het peil in de winter ongeveer stabiel en op 

het huidige niveau te houden. Zo kan tot in 

ieder geval 2050 de zeespiegelstijging 

worden opgevangen, ongeacht welk 

klimaatscenario.

In 2050 is het huidige spuicomplex aan 

vervanging toe. Dan staan we wederom voor 

de vraag hoe we reageren op de verdergaan-

de zeespiegelstijging. En ook dan is de 

vraag: houden we het winterpeil in het 

IJsselmeer ongeveer stabiel en op het 

huidige niveau, of laten we het peil 

meestijgen met de zeespiegel? De voorlo-

pige richting is om ook na 2050 het 

winterpeil in het IJsselmeer ongeveer 

stabiel en op het huidige niveau te houden. 

Dit is kostenefectiever dan het peil in het 

IJsselmeer laten meestijgen met de 

zeespiegel. Het huidige inzicht is dat dit het 

beste met pompen kan gebeuren. Of, als de 

zeespiegel langzaam stijgt, eventueel ook 

nog in combinatie met spuien.

Vraag 2 Zoetwatervoorziening: lexibiliteit

Circa 30% van Nederland (Noord-Nederland) 

wordt in droge perioden vanuit het 

IJsselmeergebied van zoet water voorzien. 

Om in die vraag te voorzien is het zomerpeil 

20 cm hoger dan het winterpeil. Deze 20 cm 

kan echter niet volledig worden benut als 

zoetwaterbufer: efectief is slechts de 

bovenste 10 cm beschikbaar. Dit komt 

onder meer door het huidige peilbeheer. 

Een grotere vraag naar zoet water is op te 

vangen door een grotere zoetwaterbufer 

mogelijk te maken. Hiervoor moeten we het 

huidige peilbeheer aanpassen. Niet alle 

wensen rond het peilbeheer kunnen daarbij 

gelijktijdig gehonoreerd worden. Waar de 

ene functie zal vragen om een hoger peil, 

kan een andere vragen om een lager peil.

Het IJsselmeergebied verkeert als zoetwater-

voorziener van Noord-Nederland is een 

relatief luxe positie. Voor de diverse 

deltascenario’s (en voor de huidige situatie) 

is gekeken in welke gevallen de vraag naar 

zoet water uit het IJsselmeer groter is dan de 

bufer. Alleen in heel extreme situaties kan 

dat mogelijk het geval zijn; in alle andere is 

de voorraad groot genoeg. Een belangrijke 

voorwaarde daarbij is wel dat met het peil 

ingespeeld kan worden op de omstandighe-

den. De diverse klimaat- en deltascenario’s 

laten daarnaast zien dat er grote toekomstige 

onzekerheden bestaan. Het is daarom 

verstandig een aanpassing te doen, waarmee 

in de tijd lexibel omgegaan kan worden.

De oplossing voor dit alles ligt in het 

lexibiliseren van het peilbeheer. Dit is ook 

de voorlopige richting. Door met het 

peilbeheer meer in te spelen op de 

omstandigheden – die van jaar tot jaar 

kunnen verschillen – is het over een langere 

periode mogelijk om voordelen te realise-

ren voor de verschillende functies die in het 

gebied aanwezig zijn. In protocollen kan 

worden vastgelegd hoe binnen de band-

breedte van het lexibel peilbeheer keuzes 

voor het peilbeheer worden gemaakt. 

Flexibel peilbeheer in combinatie met een 

lexibele inrichting maken zo lexibel 

gebruik van het IJsselmeergebied mogelijk. 

Een onderliggende vraag is welke kansen en 

mogelijkheden bestuurders zien voor een 

lexibele inrichting, voor natuur, recreatie, 

en voor ruimtelijke kwaliteit en 

ontwikkeling.

Vraag 3 Veiligheidsvragen

Het DPIJ werkt uit hoe de veiligheid in het 

gebied op orde gehouden kan worden. De 

opgave voor veiligheid is drievoudig:

1. Voldoen aan huidige veiligheidsnormen. 

Dijken in Nederland moeten aan 

veiligheidsnormen voldoen. Doen ze dat 

niet, dan moeten we ze versterken. Zo 

houden we Nederland veilig. In hoogwa-

terbeschermingsprogramma’s is 

opgenomen welke dijken, ook uit het 

IJsselmeergebied, momenteel niet aan de 

norm voldoen. 

2. Discussie over de normering  

De veiligheidsnormen in Nederland zeggen 

momenteel hoe vaak water over een dijk 

mag komen. Nederland maakt zich echter 

klaar voor een ander type norm: mag een 

dijk overstromen en zo ja, hoe groot mag 

dat (theoretische) risico zijn. 

Daarnaast speelt de vraag of de hoogte 

van de huidige normen nog actueel is. De 

staatssecretaris heet gebieden aangewe-

zen waar de norm mogelijk zou moeten 

veranderen, bijvoorbeeld vanwege een 

sterke bevolkingstoename en/of 

economische groei. 

