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DeltaNieuws

Deltaprogramma en eerste ronde nieuwe waterveiligheidsmaatregelen 

Werk met werk maken

Dit jaar stelt het programmabureau nHWBP 

(nieuw hoogwaterbeschermingsprogramma)  

een eerste programmering op van de nieuwe 

hoogwaterbeschermingsmaatregelen. Dat 

gebeurt in samenwerking met waterschappen 

en betrokken deelprogramma’s van het 

Delta-programma. Op 22 januari kwamen 

mensen van het nHWBP-programmabureau, 

de waterschappen, het deelprogramma 

Veiligheid (dat werkt aan het actualiseren van 

de veiligheidsnormen) en de gebiedsgerichte 

deelprogramma’s bijeen, om de stand van 

zaken en samenwerking met elkaar te 

bespreken. 

Ambitie

Uit de derde toetsingsronde van onze dijken 

blijkt, dat behoorlijk wat primaire keringen 

zijn afgekeurd en dus niet voldoen aan de 

wetelijke norm. Het nHWBP is het eerste 

uitvoeringsprogramma dat in de nieuwe 

manier van werken van het Deltaprogramma 

vorm krijgt. Het moet ervoor zorgen dat de 

primaire waterkeringen weer op orde worden 

gebracht. In het Bestuursakkoord Water  

is afgesproken dat de inanciering van de 

hoogwaterbeschermingsmaatregelen in  

het kader van het nHWBP, 50/50 door water-

schappen en Rijk geinancierd worden. Er  

ligt een uitdagende opgave, om meer maat-

regelen met minder middelen tot stand  

te brengen.

Op 22 januari is ingegaan op de kansen en 

belemmeringen voor een goed op elkaar 

afgestemde programmering van de aanpak  

van afgekeurde dijken, in met name Centraal-

Holland (dijkring 14) het rivieren-gebied en het 

IJsselmeergebied. Er liggen programmerings-

kansen voor het bereiken van synergie, voor  

de actualisatie van de veiligheidsnormering, 

systeemwerking Centraal-Holland en de 

lexibilisering van het IJsselmeerpeil. Dus voor 

het maken van werk met werk. De komende 

maanden wordt de eerste programmering van 

het nHWBP met alle betrokken partijen 

opgesteld. De programmering wordt 

opgenomen in het DP2014.
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Wetgevingsoverleg Water:

Minister bespreekt waterissues met Kamer

Maandag 10 december sprak minister 

Schultz van Haegen van Infrastructuur en 

Milieu in het Wetgevingsoverleg Water met 

de waterwoordvoerders van de Tweede 

Kamerfracties over een groot aantal 

waterissues. Ook het Deltaprogramma 

2013 en de Deltafondsbegroting kwamen 

aan de orde.

De minister gaf aan blij te zijn water weer in 

haar portefeuille te hebben: “Niet voor niets 

heb ik water weer in mijn portefeuille, want 

mijn hart lag in een vorige periode het meest 

bij dit dossier.” Zij kreeg complimenten voor 

haar ambitie en nuchtere kijk. Zo wil zij 

onverkort doorgaan met het veilig houden 

en veiliger maken van Nederland. Ze toonde 

grote betrokkenheid bij de in voorbereiding 

zijnde deltabeslissingen, met name bij de 

actualisatie van de beschermingsniveaus. 

Ook ziet ze waterveiligheid als een belangrijk 

exportproduct. Ze wil in Nederland de 

aanpak van waterveiligheid verduurzamen 

door ruimte te maken voor water.

Veel Kamerleden voerden voor het eerst het 

woord over water. Daarbij bestendigden ze 

echter wel de lijn van hun voorgangers. Zo 

spraken veel woordvoerders zich expliciet 

positief uit over de delta-aanpak met een 

Deltaprogramma, Deltafonds en 

deltacommissaris. 

Deltafonds 

Tegelijk had een aanzienlijk deel van de 

Kamer zorgen of de middelen in het 

Deltafonds toereikend zijn, om de voorlig-

gende opgaven voortvarend aan te pakken. 

Een amendement om de bezuinigingen in 

de begroting na 2013 van het Deltafonds af 

te wenden en een motie om de aanvullende 

bezuiniging op infrastructuur van structu-

reel € 250 miljoen niet ten laste van het 

Deltafonds te brengen, werden echter 

verworpen. De minister gaf wel bij deze 

nieuwe bezuiniging vooralsnog het 

Deltafonds te willen ontzien, maar ze hield 

tijdens het debat nog wel een slag om de 

arm. Ook sprak de minister uit niet gelukkig 

te zijn met het besluit van de Kamer om 

waterkwaliteit niet uit het Deltafonds te 

bekostigen. “Ik vind het best complex dat 

uw voorgangers in deze commissie hebben 

besloten om het Deltafonds alleen voor 

waterveiligheid en zoetwatervoorzieningen 

te mogen gebruiken, want waterkwaliteit 

heet natuurlijk ook heel vaak een link met 

zoet water of met waterveiligheid.” De 

minister zal de Tweede Kamer in de loop 

van 2013 meer duidelijkheid bieden.

Waterveiligheidsnormen

Na de eerder gedane Kameruitspraken, wil 

de Kamer nadrukkelijk betrokken blijven bij 

de actualisering van het waterveiligheidsbe-

leid in het algemeen en van de waterveilig-

heidsnormen in het bijzonder. De minister 

stond uitgebreid stil bij de actualisatie van 

de normen, die in het Deltaprogramma 

wordt voorbereid, en toonde zich een groot 

voorstander van het snel implementeren 

van de overstromingsrisicobenadering. 

Minister en Kamer spraken uit dat de 

verschillende onderdelen van de watervei-

ligheidsopgave in samenhang moeten 

worden aangepakt, waarbij het nieuwe 

Hoogwaterbeschermingsprogramma moet 

worden uitgevoerd op basis van de risico- 

benadering en de nieuwe normen. De 

minister onderstreepte bij de waterveilig-

heidsopgave ook het belang van innova-

tieve oplossingen, bijvoorbeeld bij de 

aanpak van piping (waarbij water onder  

de dijk doorloopt, waardoor de dijk kan 

bezwijken).

Motie en toezeggingen

Eén voor het Deltaprogramma relevante 

motie werd aangenomen, namelijk een 

motie van Jacobi (PvdA), waarin de Kamer 

verzoekt om waterkwaliteit in de deltabe-

slissingen een ‘volwaardige plaats’ te geven. 

Ten slote heet de minister toegezegd  

de Kamer in april 2013 een brief te sturen  

over een aantal aan het Deltaprogramma 

gerelateerde zaken, zoals de nieuwe 

normering en de aanpak van piping.

Foto: Tineke Dijkstra
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Deltamodel ondersteunt strategieontwikkeling

Op dinsdag 4 december werd bij Deltares 

het Deltamodel 1.0 opgeleverd. Het 

Deltamodel is een samenhangend geheel 

van grotendeels bestaande reken- en 

analysemodellen, dat de strategieont-

wikkeling van de deelprogramma’s en de 

voorbereiding van de deltabeslissingen 

ondersteunt.

Het Deltamodel is ontwikkeld in opdracht 

van DG Ruimte en Water en Rijkswaterstaat. 

Medewerkers van Deltares en Waterdienst 

hebben er vanaf 2009 aan gewerkt en de 

complexe opdracht volgens planning tot 

een goed einde gebracht. Met de oplevering 

van het Deltamodel beschikt het Delta-

programma over een instrument, waarmee 

de verschillende deelprogramma’s keuzes 

over hoog water en zoetwatervoorziening 

transparant, uniform, consistent en in 

onderlinge samenhang kunnen voorberei-

den. De Helpdesk Water (van Rijkswater-

staat) ondersteunt de deelprogramma’s  

bij het inzeten van het model.

The making of

De besluitvorming over DP2014 

Dit jaar komt op Prinsjesdag het Delta-

programma voor de vierde keer uit: het 

DP2014. In Deltanieuws kunt u de vorderingen 

hiervan volgen. Over de vorderingen en de 

keuzes die gemaakt worden, vindt bestuurlijk 

overleg plaats. Dat gebeurt per onderdeel in 

eigen bestuurlijke stuurgroepen. Een aantal 

keer per jaar zijn er ook Deltaprogrammabrede 

bestuurlijke overleggen (zie de Agenda 

wanneer). Wie heet daarin welke rol en  

hoe werkt het ook alweer?

Stuurgroep Deltaprogramma

De Stuurgroep Deltaprogramma komt een 

aantal keer per jaar bij elkaar en adviseert de 

deltacommissaris over de inhoudelijke 

samenhang van het Deltaprogramma. Van elke 

stuurgroep van de gebiedsgerichte en generieke 

deelprogramma’s wordt een bestuurder 

uitgenodigd. Daarnaast nemen de voorziters 

van de koepels (VNG, IPO en UvW) aan de 

Stuurgroep Deltaprogramma deel. Namens de 

Rijksoverheid nemen de directeuren-generaal 

van de twee departementen (IenM en EZ) en  

van Rijkswaterstaat deel aan de Stuurgroep 

Deltaprogramma. De deltacommissaris is  

voorziter van dit overleg. 

Nationaal Bestuurlijk Overleg

De adviezen van de Stuurgroep Deltapro-

gramma geven richting aan de verdere 

uitwerking van het Deltaprogramma. De 

voortgang en planning wordt één keer per jaar 

vastgelegd in het Deltaprogramma, dat op 

Prinsjesdag uitkomt. Hierover vindt vooraf 

bestuurlijke afstemming plaats, dat gebeurt in 

het Nationaal Bestuurlijk Overleg (NBO). De 

voorziters van de koepels vertegenwoordigen 

de provincies, gemeenten en waterschappen. 

De voorziters van de regionale stuurgroepen 

hebben een adviserende rol in het NBO. 

Namens de Rijksoverheid nemen de betrokken 

bewindspersonen hieraan deel. De minister 

van IenM zit het NBO voor. Dat zijn in dit 

kabinet de minister van IenM en de staatsse-

cretaris van EZ. De minister van IenM zit het 

NBO voor en de deltacommissaris is secretaris. 

Na de bestuurlijke afstemming door alle 

overheden in het NBO, stelt de Ministerraad 

het Deltaprogramma vast voor aanbieding aan 

de Eerste en Tweede Kamer op Prinsjesdag.  

De Tweede Kamer debateert in het najaar  

met de betrokken bewindspersonen over het 

Deltaprogramma en na dit debat wordt het 

Deltaprogramma deinitief vastgesteld. Dan  

is de Deltaprogrammaorganisatie alweer bezig 

met de voorbereidingen voor het vijfde 

Deltaprogramma, DP2015. 

Watersnoodramp herdacht
1 februari is bij het Watersnoodmuseum in 

Ouwerkerk (Zeeland) de watersnoodramp van 

1953 herdacht - nu zestig jaar geleden. Door 

een combinatie van stormvloed en springtij 

braken in de nacht van 31 januari op 1 

februari de dijken door en overstroomden in 

één nacht 165.000 ha land in Zuidwest-

Nederland. 1.800 Mensen en veel dieren 

kwamen om en 100.000 mensen verloren 

huis en haard. Minister Schultz van Haegen 

en deltacommissaris Wim Kuijken waren bij 

de herdenking aanwezig. 
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Hurricane Sandy en het Deltaprogramma
 
Sink or swim heete de conferentie die 

donderdag 13 december in New York 

plaatsvond over het herstel en wederop-

bouw na hurricane Sandy. Jos van Alphen 

van de staf deltacommissaris gaf er een 

presentatie. 

Op 30 oktober werd New York en omgeving 

getrofen door hurricane Sandy, die gepaard 

ging met een metershoge stormvloed. 

Daarbij ontstond grote schade aan de 

kustlijn en de laaggelegen gebieden van 

New York en New Jersey. Met name de uitval 

van elektriciteit en openbaar vervoer 

(metro) heet nog steeds grote impact op 

het dagelijks leven van tienduizenden 

inwoners. De kosten in verband met herstel 

en wederopbouw worden inmiddels 

geraamd op meer dan 80 miljard dollar.

De Amerikaanse minister van Volkshuis-

vesting, Donovan opende de conferentie. 

Hij is voorziter van de door president 

Obama ingestelde taskforce, die het herstel 

en de wederopbouw gaat coördineren. Voor 

een gehoor van ongeveer 300 deelnemers 

vertelde Jos van Alphen over het 

Deltaprogramma. Hij ging in op de 

Nederlandse delta-aanpak van flood risk 

management en  benadrukte het belang van 

‘meerlaagsveiligheid’, waarbij naast 

preventie ook de stedelijke- en ruimtelijke 

inrichting relevant is bij de bescherming en 

het reduceren van risico’s. Ook lichte hij 

toe hoe ons land met het Deltaprogramma 

waterveiligheid combineert met een 

innovatieve en een adaptieve aanpak, en 

hoe dat toekomstgericht geborgd is in het 

Deltaprogramma, Deltafonds, deltacom-

missaris en Deltawet. 

In de reacties in de media bleek vooral 

belangstelling voor de Nederlandse 

ervaringen met meerlaagsveiligheid, 

bouwen met de natuur en governance 

(waterschappen, wetgeving, deltacommis-

saris, -wet en -fonds). De eerste week van 

het jaar combineerde Donovan een privé-

bezoek aan Europa met een informeel 

werkbezoek aan Nederland. Hij liet zich 

over deze onderwerpen nader informeren 

door onder andere Henk Ovink (waarne-

mend directeur-generaal Ruimte en  

Water) en Bart Parmet, directeur staf 

deltacommissaris.

Best serious game 

Deltaviewer breed verspreid
Veilig zijn en blijven voor hoog water en 

over genoeg zoet water beschikken voor 

onze burgers en economie van nu en in de 

toekomst gaat elke Nederlander aan, waar 

hij ook woont. Om geïnteresseerden, 

belanghebbenden en bestuurders te 

informeren is de Deltaviewer ontwikkeld. 

De Deltaviewer visualiseert op een 

aansprekende manier hoe Nederland met 

het water meebeweegt of worstelt. Bij elk 

onderwerp is een schat aan foto’s te zien. De 

opzet is zeer benaderbaar: na een algemene 

introductie, kan de gebruiker kennismaken 

met de wateropgave per regio én op 

nationaal niveau. De Deltaviewer gaat in op 

algemene vragen als: Wat zijn nu de 

precieze waterproblemen en –vraagstukken 

van Nederland? Maar ook speciiekere 

vragen komen aan de orde: Op welke wijze 

worden de opgaven door de verschillende 

’gebieden in onze delta aangepakt en 

vertaald naar de landelijke opgave? Waarom 

hoet een optimale oplossing voor de regio 

niet het beste te zijn voor het hele land? 

Op 1 november 2012 is de Deltaviewer aan 

het publiek getoond tijdens het Deltacongres. 

Op 1 november hebben drie musea de 

Deltaviewer door de Deltacommissaris 

overhandigd gekregen: het Watermuseum 

in Arnhem, het Watersnoodmuseum in 

Ouwerkerk en het Zuiderzeemuseum in 

Enkhuizen. De Deltaviewer is inmiddels  

te bekijken bij verschillende overheden, 

exposities, educatieve instellingen en 

bezoekerscentra en is uitgeroepen tot  

‘Best serious game van de overheid 2012’.