Om te voldoen aan de mogelijke nieuwe 

normen kan het principe van de 

meerlaagsveiligheid worden toegepast. 

Daarbij wordt niet meer alleen gekeken 

naar de kans op een dijkdoorbraak, maar 

ook naar de gevolgen. 

Meerlaagsveiligheid kent drie lagen:

•  preventie (sterke, hoge en brede 

dijken; voorkomen dat een overstro-

ming kan plaatsvinden)

•  ruimtelijke inrichting (als er toch een 

overstroming is, hoe kan de inrichting 

van een gebied helpen de gevolgen te 

beperken)

Circa 30% van Nederland (Noord-Nederland) wordt in droge perioden vanuit het IJsselmeergebied van zoet water voorzien 

Foto: Theo Bos

DeltaNieuws jaargang 2 nr 6 | 17



•  crisisbeheersing (als er toch een 

overstroming is, hoe kan het aantal 

slachtofers dan worden beperkt, 

bijvoorbeeld door evacuatieplannen 

toe te passen).

3.  Hogere rivierafvoer 

Als gevolg van de klimaatverandering zal 

de afvoer over de Rijn vanuit Duitsland 

toenemen. Als bij hoge rivierafvoeren 

meer water door de IJssel gaat stromen, 

leidt dit tot een extra veiligheidsopgave. 

Vraag 4 Nationale samenhang

Het IJsselmeergebied maakt deel uit van het 

landelijk hoofdwatersysteem. Het peilbe-

heer staat daardoor niet op zichzelf: er 

bestaat een sterke landelijke en ook 

regionale samenhang. Een van de grote 

vragen daarbij is de verdeling van het water 

over de grote rivieren (afvoerverdeling). Een 

keuze voor meer rivierwater over de IJssel 

naar het IJsselmeer kan gevolgen hebben 

voor de afvoer van water naar de Rijnmond, 

en andersom.

Hoe gaan we verder?

Na de bestuurlijke ronde in december 2012/

januari 2013 over de voorlopige richtingen 

en vragen, volgt op 27 maart 2013 de 

bestuurlijke IJsselMeertop. Alle gemeente-

lijke, provinciale en waterschapsbestuur-

ders uit het IJsselmeergebied worden 

hiervoor uitgenodigd. Zij kunnen dan 

duidelijk maken welke regionale en lokale 

ambities er zijn, hoe zij over elementen uit 

de hoofdlijn denken en waar zij kansen en 

bedreigingen zien. Op deze manieren wordt 

duidelijk hoe een breedgedragen strategie 

zich kan ontwikkelen. 

 In het IJsselmeergebied speelt ook de vraag of de hoogte van de huidige normen nog actueel is. Foto: Theo Bos

Inzoomen, ontwerpen en consulteren: 

Bouwen aan kansrijke strategieën voor  
Rijnmond-Drechtsteden 
Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

Op weg naar kansrijke strategie heet het 

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden  

in elf regionale deelgebieden systematisch 

onderzocht of de waterveiligheidsopgave 

binnen het gebied problemen of juist kansen 

kan opleveren, wat kansrijke maatregelen 

zijn en waar er mogelijkheden voor een 

integrale aanpak met de zoetwateropgaven 

en de ruimtelijke ambities liggen. 

Voor de gebieden met de meest complexe 

waterveiligheidsopgaven – Krimpener-

waard, Alblasserwaard en Hollandsche  

IJssel - zijn werkateliers georganiseerd. 

Gebiedspartners hebben zich gezamenlijk 

over vragen gebogen, zoals: Wat betekent 

een bepaalde maatregel? Als een dijk 1 

meter omhoog moet, wordt die dan 30 tot 

40 meter breder? Past dat? Door dat op 

kaarten te verbeelden, zie je direct of er een 

kans ligt voor een goede inpassing en 

integrale benadering. Maar ook of inpassing 

problematisch wordt, omdat er bijvoorbeeld 

waardevolle bebouwing op de dijk ligt.

Op basis van de opgaven uit de probleem-

analyse, is gekeken met welke strategie dat 

probleem per gebied kan worden opgelost. 

Wat als we niets doen? Wat als we lokaal de 

dijk verhogen? Wat, als we door een ingreep 

elders in het systeem de maatgevende 

hoogwaterstanden verlagen, en daarmee de 

lokale opgave verkleinen? 

Oplossingen kunnen vanuit de huidige 

situatie en het huidige beleid soms 

ingrijpend lijken, maar op de lange termijn 

waarop de opgaven spelen, is het goed 

mogelijk om met een integrale aanpak ook 

in ogenschijnlijk problematische gebieden 

kansen te creëren.

Voorlopige conclusies 

In de probleemanalyse is reeds geconsta-

teerd dat de veiligheidsopgave het grootst is 

in oostelijke deelgebieden van Rijnmond-

Drechtsteden. De meer westelijk gelegen 

gebieden zijn vrij goed beschermd met hoge 

dijken, de Maeslantkering en Haringsluizen. 

Ook zien we dat de opgaven bij matige 

klimaatverandering pas later in de tijd 

zullen spelen. Het karakter van de opgave 
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verschilt per gebied. In het ene gebied zijn 

de dijken nu al niet sterk genoeg, bijvoor-

beeld bij de Hollandse IJssel; in het andere 

gebied gaat dat pas op termijn spelen door 

klimaatverandering. In enkele gebieden 

moeten we misschien nu al wat doen, 

omdat we zien dat er een te hoog risico op 

slachtofers en schade is; in andere 

gebieden zijn de risico’s al op een accepta-

bel niveau. Als wordt gekozen voor 

ingrepen in het hoofdwatersysteem, dan 

zijn daarbij altijd nog aanvullende lokale 

maatregelen nodig. Maatwerk lijkt hierbij 

het sleutelwoord. In plaats van een hele 

dijkring overal even sterk te maken, kunnen 

we gerichter investeren en kansen pakken 

door per dijkdeel te kijken hoe sterk dit 

moet zijn. Daarnaast kunnen we maatrege-

len nemen die de gevolgen van een 

eventuele overstroming beperken, zoals 

maatregelen op het gebied van ruimtelijke 

ordening of rampenbeheersing. Dit laatste 

is vooral kansrijk op plekken waar de 

dijkversterkingen (inancieel of maatschap-

pelijk) tegen grenzen aanlopen. Maatwerk 

in waterstaatkundige- en andere maatrege-

len lukt pas echt goed, als je een visie op 

waterveiligheid tot 2100 koppelt aan een 

(regionale)gebiedsvisie. Dan zie je hoe je 

slim kan investeren en kansen om andere 

functies mee te koppelen kan pakken.

Voor zoet water is al eerder geconstateerd 

dat de grootste opgave ligt bij het inlaat-

punt Gouda. Dit punt zal voor 2050 al zo 

vaak verzilten, dat we de huidige zoetwater-

voorziening van West-Nederland niet 

kunnen blijven volhouden. In andere 

gebieden speelt de opgave pas veel later of 

zelfs helemaal niet. Belangrijk inzicht is dat 

de eisen die we aan zoet water stellen 

(kwantiteit en kwaliteit) voor een groot deel 

bepalen hoe groot de opgave is. Daar zit dus 

ook een deel van de oplossing. 

In gesprek met bestuurders

De afgelopen periode is in en met de 

deelgebieden ambtelijk veel uitgezocht en 

gedeeld. Ook zijn er nieuwe inzichten en 

keuzes gemaakt over de systeemingrepen in 

het hoofdwatersysteem. Daarom is nu de 

tijd rijp om met bestuurders, hun achter-

bannen en maatschappelijke stakeholders 

intensief in gesprek te gaan over voorkeu-

ren en ambities. Wat zien we samen als 

kansrijke maatregelen voor onze regio en 

deelgebieden daarbinnen? Het programma-

team van het Deltaprogramma Rijnmond-

Drechtsteden organiseert de komende 

maanden de bestuurlijke consultatieronde: 

Alle betrokken gemeenten (via de gemeen-

telijke samenwerkingsverbanden), 

waterschappen en de provincie worden 

geconsulteerd over de concept-kansrijke 

strategieën voor Rijnmond-Drechtsteden. 

Door input te vragen aan de regionale 

bestuurders en hun achterbannen krijgt de 

stuurgroep voeding welke strategieën 

worden gedragen bij de gebiedspartners. 

Dit is nodig om zomer 2013 vast te kunnen 

stellen, welke strategieën echt kansrijk 

kunnen zijn en waar kansen liggen om 

ruimtelijk-economische ontwikkelingen te 

koppelen.
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De veiligheidsopgave is het grootst in oostelijke deelgebieden van Rijnmond-Drechtsteden.
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Werken aan kansrijke zandige varianten 
Deltaprogramma’s | Kust, Waddengebied en Zuidwestelijke Delta 

De deelprogramma’s Kust, Waddengebied 

en Zuidwestelijke Delta werken samen aan 

de kansrijke varianten voor zandsuppleties. 

Deze vormen de gezamenlijke basis voor de 

drie deelprogramma’s bij het formuleren 

van eigen kansrijke oplossingsrichtingen. 

Uitgangspunt voor de zandige suppletievari-

anten is een gezamenlijke benadering (zie 

ook artikel over het zanddelend systeem in 

DeltaNieuws jaargang 2 nr 3), omdat het 

kustfundament, de Waddenzee en de 

bekkens van de Zuidwestelijke delta 

onderdeel zijn van één groot zanddelend 

systeem. Vanuit deze gedachte zijn op het 

Deltacongres de bestuurders van de drie 

stuurgroepen voor het eerst bijeengeko-

men, om de kansrijke zandige varianten te 

bediscussiëren en de voorlopige uitgangs-

punten vast te stellen. De deelprogramma’s 

gebruiken deze drie varianten als band-

breedte voor hun kansrijke strategieën.  