Een bezoeker van het Watersnoodmuseum aan de slag met de Deltaviewer. Foto: Lianne van den Beemt, 

Watersnoodmuseum
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Waterrobuuste inrichting vraagt maatwerk 
Deltaprogramma | Nieuwbouw en Herstructurering

Een gebied zo goed mogelijk inrichten om 

de gevolgen van een overstroming, mocht 

die toch plaatsvinden, te beperken. Het 

deelprogramma Nieuwbouw & Herstruc-

turering (DPNH) onderzoekt de mogelijk-

heden van waterrobuust inrichten. In een 

recent verschenen rapport, gemaakt in 

opdracht van DPNH, ligt de focus op vitale 

en kwetsbare functies. Denk aan zieken-

huizen, het elektriciteitsnet, drinkwater  

en transportnetwerken. Als die functies 

uitvallen, zijn de gevolgen voor het 

getrofen gebied namelijk het grootst. De 

vraag die DPNH beantwoord wil zien, is 

onder welke omstandigheden en op welke 

manier waterrobuust inrichten van vitale en 

kwetsbare functies kansrijk en zinvol is. Het 

verschenen rapport geet daar de eerste 

antwoorden op. 

 

Waterrobuust inrichten is ahankelijk  

van gebiedskenmerken en het gekozen 

ambitieniveau. Het rapport van 

RoyalHaskoning/DHV schetst drie typen 

gebieden, elk met een eigen benadering.  

In het binnendijkse gebied, waar het water 

maximaal tot 2 m hoogte kan komen te 

staan (eerste type gebied) is doorfunctione-

ren gedeeltelijk haalbaar bij een waterro-

buuste inrichting. Kan het water daarente-

gen hoger komen dan 2 m (tweede type 

gebied), dan is sprake van maatschappelijke 

ontwrichting. Het is verstandig het 

waterrobuust inrichten hier te richten op 

volledige evacuatie en snel herstel van vitale 

functies. In buitendijks gebied (derde type 

gebied) zal de waterhoogte beperkt zijn en 

kan de ambitie bij waterrobuust inrichten 

uitgaan van zelfvoorziening en volledig 

doorfunctioneren.

Doorfunctioneren 

Waterrobuust inrichten richt zich vooral op 

doorfunctioneren van nutsvoorzieningen of 

een snel herstel daarvan. Zo kun je 

elektriciteitsnetwerken in overstromings-

gevoelige gebieden beter waterbestendig 

aanleggen, omdat alle andere vitale 

netwerken hiervan ahankelijk zijn. Voor 

een ziekenhuis begint dat met de nood-

stroomvoorziening op een hoger gelegen 

verdieping plaatsen. Een ander verstandig 

uitgangspunt is dat de zwakste schakel in 

een netwerk altijd als eerste moet worden 

beschermd. Schakelkasten in een overstro-

mingsgevoelig gebied mogen daarom geen 

netwerkfunctie hebben voor gebieden 

buiten het overstromingsgevoelige gebied. 

In de gemaakte analyse zijn ontwerpschet-

sen opgenomen met tal van goede 

voorbeelden.

Risicoperceptie

Bedrijven hebben over het algemeen weinig 

inzicht in de risico’s van een overstroming. 

Daarom houden ze er meestal weinig 

rekening mee, wanneer ze netwerken 

aanleggen of onderhouden. Rekening 

houden met de risico’s hoet wetelijk ook 

niet en is soms problematisch, omdat de 

kosten niet mogen worden doorberekend 

in de tarieven. Alleen drinkwaterbedrijven 

zijn verplicht een leveringsplan op te stellen 

dat rekening houdt met overstromingen. 

Oplossingsrichtingen

Uiteindelijk zullen voorstellen worden 

gedaan voor het bevorderen van waterro-

buust inrichten. Het gaat daarbij om vragen 

als in welke gebieden is het relevant en wat 

is een wenselijk niveau van basisvoorzienin-

gen, die moeten doorfunctioneren bij een 

overstroming. In de volgende fase wordt 

samen met betrokken partijen verkend 

welke oplossingsrichtingen per sector 

noodzakelijk of wenselijk zijn en wat dit 

betekent voor taken en verantwoordelijk-

heden en inanciële consequenties. 

Meer weten?

Het rapport Analyse waterrobuuste 

inrichting is beschikbaar op Deltaweb.  

Een elektriciteitshuisje uit de jaren dertig in de 

Ooijpolder (Gelderland) is verhoogd aangelegd, 

waarschijnlijk als reactie op de gevolgen van de 

grootschalige overstroming van 1926.
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Coalities maken onahankelijke voorstellen
Deltaprogramma | Nieuwbouw en Herstructurering

Het deelprogramma Nieuwbouw en 

Herstructurering heet de afgelopen jaren 

veel nstrumenten ontwikkeld en in kaart 

gebracht. Maar missen er nog belangrijke 

instrumenten? Ziten er nog hiaten in de 

kennis over klimaatbestendigheid? Zijn de 

bestaande instrumenten nutig en 

werkbaar? Om de antwoorden te krijgen op 

die vragen zijn vier coalities opgericht. 

Elke coalitie richt zich op een thema: bouw/

stedelijke ontwikkeling, stedelijk water, 

openbare ruimte of infrastructuur. De 

deelnemers zijn akomstig uit uiteenlo-

pende werkgebieden rond hun thema. 

Annemarie Moons is voorziter van de 

coalitie Stedelijk water. Tot voor kort was zij 

dijkgraaf en voorziter van Aqua for All. 

Moons is enthousiast over haar nieuwe 

taak: “Ik moet zorgen dat we tot bruikbare 

voorstellen komen. De deelnemers in mijn 

coalitie hebben allemaal een heel andere 

achtergrond. Sommigen hebben een 

ruimtelijk perspectief, anderen komen uit 

het operationele veld. Er ziten mensen bij 

die voor gemeenten werken, voor provincies 

en voor een waterschap, maar ook 

landschapsarchitecten en iemand van DHV. 

Zij ziten daar zonder last en ruggenspraak. 

Ze zijn gevraagd vanwege hun expertise en 

ze moeten volledig vrij zijn om hun mening 

en kennis te delen. Dat kan alleen op 

persoonlijke titel. Wij zijn een onahanke-

lijke groep. Wij komen zo meteen met een 

advies aan de stuurgroep. Door die 

rolopvating kun je komen tot iets wat niet 

voor de hand ligt. Het gaat er niet om dat 

wij uitvoeren wat de stuurgroep bedenkt. 

Het bestuur wil graag worden gevoed en dat 

gaan wij proberen te doen.”

Over de grenzen kijken

“We buigen ons over waterbeheer in de 

stad. Er zijn heel veel initiatieven en 

instrumenten die steden klimaatbestendi-

ger maken. Maar waarom worden niet al die 

instrumenten gebruikt. En welke initiatie-

ven zijn succesvol? Belangrijker nog: wat 

zijn de factoren voor dat succes? Daarbij 

kijken we ook over de grenzen van ons land. 

Er zijn goede voorbeelden van steden in het 

buitenland die een goed waterbeleid 

hebben. Dat willen wij in beeld brengen, 

zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoet 

uit te vinden,” vertelt Moons. “We gaan ook 

nadenken over hoe je die kennis vervolgens 

deelt. Mensen moeten elkaar daarvoor 

ontmoeten. Alleen met internet kom je er 

niet. Maar wie moet dat organiseren? Is dat 

een publieke taak of moet de markt dat zelf 

doen? En hoe zorg je dat bestuurders op 

lange termijn gaan denken, terwijl hun 

bestuurstermijn maar vier jaar is? Wat 

maakt het voor een bestuurder interessant 

om zich vandaag bezig te houden met zaken 

die voor zijn gevoel ver in de toekomst 

liggen? We hebben heel veel informatie 

over wat op regionaal gebied nodig is om 

steden klimaatbestendiger te maken. De 

vraag is hoe we het vervolgens voor elkaar 

gaan krijgen.” 