De kansrijke varianten voor zand zijn vanuit 

verschillende principes ontwikkeld en 

verschillen in de mate van ingrijpen. In de 

een wordt zand gesuppleerd wanneer nodig 

(vinger aan de pols), in een ander wordt  

de zandbufer juist vergroot door extra 

suppleties. De voorlopige voorkeur is de 

variant ‘voorraad op orde’, waarbij de 

zandvoorraad in balans is en het kust- 

fundament volledig meegroeit met de 

zeespiegelstijging.

Zandkorrels

Een korrel zand heet meerdere functies. In 

de waterkering dient het de veiligheid, 

evenals de ecologie of ondersteuning van de 

bebouwing. Van zandkorrels op het strand 

kan je mooie zandkastelen bouwen, maar 

diezelfde korrel remt ook de golven. Met die 

gedachte in het achterhoofd kijken de drie 

deelprogramma’s integraal naar de doelen 

die met zandsuppleties behaald kunnen 

worden. Zandkorrels hebben nog een andere 

handige eigenschap, ze zijn met velen en zijn 

snel op te scheppen uit de Noordzee. Dit 

maakt werken met zand tot hét voorbeeld 

van adaptief deltamanagement. Adaptief 

deltamanagement vereist echter wel dat je 

weet wanneer je maatregelen moet nemen. 

Goed monitoren is daarom van groot belang, 

zeker in een dynamisch systeem als het 

zanddelende systeem. 

Bezoekers van het Deltacongres op 1 

november konden een maquete van het 

zanddelend systeem bewonderen. Deze 

grote maquete (bijna 8 meter lang) geet 

met projecties een historisch perspectief op 

de ontwikkeling van de kust. Kijkend door 

de lange termijn bril zie je hoe enorm het 

systeem is veranderd. Grote maatregelen, 

zoals de Deltawerken en de Afsluitdijk, 

werken op grote afstand en voor lange tijd 

door in het systeem. De maquete maakt de 

toeschouwer ervan bewust dat er verbon-

denheid zit in de Waddenzee, Noordzee, het 

kustfundamen en de beide Scheldes. 

Uitwerking per deelprogramma

In elk deelprogramma wordt de komende 

tijd gewerkt aan de kansrijke strategieën, 

waarbij de zandige varianten ook per 

deelgebied verder verkend en uitgewerkt 

worden. Zuidwestelijke Delta heet een 

verkenning uitgevoerd naar de kansen van 

een sedimentstrategie in het gebied. Een 

belangrijke aanbeveling uit de verkenning 

is, om de dragende rol van sediment 

(zandafzeting) voor de veiligheid en andere 

functies als uitgangspunt aan te houden 

voor de gehele Zuidwestelijke Delta, 

inclusief de afgesloten zeearmen. 

Op de Waddeneilanden wordt maatwerk 

geleverd. Kijkend vanuit het systeem en de 

ontwikkeling daarvan op korte en lange 

termijn, proberen we aan te sluiten bij 

acute problemen, zoals geulen die de 

stabiliteit van waterkeringen bedreigen, en 

vooral bij ontwikkelkansen op de eilanden. 

Ook wordt nagegaan wat de samenhang is 

tussen de beschikbaarheid van zand langs 

de kust (deels dankzij suppleties) en de 

natuurlijke aangroei van duinen. 

Het deelprogramma Kust is al een eind op 

weg van mogelijke naar kansrijke strate-

gieën. Zoeken naar strategieën doen we 

vanuit de bewegingsvrijheid die samenwer-

ken met de gezamenlijke overheden met 

zich meebrengt. Eén mogelijkheid die 

daaruit komt, is de keuzen uit de eerderge-

noemde zandige suppletievarianten. Een 

tweede is in hoeverre je als gezamenlijke 

overheden meedenkt en -doet met plannen 

van lokale overheden en marktpartijen. 

Deze denklijn heet geleid tot vier kansrijke 

strategieën die de komende tijd worden 

uitgewerkt en onderbouwd. 

De Nederlandse kust wordt bepaald door één samenhangend, natuurlijk systeem. De Roterdamse burgemeester Aboutaleb 

en (inmiddels oud-)staatssecretaris Atsma laten zich op de Deltaparade informeren door Kees van Es, programmadirecteur 

Waddengebied. Foto: Jos Braal. 
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Met de regio werken aan integrale kansrijke strategieën
Deltaprogramma | Zuidwestelijke Delta

Het afgelopen jaar is door alle deelprogram-

ma’s van het Deltaprogramma hard gewerkt 

om te komen tot mogelijke strategieën. Deze 

zijn beschreven in het Deltaprogramma 2013 

dat op Prinsjesdag is aangeboden aan de 

Tweede Kamer. Ook door het deelprogram-

ma Zuidwestelijke Delta zijn die voor dit 

gebied in kaart gebracht. 

Het gaat hierbij om mogelijke oplossings-

richtingen voor de waterveiligheid in het 

noordelijk en zuidelijk deel van de delta en 

voor zoet water. Zuidwestelijke Delta kijkt 

daarbij vooral naar optimalisatie van de 

huidige strategieën. Optimalisatie biedt 

onder meer kansen voor innovatieve 

dijkconcepten en innovatieve zoetwater-

maatregelen. Ondertussen wordt al hard 

aan de volgende fase gewerkt: bepalen 

welke van de mogelijke oplossingsrichtin-

gen ook echte kansrijke strategieën zijn. 