De coalities komen het komende jaar 

regelmatig bij elkaar, om tot creatieve 

voorstellen te komen, die als ingrediënten 

kunnen dienen voor de Deltabeslissing 

Ruimtelijke Adaptatie. 

Annemarie Moons, voorziter van de coalitie die zich buigt over waterbeheer in de stad. Foto: Nico Brons
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Bestuurlijke conferentie zoetwater

Samen de Regie
Deltaprogramma | Zoetwater

Op 23 januari was het Amsterdamse 

Filmmuseum Eye, met zicht op het IJ, het 

toneel voor de Nationale  bestuurlijke 

conferentie zoetwater. Doel van de conferen-

tie was om met bestuurlijke vertegenwoordi-

gers van Rijk, regio, watergebruikers en de 

deltacommissaris, het script en de rolverde-

ling uit te werken voor de kansrijke 

strategieën voor zoet water. Er is nader 

ingegaan op de  verschillen tussen de regio’s. 

Ook is er gesproken over concrete maat-

regelen en  welke maatregelen het eerst 

genomen moeten worden.   

Juist in deze inspirerende omgeving, waar 

de creatieve ilmwereld en het watersysteem 

elkaar leterlijk ontmoeten, wilden we met 

sleutelpersonen gezamenlijk regie geven 

aan het proces naar de kansrijke strategie-

en. In het najaar van 2012 zijn in alle 

zoetwaterregio´s geanimeerde regionale 

debaten gevoerd over zoet water. In de 

debaten hebben overheden en waterge-

bruikers gediscussieerd over de regionale 

ambities: waar zien we kansen voor 

gebruikers die hoge eisen stellen aan 

zoetwatervoorzieningen en waar merken we 

dat we tegen de grenzen oplopen wat het 

watersysteem kan leveren en moet de 

gebruiker zich hieraan aanpassen. In de 

debaten is vervolgens ook gekeken wie 

(overheid en niet- overheid), welke rol moet 

nemen en wat je daarbij van anderen 

verwacht. Tenslote is dit ook vertaald naar 

welke maatregelen we op korte en lange 

termijn moeten nemen.

Maatwerk in ambities

Naast de regiodebaten hebben ook diverse 

watergebruikers, koepels en belangenverte-

genwoordigers het moment aangegrepen, 

om hun visie en voorstellen over de lange 

termijn zoetwatervoorziening  op papier te 

zeten. Hierbij hebben de voorlopige 

richtingen, zoals besproken in de stuur-

groep Deltaprogramma, als kaders gediend. 

De voorlopige richtingen zeten in op 

maatwerk in de ambities: waar mogelijk 

doelmatig benuten van het beschikbare 

water en waar we tegen de grenzen van het 

systeem aanlopen helder aangeven dat we 

het gebruik hierop moeten aanpassen. Ook 

gaan we nadenken over een zogenaamd 

‘voorzieningenniveau’ waar we duidelijk 

maken wat de overheid doet en welke 

risico’s op watertekort van voldoende 

kwaliteit er kunnen optreden. Tenslote 

moet het deelprogramma Zoetwater zich 

niet alleen bezig houden met beleidsmatige 

zaken, maar ook met concrete maatregelen 

en innovaties in een uitvoeringsprogram-

ma. Bestuurders van alle overheden kunnen 

op dit moment hun mening hierover geven.

Al deze uiteenlopende sporen moeten 

uiteindelijk bijeenkomen in de kansrijke 

strategieën voor zoet water, die in DP2014 

worden vastgelegd. Bij de Zoetwaterconfe-

rentie zijn we daarvoor met sleutelpersonen 

aan de slag gegaan. In de afgelopen jaren 

hebben we veel onderzocht, maar nu zijn we 

de trechter ingedoken. Het proces wordt meer 

bestuurlijk en concreet en de vraag is welke 

ambitie we vasthouden en welke (regionale) 

diferentiatie we daarbij kunnen en willen 

hanteren? We moeten gaan aangeven naar 

welke strategieën we verder kijken en welke 

afvallen. De grote opgave voor onze zoetwa-

tervoorziening is de afstemming tussen (het 

beheer van) hoofdwatersysteem, regionaal 

watersysteem en watergebruik. Dat kan alleen 

als we er met zijn allen mee aan de slag gaan. 

Kortom: samen de regie nemen.

Bestuurders spraken over regionale verschillen en ambities en gingen in op concrete maatregelen.

Kosten-batenanalyse 
Deltaprogramma | Zoetwater

Het Deltaprogramma Zoetwater werkt toe 

naar drie kansrijke strategieën. In deze fase 

zal ook een kentallen kosten-batenanalyse 

(kkba) uitgevoerd worden. Begin februari 

worden op basis van de resultaten van de 

hydrologische analyse de kkba- berekenin-

gen uitgevoerd. Deze resultaten zullen 

worden besproken met alle partijen: de 

zoetwaterregio’s, vertegenwoordigers van 

de gebruiksfuncties en Rijkswaterstaat. Het 

doel hiervan is om de resultaten verder te 

verscherpen en aanvullende (kwalitatieve) 

efecten in beeld te brengen. Dit gebeurt in 

lijn met de vergelijkingssystematiek, die 

aangeet welke informatie van belang wordt 

geacht bij het onderling vergelijken van 

strategieën. De systematiek bestaat uit een 

set criteria en afspraken over hoe die criteria 

worden bepaald. Het systeem brengt zelf 

geen voorkeursvolgorde aan. Die beoorde-

ling is aan de verantwoordelijke bestuurders 

en politici. Eind februari worden de 

concept-resultaten van de kkba opgeleverd.
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Bijeenkomst op Ameland. Op de eilanden is behoete aan monitoring en communicatie. 

Bestuurlijke achterbannen spreken zich uit

Het werk in het Nationaal Deltaprogramma 

vordert. 2014, het jaar waarin de deltacom-

missaris voorstellen doet voor de deltabeslis-

singen, komt snel dichtbij. Uit diverse 

hoeken is aan het Deltaprogramma gevraagd 

om gaandeweg, ruimte in te bouwen voor 

het betrekken van de democratisch gekozen 

achterbannen. Begin december hebben 

daarom veel bij het Deltaprogramma 

betrokken portefeuillehouders een brief 

gekregen van hun regionale stuurgroep. Zij 

werden uitgenodigd om binnen hun raden, 

staten en besturen aandacht te besteden aan 

het Deltaprogramma. Hoe gaan bestuurders 

om met die vraag en welke indrukken laat 

het Deltaprogramma achter in de verschil-

lende regio’s? 

IJsselmeergebied

Hety Klavers en Rick Timmerman van het 

programmabureau IJsselmeergebied 

brachten in december 2012 een bezoek aan 

de provincie Flevoland en het waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Op verzoek 

gaven zij een toelichting op het 

Deltaprogramma en speciiek op het 

IJsselmeergebied. Of, zoals de CDA-fractie in 

het bestuur van AGV twiterde: “Na de 

vergadering van het AB AGV nu voorlichting 

over Deltaprogramma IJsselmeergebied van 

Hety Klavers, over veiligheid en zoet water.”

Irene van Hoof is namens de VVD statenlid 

in Flevoland. “Het Deltaprogramma is een 

ultiem Nederlands programma. In geen 

ander land zul je in zo’n vroeg stadium de 

handen op elkaar krijgen om veel geld te 

reserveren voor een dreiging waar we nog 

geen concrete, laat staan ‘bewezen’ 

oplossingen voor hebben. Dat is iets om 

respect voor te hebben. Tegelijkertijd 

hebben Nederlanders de reputatie om zich 

tegen alles te willen verzekeren. De vraag 

die ik mezelf blijf stellen is: wat zijn 

maatschappelijk aanvaardbare kosten en 

hoe kunnen we de risico’s goed inschaten 

en beoordelen? De voorlopige richtingen 

vind ik overigens verstandig en goed 

onderbouwd.”

Wim Zwanenburg, CDA-bestuurder bij 

waterschap Amstel, Gooi en Vecht, noemt 

waterschappen ‘voorzorg-organisaties’. “Dit 

betekent dat we ook over langere termijnen 

moeten nadenken en met verschillende 

scenario’s rekening moeten houden.” De 

lexibiliteit uit de voorlopige richtingen 

spreekt hem aan, mede omdat er geen 

onherroepelijke oplossingen worden 

aangedragen. Zwanenburg wil overigens 

één ding benadrukken: “We kunnen het ons 

niet permiteren om niets te doen.” 

In januari zijn nog diverse toelichtingen 

gegeven over het Deltaprogramma en ook 

in februari staan er nog enkele gepland.

Waddengebied

De bestuurders van de eilandgemeenten 

zijn begin december tijdens een gezamen-

lijke bijeenkomst geïnformeerd over het 

Deltaprogramma. In januari en februari is 

in bijeenkomsten op de eilanden zelf, de 

klimaatopgave verder uitgewerkt in een 

gemêleerd gezelschap van gemeentebe-

stuurders, wetenschappers, bedrijven en 

belangenorganisaties. 

Wethouder Oud van gemeente Ameland: 

“Het is goed dat de plannen niet alleen van 

bovenaf komen, maar dat ook bewoners en 

bestuurders mee kunnen denken hoe hun 

eiland verbeterd en veranderd kan worden. 

Een goede terugkoppeling is belangrijk; laat 

ons weten hoe onze bijdrage wordt verwerkt 

in de plannen en kom terug naar deze regio 

om dit toe te lichten.”

De Noordzeekustzone en de zeegaten die de 

verbinding vormen met de Waddenzee 

staan centraal. Zandsuppleties blijven 

noodzakelijk om de waterveiligheid te 

garanderen en gecontroleerd experimente-

ren met zandsuppleties is belangrijk om 

systeemkennis te vergroten. De bijeenkom-

sten op de eilanden richten zich op de 

locatiekeuze voor suppletie, mogelijke 

meekoppelkansen en eventuele negatieve 

efecten op bijvoorbeeld de bereikbaarheid 

van de eilanden. Er bleek behoete aan 

meetgegevens. Van ingrepen uit het 

verleden heet men geleerd dat met 

meetgegevens niet alleen het resultaat van 

de ingreep kan worden aangetoond, maar 

ook een basis wordt gelegd voor communi-

catie. Een voorbeeld hiervan is de gaswinlo-

catie net boven Ameland. Door te monito-

ren vanaf het begin van de winning, is het 

gebied met bodemdaling exact in kaart 

gebracht. Zo heet men de plaatselijke 

verandering in de lora en fauna goed 

kunnen volgen en samen met plaatselijke 

natuurorganisaties de eilandbewoners 

hierover geïnformeerd. Zo’n aanpak van 

Waterschapsbestuurder Wim Zwanenburg: “We 

kunnen het ons niet permiteren om niets te doen. 
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Regionale deltavisie draagt bij aan nationaal 
Deltaprogramma

Het hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) is actief betrokken 

bij het Deltaprogramma. Bij de start 

daarvan heet het waterschap afgewogen 

hoe het kan en wil bijdragen, wat zijn visie 

is op de vraagstukken en welke drijfveren 

het waterschap heet. Michiel Schreijer, die 

bij HHNK de werkzaamheden voor het 

Deltaprogramma coördineert, licht toe wat 

de afgelopen jaren is ontwikkeld. 

“Eind 2010 werd duidelijk dat we ook zelf 

over een regionale visie moesten beschik-

ken,” vertelt Schreijer. “Niet alleen voor onze 

positie binnen het nationale Deltapro-

gramma, maar ook om een regionaal 

antwoord te hebben op de klimaatverande-

ring.” De visie is tot stand gekomen met de 

inbreng van veel gebiedspartners, zoals de 

provincie, gemeenten, bedrijfsleven, boeren 

en terreinbeheerders. Schreijer: “Aan de 

hand van de klimaatrends en dilemma’s zijn 

we in gesprek gegaan en hebben we de 

consequenties voor het gebied boven het 

Noordzeekanaal uitgewerkt in een visie. 

Dilemma’s bespreken in plaats van oplos-

singsrichtingen, was vernieuwend en werd 

zeer gewaardeerd.” 

Meerlaagsveiligheid

De reacties uit het gebied maken duidelijk 

dat veiligheidsbesef nauwelijks aanwezig is. 

Ook bleek dat het gesprek over waterveilig-

heid veel meer aanknopingspunten bood als 

het gaat om de gevolgen van een overstro-

ming, dan om preventie van overstroming. 

Het concept van meerlaagsveiligheid uit het 

Deltaprogramma biedt daarvoor uitstekende 

handvaten. Schreijer: “De buitenwereld gaf 

ons ook mee dat men een grote voorkeur 

heet voor een multifunctionele benadering 

van de waterkering. Die wens wil het 

hoogheemraadschap serieus uitwerken met 

als randvoorwaarde dat de dijk dan ook extra 

sterkte krijgt. Noord-Holland boven het 

Noordzeekanaal is daar misschien wel een 

mooi proefgebied voor.”

Schreijer licht toe dat het zoetwatervraag-

stuk in Noord-Holland vooral een verzil-

tingsvraagstuk is. “Er was her- en erkenning 

dat schoon zoet water in de toekomst 

minder vanzelfsprekend wordt, ook in 

Noord-Holland. Dit leidde tot de ontwikke-

ling van een soort ‘Trias Aquatica’: (1) Zuinig 

met zoet water, (2) onderzoek en ontwikkel 

‘nieuwe bronnen (regenwater, eluent, 

grondwater) en (3) stel je klassieke bronnen 

(IJsselmeer en Markermeer) veilig.’’ HHNK 

brengt deze inzichten via de deelprogram-

ma’s in als materiaal voor de deltabeslissin-

gen en gebruikt die om de Deltavisie de 

komende jaren verder uit te werken in een 

regionale Deltastrategie en daaruit 

voortvloeiende maatregelen.

Peter Tange (vicevoorziter Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten) en Joke Geldof (gedeputeerde Water) onthullen de moto’s van de regionale Deltavisie tijdens een 

afsluitende bijeenkomst met alle partijen.
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Veiligheid Zuidwestelijke Delta: waterberging Grevelingen
Deltaprogramma | Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta is het gebied waar 

zee en rivieren samenkomen. Hier ligt een 

opgave om de veiligheid en zoetwater-

voorziening veilig te stellen, voor de 

huidige en toekomstige generaties. Er zijn 

volop ideeën over hoe dit zou kunnen. 

Waterberging in de Grevelingen komt 

bijvoorbeeld de veiligheid ten goede. 

Deltares heet onderzocht wat de 

investeringskosten hiervan zijn en welke 

mogelijke besparingen op dijkversterkingen 

daartegenover staan. In januari verscheen 

het rapport. Een korte samenvating.

Als rivieren veel water afvoeren en 

tegelijkertijd door storm op zee de 

stormvloedkeringen Maeslantkering, 

Hartelkering en Haringvlietsluizen moeten 

sluiten, kan het rivierwater niet rechtstreeks 

afgevoerd worden naar zee. Klimaatverande- 

ring zal leiden tot zeespiegelstijging en 

mogelijk meer pieken in de rivierafvoer. Dit 

betekent dat bij een combinatie van storm 

op zee en een grote rivierafvoer, meer water 

geborgen moet worden.