Driehoek uitgangspunt

Martie van Essen, programmamanager 

Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta: “Om 

te komen tot kansrijke strategieën, werken 

we eerst de mogelijke strategieën verder uit. 

De ‘driehoek’ is daarbij ons uitgangspunt. 

Die laat zien waar we in dit gebied naar 

streven: een ecologisch veerkrachtige, 

economisch vitale en klimaatbestendig 

veilige delta. De uitdaging voor het 

komende jaar is om te kijken of de ambities 

in de driehoek bereikt kunnen worden door 

de mogelijke strategieën die geformuleerd 

zijn. Zo moet blijken of het ook integrale, 

kansrijke strategieën zijn. Daarnaast willen 

we alles ook in een tijdspad plaatsen. Dat is 

belangrijk in het kader van adaptief 

deltamanagement. Adapatief deltamanage-

ment staat voor: ervoor zorgen dat we nu 

maatregelen nemen die ook passen bij de 

lange termijn. We willen weten welke 

maatregelen bij welke strategie horen, maar 

ook wanneer deze maatregelen moeten 

worden uitgevoerd.”

Inbreng regio

Deze twee stappen zet Zuidwestelijke Delta 

samen met alle betrokken partijen in de 

regio. Van Essen: “Sterker nog, we kunnen 

deze stappen niet zeten zonder hun 

inbreng. De regionale partijen kunnen als 

geen ander bepalen, welke gevolgen de 

mogelijke strategieën hebben voor 

bijvoorbeeld economie en ecologie. Juist 

door hun kennis over de regio. Daarnaast 

kunnen we samen met de regio kijken hoe 

zij hun ambities aan kunnen laten sluiten 

bij de beoogde maatregelen.” Met alle 

partijen uit de regio worden daarom tot 

eind dit jaar de hierboven beschreven 

stappen doorlopen. Dat moet leiden tot een 

verhaal waarin duidelijk is wat de strate-

gieën zijn, welke maatregelen daarbij horen 

en hoe ze werken in het kader van de 

driehoek. Dit alles wordt vervolgens in het 

voorjaar van 2013 voorgelegd aan de 

regionale bestuurders. Die kunnen dan 

reageren op de voorgestelde strategieën en  

adviseren over de koers die het 

Deltaprogramma in de Zuidwestelijke Delta 

in hun ogen zou moeten varen. Van Essen: 

“Samen met de regio komen we zo tot 

gedragen oplossingsrichtingen die niet 

alleen bijdragen aan de lange termijn 

waterveiligheid en zoetwatervoorziening, 

maar ook aan de ambitie van een econo-

misch vitale en ecologisch veerkrachtige 

Zuidwestelijke Delta.” 

Brouwershaven Grevelingen. De Zuidwestelijke Delta moet een veilige, economisch vitale en ecologisch veerkrachtige delta worden. Foto: Loes de Jong, Middelburg 
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Voorhoedeprojecten maken visie concreet
Deltaprogramma | Kust

In het kader van de Nationale Visie Kust (NVK) 

heet Deltaprogramma Kust in een eerste 

ronde zes voorhoedeprojecten uitgekozen. 

De voorhoedeprojecten maken de kustvisie 

concreter, verdiepen de problematiek en 

scherpen het vraagstuk aan. 

De projecten dragen bij aan concrete 

leerdoelen en lessen voor de NVK en 

verkennen oplossingen voor fysieke, 

organisatorische en beleidsmatige maatrege-

len. Het gaat nog niet om uitvoering. Met de 

voorhoedeprojecten wil Deltaprogramma 

Kust bovendien plekken en projecten in de 

etalage zeten. Het biedt een concrete 

invulling van de ontwikkeling van een 

veilige, aantrekkelijke en economisch sterke 

kust. Mogelijk komen de projecten in de 

uitvoeringsagenda van de NVK. 

De zes voorhoedeprojecten uit de eerste 

ronde zijn:

•  Gemeente Den Helder – omarmt de 

waterkering;

•  Gemeenten Katwijk-NoordWijk –  

toekomstverkenning 2060;

•  Gemeente Den Haag – Scheveningen kust;

•  Gemeente Schouwen-Duiveland 

– zandmotor Brouwersdam;

•  Gemeente Sluis – ontwikkeling Cadzand 

Bad;

•  RWS-Noordzee – zandwin(d)molen. 

In het eerste kwartaal van 2013 start 

Deltaprogramma Kust nog een tweede 

ronde.

Twee projecten uitgelicht

Gemeente Den Helder – omarmt de waterkering

Dit project wil de ligging van Den Helder 

aan zee versterken. Hoe kunnen de 

ontwikkeling van het stadshart en de haven 

van Den Helder samengaan met versterking 

van de kust? Het project scherpt bestaande 

voorstellen aan voor een toekomstbesten-

dige zeewering op het gebied van de 

technische en juridische aspecten. Zo raakt 

de dijk met de stad verbonden en wordt Den 

Helder een stad aan zee. 