Veiligheidsstrategieën 

Een kansrijke veiligheidsstrategie is 

vasthouden aan de strategie van 

dijkverhoging in combinatie met berging 

op het Volkerak-Zoommeer. Het Rijk heet 

inmiddels als onderdeel van de PKB-

maatregel Ruimte voor de Rivier besloten, 

dat het Volkerak-Zoommeer bergingsgebied 

voor rivierwater wordt. Met deze strategie 

kan overal in het gebied tussen Roterdam, 

Dordrecht en Hellevoetsluis aan de 

veiligheidsnormen voldaan worden. 

Een tweede, kansrijke veiligheidsstrategie, 

die ook van belang is voor de 

Deltabeslissing Rijn-Maasdelta, is 

vasthouden aan de strategie van 

dijkverhoging in combinatie met extra 

waterberging. Extra waterberging is 

mogelijk door een verbinding te maken 

tussen het Volkerak-Zoommeer en de 

Grevelingen. Het bergend vermogen wordt 

daarmee verdubbeld. Voordeel van berging 

is dat dijken minder of later verhoogd 

hoeven te worden. Voor Dordrecht kan een 

dijkhoogtetekort mogelijk leiden tot 

kostbare maatregelen, omdat de dijk dwars 

door de historische binnenstad loopt, de 

Voorstraat. De voor- en nadelen van beide 

strategieën zijn door de Deltaprogramma’s 

Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-

Drechtsteden gezamenlijk onderzocht. 

Twee bijzondere bekkens 

De Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer 

spelen een belangrijke rol in de waterveilig-

heid. Maar er is meer. Beide bekkens 

hebben regelmatig te kampen met een 

slechte waterkwaliteit. Door de uitvoering 

van de Deltawerken zijn natuurlijke 

zoet-zoutovergangen en getijdendynamiek 

hier grotendeels weggevallen. Hierdoor zijn 

de water- en natuurkwaliteit verslechterd en 

kunnen de potenties voor de schelpdiersec-

tor en voor recreatie en toerisme onvol-

doende worden benut. Oplossingen zijn  

het weer zout maken van het Volkerak-

Zoommeer en terugkeer van getij in de 

Grevelingen. In het onderzoek is rekening 

gehouden met de kansen die het verbinden 

van de veiligheidsstrategie met een zout 

Volkerak-Zoommeer en getij op de 

Grevelingen, oplevert.

Kosten 

Extra berging op de Grevelingen heet 

potentieel het grootste efect in het gebied 

langs het Hollands Diep en Haringvliet. Tot 

2050 is daar echter vrijwel geen noodzaak 

om in te grijpen: de dijken kunnen de 

hogere maatgevende hoogwaterstanden 

lang aan, omdat ze extra hoog zijn. Bij 

weinig klimaatverandering blijken de 

investeringskosten voor waterberging (ca.  

€ 230 miljoen) aanzienlijk hoger, dan de 

De Grevelingen (op de foto) en het Volkerak-Zoommeer spelen een belangrijke rol in de waterveiligheid. Foto: Loes de Jong
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besparingen op dijkversterkingen (ca. € 40 

miljoen). Bij snelle klimaatverandering zijn 

de investeringskosten ongeveer twee keer 

hoger, dan de bespaarde kosten (ca. € 100 

miljoen). Door te kiezen voor een zout 

Volkerak-Zoommeer, getij op de Grevelingen 

en een vierde scheepvaartkolk bij de 

Volkeraksluizen kunnen de hiervoor 

benodigde voorzieningen ook voor berging 

worden benut. Dan vallen de kosten voor 

berging ongeveer € 100 miljoen lager uit en 

zijn ze ongeveer gelijk aan de kostenbespa-

ring bij snelle klimaatverandering tot en 

met einde van deze eeuw.

Naar aanleiding van het Deltares-rapport is 

de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta van 

mening dat de veiligheidsstrategie berging 

Grevelingen een optie blijt voor een 

kansrijke strategie in de voorbereiding van 

de Deltabeslissing Rijn-Maasdelta. Ook de 

Stuurgroep Rijnmond Drechtsteden zal 

hierover een uitspraak doen.

Rijksstructuurvisie: duidelijkheid over 

ontwikkeling bekkens

Tot voor kort werden besluiten over de 

Grevelingen en het Volkerak-

Zoommeer voorbereid door middel van 

de MIRT-verkenning Grevelingen en de 

Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-

Zoommeer. Door de samenhang tussen 

de twee meren levert een visie op het 

hele gebied meerwaarde op. Daarom 

hebben de betrokken bestuurders 

afgesproken de besluitvorming over de 

samenhangende ontwikkeling van 

beide bekkens te structureren aan de 

hand van een Rijksstructuurvisie 

Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. 

Deze rijksstructuurvisie geet richting 

aan de ontwikkeling van de Grevelingen 

en het Volkerak-Zoommeer en geet 

antwoord op drie grote waterstaatkun-

dige vraagstukken: 

•  Wel of geen beperkt getij terug op de 

Grevelingen (aanpak zuurstoloos-

heid, kans voor opwekking 

getijdenenergie)?

•  Wel of geen waterberging op de 

Grevelingen (versterking waterveilig-

heid Rijn-Maasdelta in kader  

van deltabeslissing)?

•  Wel of geen zout Volkerak-

Zoommeer (aanpak overmatige 

blauwalgen- en waterplantenbloei)?

De rijksstructuurvisie wordt opgesteld 

in samenwerking met het ministerie 

van Economische Zaken en de 

Stuurgroep Zuidwestelijke Delta en 

moet in 2014 gereed zijn. De minister 

van Infrastructuur en Milieu heet de 

Tweede Kamer in januari hiervan op de 

hoogte gesteld.

Deltacommissaris Wim Kuijken leidde 1 februari de opening in van het vernieuwde ‘vierde caisson’ van het Watersnoodmuseum. Hier kunnen bezoekers informatie vinden over 

de toekomst van de Zuidwestelijke Delta en het Deltaprogramma.  
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Krachtiger watergovernance voor kust
Deltaprogramma | Kust

De ontwikkeling van een veilige, mooie  

en vitale kust – het doel van de Nationale 

Visie Kust – vraagt om samenwerking van 

betrokken partijen. Bijvoorbeeld omdat 

opgaven op het gebied van ruimte, water en 

natuur gecombineerd kunnen worden en 

gezamenlijk aangepakt kunnen worden. 

Maar ook als een opgave voor het ruimtelijk 

domein wél, maar voor het waterveilig-

heidsdomein níet urgent is, moet worden 

samengewerkt. Bijvoorbeeld om een 

eiciënt beheer en onderhoud van een  

dijk of duin te waarborgen. De bij de kust 

betrokken partijen hebben de afgelopen 

jaren ervaren dat samenwerken nog niet 

vanzelf gaat. 

Dit was aanleiding voor het Deltapro-

gramma Kust het Watergovernance Centre 

om advies te vragen. In een zogenaamde 

waterleertafel hebben de stakeholders en 

wetenschappers beelden over ruimtelijke 

ontwikkelingen van waterkeringen en 

zandsuppleties gedeeld en verrijkt, en met 

elkaar gediscussieerd over de inzichten. Het 

advies, opgesteld door de onderzoeksgroep 

van Geert Teisman van de Erasmus 

Universiteit, laat zien dat om de kust veilig te 

houden en krachtig te ontwikkelen, het 

organiserend vermogen en de bestuurskracht 

van de betrokken partijen versterkt moeten 

worden en meer samenwerkingsmomenten 

moeten worden ingelast. De partijen 

moeten die ontwikkeling dan wel een 

vergelijkbare urgentie geven als de 

mainports en brainports. Het advies aan het 

Deltaprogramma Kust is, om hiertoe in de 

Nationale Visie Kust een aanzet te geven en 

te zoeken naar manieren om met provin-

cies, gemeenten en ondernemers aantrek-

kelijke plannen te vormen en inancieren. 