Gemeente Sluis – ontwikkeling Cadzand Bad

In dit project werkt gemeente Sluis met 

lokale ondernemers in horeca, recreatie en 

toerisme, investeerders en het waterschap 

samen, om kansen te benuten voor 

economische ontwikkeling van het 

zeewerende duin op de korte termijn. Dat in 

combinatie met de versterking van zwakke 

delen zeeweringen in het kader van het 

programma Zwakke Schakels. Met het 

project wil de gemeente ruimte bieden aan 

economische ontwikkeling in een krimpregio 

zonder dat de kustveiligheid in gevaar komt. 

In het voorhoedeproject Den Helder liggen verschillende typen kust dicht bij elkaar. 
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Uitwerking kansrijke strategieën

Vier gebieden en drie thema’s
Deltaprogramma | Waddengebied

De komende maanden wordt in vier 

gebieden en op drie thema’s de kansrijke 

strategieën voor de waterveiligheid verder 

uitgewerkt, samen met de lokale overhe-

den, kennisinstituten en stakeholders. 

 

De indeling in vier gebieden volgt de 

natuurlijke indeling van het Waddengebied, 

namelijk de zandige kust aan de 

Noordzeezijde van de Waddeneilanden en 

de Waddenzee, de dijken en kunstwerken, 

de Eemsdelta en de Dollard. De drie thema’s 

beslaan het gehele waddengebied en gaan 

over systeemkennis en monitoring, 

meerlaagsveiligheid en de aangescherpte 

veiligheidsopgave. 

De komende maanden worden voor alle 

zeven onderwerpen kansrijke strategieën 

verder uitgewerkt. Daarvoor worden 

bijeenkomsten georganiseerd voor 

verschillende doelgroepen. De ‘oogstdag’ in 

het voorjaar van 2013 is het moment waarop 

alle opgedane kennis en uitwerkingen 

worden gedeeld met alle belanghebbenden 

en betrokkenen. 

Een toelichting op de gebieden en thema’s 

staat in het Werkplan 2012-2013. 

Onderstaand geven we kort de stand van 

zaken voor enkele onderwerpen. 

Zandige kust aan de Noordzeezijde van de 

eilanden. 

Kansrijke strategieën voor de Noordzeezijde 

van de eilanden worden samen met het 

Deltaprogramma Kust opgesteld. 

Op 26 september jl. stond in de workshop 

Kansrijke strategieën Wadden-Noordzeekust 

de vraag centraal hoe het zandsuppletiebe-

leid langs de Nederlandse kust – en in het 

bijzonder in het Waddengebied- zich moet 

ontwikkelen. Deelnemers stonden 

uitgebreid stil bij het efect van het 

zanddelend kustsysteem op de veiligheid 

van de eilanden. Ook de samenhang met 

het natuurlijke systeem van de Wadden is 

van groot belang. We weten nog veel niet, 

maar tegelijkertijd groeien de inzichten en 

wordt geïnvesteerd in het delen van de 

kennis.

Op basis van de resultaten uit de workshop 

heet de regionale stuurgroep zich 

uitgesproken voor het optimaliseren van de 

zandsuppletiestrategie. Die komt erop neer 

dat men meer ruimte wil bieden aan 

speciieke zandwensen in de huidige 

praktijk, zoals experimenten met suppleties 

op buitendelta’s. Ook wordt draagvlak 

gezocht om op geschikte locaties de 

natuurlijke dynamiek langs de kust toe te 

laten en de duinstrook zoveel mogelijk mee 

te laten groeien met de zeespiegelstijging. 

Een vervolgstap is het organiseren van 

bijeenkomsten op de afzonderlijke 

eilanden, waar verder wordt ingegaan op de 

veiligheidsstrategieën en lokale kansen om 

andere functies en ambities aan te 

koppelen. 

Resultaten voorjaar 2013:  

de Deltaprogramma’s Waddengebied, Kust 

en Zuidwestelijke delta hebben een 

gezamenlijke visie op kansrijke strategieën 

voor de kust, die bestuurlijk is afgestemd. 

De ontwikkeling van een pilot voor de 

buitendelta’s is onderdeel van deze visie. 

Dijken en kunstwerken

Het Waddengebied kent een uitgestrekt 

gebied met harde keringen: van Den Helder 

tot en met de Dollard en ook de eilanden 

worden aan de Waddenzeezijde gedeeltelijk 

beschermd door dijken. 

Voor dit gebied werkt het Deltaprogramma 

Waddengebied het concept Waddendijk uit. 

Veiligheid is hierbij het uitgangspunt. De 

Waddendijk kan traditionele dijkvakken 

bevaten, maar waar het kán, worden 

innovatieve dijken ontwikkeld. Innovatieve 

dijken bieden kansen om de veiligheidsop-

gave te koppelen aan natuurdoelen of aan 

ambities van de regio. Op basis van de 

opgaven, de ambities en de ‘kansenkaart’ 

voor innovatieve dijkconcepten, hebben 

gemeenten, waterschappen, provincies en 

het Programma naar een Rijke Waddenzee 

in een gezamenlijk werkatelier de mogelijk-

heden langs de kustlijn (leterlijk) op de 

kaart gezet. 

Resultaten voorjaar 2013: 

Oplevering van een kansenkaart met de 

locaties voor innovatieve dijkconcepten, 

inzicht in de bijdrage van vooroevers voor de 

waterveiligheid en een beschrijving van de 

langetermijnstrategie voor de Waddendijk. 

De gebiedsgerichte en thematische indeling. 
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Eemsdelta

In het gebied tussen de Eemshaven, Delfzijl 

en de stad Groningen wordt onder leiding 

van de provincie Groningen met verschil-

lende partijen gewerkt aan een toekomstvi-

sie. Als basis zijn verschillende onderzoeken 

uitgevoerd naar de kansen en bedreigingen 

in dit gebied. Zo is uit het onderzoek 

Integrale Klimaatadaptatie Eemsdelta naar 

voren gekomen dat de kustverdediging 

tussen de Eemshaven en Delfzijl extra 

aandacht vraagt. Dit kustdeel kan bij een 

eventuele dijkdoorbraak ernstige gevolgen 

hebben voor het gebied, waardoor de 

gasvelden bij Slochteren en de stad 

Groningen direct bedreigd worden. 

Provincie Groningen, Waterschap 

Noorderzijlvest en de Deltaprogramma’s 

Waddengebied en Nieuwbouw en 

Herstructurering organiseren daarom een 

proetuin voor de Eemsdelta, om strate-

gieën voor meerlaagsveiligheid verder te 

verkennen. Op 22 november jl. zijn in een 

ontwerpsessie de verschillende inrichtings-

varianten verkend. In een tweede sessie op 

13 december as. worden de ontwerpen 

verder aangescherpt en doorgerekend op 

kosten en baten, zoals veiligheid, efecten 

en kansen voor andere functies.

Resultaten voorjaar 2013: 

een beschrijving, beoordeling en ingevuld 

afwegingskader voor de kansrijke 

strategieën.

Systeemkennis en monitoring

De ondiepe Waddenzee, de buitendelta’s en 

de eilanden vormen samen een veilig schild 

tegen de hoge golven van de Noordzee. Het 

is onvoldoende duidelijk welke invloed de 

zeespiegelstijging hierop heet. Het 

Deltaprogramma Waddengebied werkt 

daarom aan een kennisstrategie die gericht 

is op zandbeweging en ‘leren door doen’ 

van zandsuppleties. Met de reeds opgedane 

kennis is er nu meer aandacht voor het 

ontstaan van waterbeweging. Als de 

zeespiegel stijgt gaat er mogelijk meer water 

stromen tussen de eilanden; dit zal al op 

redelijk korte termijn waarneembaar zijn. 

Het monitoren van de waterbeweging wordt 

dan ook gezien als een kansrijke en 

haalbare strategie, bovendien is het meten 

relatief goedkoop.

De samenwerking met Duitsland en 

Denemarken heet nieuwe inzichten 

opgeleverd over de vraag of de platen de 

zeespiegelstijging kunnen bijhouden. De 

Duitse specialisten gaan er vanuit dat eerst 

de geulen dieper worden en de platen 

blijven meegroeien. In Nederland was de 

aandacht tot voor kort meer gericht op de 

plaathoogte, dan op de geuldiepte. In de 

komende maanden worden alle inzichten 

verwerkt tot een trilateraal gedragen 

kennisagenda. In het boekje Hoe werkt het 

wad? is in heldere taal en duidelijke 

illustraties uitgelegd hoe het waddensy-

steem werk en waarom zandsuppletie en 

kennisvergaring ook in de toekomst van 

groot belang zijn.

Resultaten voorjaar 2013: 

een voorstel voor de kennisstrategie, het 

monitoringsprogramma en het langjarig 

onderzoeksprogramma voor het internatio-

nale Waddengebied, samen met Duitsland 

en Denemarken. 

Meer weten?

Het Werkplan 2012-2013 en het boekje  

Hoe werkt het Wad? kunt u vinden op  

www.delta-programmawaddengebied.nl 

onder het kopje ‘Zie ook’, optie ‘Bibliotheek 

Waddengebied (Scribd.com)’.

Een van de schetsen uit de workshop ‘kansrijke strategieën Wadden-Noordzeekust’ op 26 september van dit jaar 

(Deltaprogramma’s Waddengebied en Kust, met ondersteuning van Atelier Kustkwaliteit).

Ambities en knelpunten op de kaart getekend.
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Nieuwe werkplek Deltaprogramma Rivieren
 

Op 3 december 2012 is het Deltaprogramma Rivieren verhuisd naar Arnhem en ingetrokken bij  

Rijkswaterstaat dienst Oost-Nederland.