De analyse en adviezen van het 

Watergovernance Centre krijgen een plaats 

in de Nationale Visie Kust. Op dit moment 

wordt het advies nog uitgebreid met 

praktijkvoorbeelden op het gebied van 

Natura 2000. 

Organiserend vermogen en bestuurskracht van betrokken partijen moeten worden versterkt, stelt het Watergovernance Centre. Kaap de Goede Hoek, Hoek van Holland.  

Ontwerp: BGSV/Vista/Van Bergen Kolpa/VYA Architecten, opdrachtgever: AM bv.
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Kustmaquete op tournee
Deltaprogramma | Kust, Waddengebied en Zuidwestelijke Delta

Na de presentatie op het Deltacongres  

van november en vertoning op het 

Internationale Waddensymposium in 

Leeuwarden, zal de maquete van de 

Nederlandse kust dit jaar onder andere op 

verschillende plaatsen te zien zijn tijdens de 

Kustmanifestatie. In februari en maart is de 

maquete te bewonderen in het Keringhuis 

in Hoek van Holland. De maquete met de 

daarop geprojecteerde animatie verbeeldt de 

ontwikkeling van de kust van 5500 v.Chr. tot 

nu en zoomt in op problematiek en 

(mogelijke) maatregelen en gevolgen 

daarvan in de Zuidwestelijke Delta, de 

Hollandse kust en het Waddengebied.  

De maquete is nog vaak beschikbaar.  

Heet u interesse om de maquete te ver- 

tonen tijdens een bijeenkomst, congres  

of in een museum? Neem contact op  

met Synergos Communicatie:  

berend@synergoscommunicatie.nl  

of bel 0641429709. 

Geïnteresseerden bekijken de maquete van de kust op het Deltacongres Foto: Jos Braal

Kickof projectgroep Risicobenadering en helpdesk 
Deltaprogramma | Veiligheid

Eind december zijn er een nieuwe helpdesk 

en een projectgroep Risicobenadering van 

start gegaan. 

De oprichting van de projectgroep draagt 

eraan bij dat, met inachtneming van de 

onderlinge verschillen, de vraagstukken 

rond meerlaagsveiligheid op een vergelijk-

bare wijze worden uitgewerkt. De project-

groep Risicobenadering fungeert als een 

tijdelijke extra ‘buitenboordmotor’: de 

regionale deelprogramma’s koersen door, 

maar waar nodig en wenselijk verzorgt de 

projectgroep ondersteunende activiteiten. 

De komende drie maanden organiseert de 

projectgroep onder leiding van Harry 

Stefess (Waterdienst) een aantal bijeenkom-

sten voor alle regionale deelprogramma’s 

en maatwerkbijeenkomsten voor de vier 

zogenaamde zoete  deelprogramma’s 

(Rivieren, IJsselmeergebied, Rijnmond-

Drechtsteden en Zuidwestelijke Delta), 

waarbij de kansrijke strategieën centraal 

staan. Via de projectgroep wordt niet alleen 

de inhoudelijke expertise van de Waterdienst 

ingebracht, maar ook ‘de meerlaagsveilig-

heidstool’, die door bureau HKV is ontwikkeld. 

Bij de helpdesk, ten slote, kunnen de 

regionale deelprogramma’s terecht voor 

concrete vragen over meerlaagsveiligheid. 

De contactpersoon van de helpdesk is Eric 

Kijkuit (ericjan.kijkuit@minienm.nl).
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Regioprocessen Rivieren goed op gang
Deltaprogramma | Rivieren 

Aan de hand van de regioprocessen zoekt  

de regio naar maatwerkoplossingen om  

de wateropgave voor de lange termijn  

te verbinden met gewenste ruimtelijke 

gebiedsontwikkelingen. De uitkomsten 

vormen de belangrijkste bouwstenen voor 

de kansrijke strategieën, die uiteindelijk 

het advies over de voorkeursstrategie die 

het Deltaprogramma Rivieren in 2014 moet 

opleveren. 

In juni 2012 hebben de Stuurgroepen Maas en 

Rijn opdracht gegeven voor de start van de 

regioprocessen van het Deltaprogramma 

Rivieren. In september 2012 zijn in de zes 

regio’s de betrokken overheden samen met 

belangenorganisaties en bedrijfsleven gestart, 

om kennis en inzicht in ruimtelijk kansen en 

ambities te verzamelen.De afgelopen 

maanden is in de zes regio’s intensief gewerkt 

aan het opleveren van de gevraagde maatrege-

lenpakketen en een overzicht van de 

meekoppelkansen voor de twee kansrijke 

strategieën (zie ook artikel Kansrijke 

strategieën voor onze rivieren). Het was voor 

de trekkers van de regioprocessen spannend 

om die maatregelenpakketen binnen hun 

regio af te stemmen met overheden, 

belangenorganisaties en veiligheidsregio’s. Er 

is veel informatie uitgewisseld en regionale 

kennis geïnventariseerd. Bovendien is er ook 

met de aanliggende regio’s afgestemd; 

bilateraal en in de gezamenlijke coördinatie-

groep over de aanpak. Door de inzet van alle 

overheden in het regioproces met de 

Ambtelijke Begeleidingsgroepen (ABG’s)  

en de Stuurgroepen Maas en Rijn is zo een 

gezamenlijk gevoel ontstaan. De regionale 

en interregionale samenwerking is daarmee 

goed op gang gekomen. Dit kan ertoe 

leiden dat er in de komende fase, als de 

voorkeurstrategie wordt bepaald, ruimte-

lijke visies worden verbreed en kansen voor 

samenwerking optimaal worden benut, 

door verscheidene sporen te combineren  

en door een gebiedsoverstijgende aanpak. 

Hierdoor ontstaat er een win-winsituatie 

voor het gehele rivierengebied.
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* Resultaten dijkring 23 en 24 worden ook betrokken bij regioproces 2.

Regio’s en coördinerende provincies

1. Maasvallei provincie Limburg

2. Bedijkte Maas provincie Brabant

3. Waal provincie Gelderland

4. Nederrijn-Lek provincie Utrecht

5. IJsselvallei-Zuid provincie Gelderland

6. IJsselvallei-Noord provincie Overijssel

Opdracht regioproces:

-  stel verschillende maatregelenpakketen 

op voor de bescherming tegen 

overstromingen op lange termijn.

-  leg waar mogelijk koppelingen met 

andere ruimtelijke ambities en geef een 

inschating van de kosten.
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Eerste ideeën beschermingsniveaus rivierengebied
Deltaprogramma | Rivieren

Als het gaat om het actualiseren van 

beschermingsniveaus tegen overstromingen 

is het rivierengebied een aandachtsgebied. 

Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn 

hier de gevolgen van een overstroming veel 

groter geworden, omdat er meer bewoners 

en bezit zijn. Een centrale vraag in het 

Deltaprog-ramma is of én hoe de bescher-

ming tegen overstromingen langs de 

Rijntakken en de Maas moet worden 

geactualiseerd. In november 2012 hebben 

de stuurgroepen van het Deltaprogramma 

Rivieren de eerste ideeën hierover laten 

opstellen. 