 

Bezoekadres:

Eusebiushof

Eusebiusbuitensingel 66

6828 HZ Arnhem

 

Postadres:

Postbus 9070

6800 ED Arnhem

 

Telefoonnummer

026 - 368 87 54

E-mail

deltaprogramma-rivieren@rws.nl

 

Inspirerende Rivierendag
Deltaprogramma | Rivieren

Deltaprogramma Rivieren kijkt terug op een 

geslaagde tweede Rivierendag. Ruim 250 

deelnemers waren op 3 oktober naar het 

Wijnfort Lent afgereisd, om te netwerken en 

om een reeks inspirerende en drukbezochte 

workshops bij te wonen.  Wat opviel was de 

wil om samen aan de slag te gaan.  

Er was veel betrokkenheid bij de vraagstuk-

ken, wat tot levendige discussies leidde, die 

met open vizier werden aangegaan. Daarbij 

liet de regio haar stem duidelijk horen: 

Vertaal de technische informatie naar de 

taal van de regio. En: heb oog voor creatieve 

ideeën van burgers. Deze oproepen werden 

gedaan in de workshop Samen in de regio, 

waarin het regioproces werd doorgrond. De 

sessie Governance bracht de opbrengst én 

grenzen van verschillende governancestra-

tegieën aan het licht. In de workshop 

Meerlaagsveiligheid werd de mogelijke 

uitwerking van dit concept onderzocht. 

Overzicht van de aanpak van het 

Deltaprogramma kreeg je in workshop 

Deltaprogramma in vogelvlucht. En in de sessie 

Samenhang der dingen werd de wisselwerking 

tussen de deltabeslissingen en het werk in 

de deelgebieden toegelicht. In de 

Ontwerpkamer liet een groep mensen van 

project IJsselkop hun plan visualiseren en 

doorrekenen. Andere deelnemers maakten 

een excursie langs de Waal. 

Deltacommissaris Wim Kuijken was een van 

de bezoekers. “Ik proef een ongelofelijke 

dynamiek om samen aan de slag te gaan,” 

zei hij in zijn slotwoord. “We hebben 

gekozen voor een werkwijze, waarbij 

iedereen een eigen verantwoordelijkheid 

heet om zich met anderen te verbinden; 

om samen iets beters te bedenken, dan wat 

je zelf hebt bedacht. Dat is heel ingewik-

keld. Ik wil jullie dan ook zeer bedanken dat 

hier zo ongelofelijk hard en met energie aan 

wordt gewerkt.”

Kijk op www.dpr-rivieren.nl voor een 

compleet verslag.

Op de Rivierendag in Wijnfort Lent werd levendig gediscussieerd over het Deltaprogramma en de ontwikkelingen in de regio. 

DeltaNieuws jaargang 2 nr 6 | 25



Agenda

Belangrijke data Delta programma 

2013

24 Januari  Praktijkconferentie   

 Klimaatbestendige stad   

 Deltaprogramma   

 Nieuwbouw en   

 Herstructurering

 

27 Maart  IJsselMeertop    

 Deltaprogramma   

 IJsselmeergebied

18 April  Stuurgroep    

 Deltaprogramma

23 Mei Stuurgroep    

 Deltaprogramma

27 Juni Nationaal Bestuurlijk Overleg

17 September   Prinsjesdag: aanbieden   

DP 2014 aan Tweede Kamer

7 November Vierde Nationaal   

 Deltacongres

Dit is DeltaNieuws jrg. 2, nr. 6, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma. Met DeltaNieuws 

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

rapportage over het Deltaprogramma staan mogelijke en kansrijke strategieën voor de 

waterveiligheid en zoetwatervoorziening centraal. De komende tijd kunt u de ontwikkeling 

van strategieën naar deltabeslissingen volgen. DeltaNieuws verschijnt elke twee maanden. Het 

volgende nummer verschijnt begin februari 2013.

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

December 2012

Magazine Rivieren verbinden regio’s
Deltaprogramma | Rivieren

Het Deltaprogramma Rivieren is in 

september 2012 gestart met de regioproces-

sen: een zoektocht met de regio naar 

kansrijke oplossingen met de wateropgave 

als startpunt. Dat gaat alleen lukken als we 

de wateropgave aansluiten op de gewenste 

ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. 

Regionaal maatwerk dus. 

Deltaprogramma Rivieren heet een 

magazine gemaakt om alle (nieuwe) 

deelnemers van het regioproces te 

informeren over de noodzaak, de pro-

bleemanalyse, mogelijke strategieën, 

ervaringen uit de pilots, ontwerpend 

onderzoek, de regioprocessen en de  

samenhang tussen de deltabeslissingen. 

Heet u interesse in de magazine Rivieren 

verbinden regio’s en wilt u het ontvangen? 

Stuur dan een e-mail naar:  

deltaprogrammarivieren@rws.nl. 

Deltaprogramma | Rivieren

Rivieren 
verbinden 
regio’s

Programmadirecteur Lilian van den Aarsen overhandigt deltacommissaris Wim Kuijken het eerste magazine op de Rivierendag.
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