Twee varianten zijn vergeleken met een 

referentievariant. De referentievariant bevat 

alleen maatregelen die nodig zijn om de 

gevolgen van klimaatverandering en 

bodemdaling te compenseren. De eerste 

variant levert daarbovenop basisveiligheid 

voor inwoners met kans op overlijden van 1 

op de 100.000 per jaar. Dit is in DP2013 

genoemd als oriëntatiewaarde voor 

individueel risico. De tweede variant levert 

de genoemde basisveiligheid van de eerste 

variant én een economisch optimale 

bescherming. De eerste ideeën hebben 

geleid tot een eerste indicatie (bandbreedte) 

voor mogelijk nieuwe beschermingsniveaus 

per dijkring(deel). Klik hier voor de notitie 

Beschermingsniveau Rivieren, eerste 

contouren van het DPR-advies. 

In april 2013 willen de stuurgroepen een 

conceptadvies geven over de mogelijk nieuwe 

beschermingsniveaus in het rivierengebied 

(de bijdrage aan Deltaprogramma 2014). 

Welke maatregelen nodig zijn om dat 

beschermingsniveau te realiseren, wordt 

vervolgens nader verkend via de zes regiopro-

cessen. In het najaar van 2013 stellen de 

stuurgroepen op basis daarvan hun advies 

waar nodig bij. Uiterlijk begin 2014 wordt het 

eindadvies aangeboden aan de deltacommis-

saris. Uiteindelijk maakt de deltacommissaris 

(Deltapro-gramma 2015), een voorstel voor 

heel Nederland en biedt dit aan aan de 

minister van Infrastructuur en Milieu. Na 

besluitvorming door de minister kan de 

Tweede Kamer de actualisering van de 

normering vaststellen. De wetelijke 

vastlegging van eventuele nieuwe bescher-

mingsniveaus is voorzien voor 2017.

Kansrijke strategieën voor onze rivieren 
Deltaprogramma | Rivieren

Kansen voor nu en voor de lange termijn in 

beeld brengen en die waar mogelijk ook zo 

snel mogelijk benuten. Dat is de uitdaging, 

die de zes regio’s van het Deltaprogramma 

Rivieren de afgelopen maanden zijn 

aangegaan, zie ook artikel Regioprocessen 

goed op gang. De opgave is om maatregelen 

en een overzicht van meekoppelkansen 

voor de twee kansrijke strategieën Doe  

meer met Dijken en Ruimte voor de Rivier+ 

samen te stellen en na te gaan op welke 

wijze de waterveiligheid voor de lange 

termijn gegarandeerd kan worden.

De provincies zijn trekkers van de verschil-

lende regioprocessen. In breed overleg met 

overheden, belangenorganisaties en de 

veiligheidsregio’s wordt besproken op welke 

wijze invulling aan de strategieën gegeven 

kan worden. Verder wordt gekeken naar 

mogelijkheden om aan te sluiten bij andere 

maatregelen voor ruimtelijke inrichting. 

Daarnaast zijn visies ontwikkeld voor 

ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

1 Februari 2013 hebben de regio’s de 

resultaten per riviertak opgeleverd aan het 

programmabureau Rivieren. Dit stelt 

vervolgens op basis van deze bouwstenen 

het rapport Kansrijke strategieën voor het 

gehele rivierengebied op. Daarnaast wordt 

ook afgestemd met de aangrenzende 

deelprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden, 

Zuidwestelijke Delta en IJsselmeergebied. 

Dit voorjaar worden de kansrijke strategieën 

door de Stuurgroepen Delta Maas en Delta 

Rijn vastgesteld. Een samenvating hiervan 

verschijnt in het Deltaprogramma 2014. 

Dit voorjaar starten de zes regioprocessen 

met de tweede fase van hun opdracht: het 

verder uitwerken van maatregelpakketen 

voor de voorkeursstrategie, die in het 

voorjaar van 2014 voor het rivierengebied 

wordt vastgesteld.
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IJssel-Vechtdelta 

Verkenning mogelijkheden maatregelen  
tweede en derde laag  
Deltaprogramma | Rivieren

De IJssel-Vechtdelta kan worden bedreigd 

door een overstroming uit de rivieren en  

uit het IJsselmeer. Als een stormvloed de 

oorzaak van een overstroming is, is er een 

relatief korte voorspeltijd, wat tot gevolg 

heet dat er beperkte tijd is voor evacuatie. 

Deze speciieke dynamiek geet de IJssel-

Vechtdelta kansen om de organisatie van  

de rampenbeheersing en voorbereide 

besluitvorming in de gehele regio te 

verbeteren, aan de hand van fysieke  

en organisatorische maatregelen.

Voorbeeld Kampereiland

Een van de gebieden waar de mogelijkheden 

voor het toepassen van meerlaagsveiligheid 

in de IJssel-Vechtdelta wordt onderzocht is 

het gebied Kampereiland. Het gebied ligt 

wetelijk buitendijks, maar wordt beschermd 

door regionale keringen. Met grote 

betrokkenheid van de bewoners en 

ondernemers in het gebied onderzoeken  

we de  maatregelen in alle lagen. Dat 

gebeurt in combinatie met het realiseren 

van de veiligheidsnorm van een kans op  

een overstroming van een op de 500 per jaar.

Meer weten?

Mail Barry Ros, Waterschap Groot Salland 

bros@wgs.nl

Meer nieuws over Deltaprogramma Rivieren  
Meer informatie kunt u lezen op de ‘Rivierenpagina’ van Deltaweb 

Leren van het Reevediep:  

Het Deltaprogramma Rivieren begint waar het 

programma Ruimte voor de Rivier ophoudt. Bij 

Kampen gaat met de aanleg van het Reevediep 

de aanpak van waterveiligheid op korte en 

lange termijn soepel in elkaar over. Dit staaltje 

adaptief deltamanagement is een mooi 

voorbeeld voor de regioprocessen. Riviertak-

manager Hans Brouwers analyseert de 

succesfactoren.  

Op weg naar het Deltaplan Waterveiligheid 

voor het rivierengebied:

In 2015 moeten niet alleen voorkeursstrate-

gieën worden vastgesteld en deltabeslissingen 

genomen, maar ook een begin worden 

gemaakt met de uitvoering van deltamaat-

regelen. Hoe zorgen we daarvoor? 

Raakvlakken Deltaprogramma’s Rivieren  

en Zoetwater: 

Wat binnen het Deltaprogramma overduidelijk 

is, is dat watertekort én wateroverlast verschil- 

lende kanten van één medaille zijn. Daarom is 

het belangrijk dat deze vraagstukken in samen- 

hang worden aangepakt. Wat zijn de raakvlak-

ken van Deltaprogramma›s Rivieren en Zoet- 

water en wie is waar verantwoordelijk voor? 
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Programmadirecteur geet stokje door
Deltaprogramma | Waddengebied

Kees van Es heet eind december 2012 

afscheid genomen als programmadirecteur 

van het Deltaprogramma Waddengebied. 

Hij gaat zich vanaf 1 januari weer richten op 

het Programma Naar een Rijke Waddenzee. 

De afgelopen twee jaren heet Van Es het 

Deltaprogramma gecombineerd met 

programmadirecteurschap voor het 

natuurherstelprogramma Naar een Rijke 

Waddenzee. In hetzelfde gebied worden de 

opgaven voor waterveiligheid en zoetwater-

voorziening zo goed mogelijk gecombi-

neerd met maatregelen voor natuurherstel. 

“De Waddenzee is ons enige natuurlijk 

Werelderfgoed. Het is juist als 

Werelderfgoed aangewezen vanwege de 

unieke morfologische processen en de 

wisselwerking met de ecologie. Hierdoor 

fungeert de Waddenzee ook als klimaatbuf-

fer voor de vastelandskust. De opgave voor 

de Waddenzee is dan ook niet te splitsen in 

alleen veiligheid of natuur,” aldus Van Es. 

De twee programma’s vullen elkaar ook aan. 

Van Es licht toe: “Het Programma Naar een 

Rijke Waddenzee werkt aan natuurherstel op 

de korte en middellange termijn. De eerste 

resultaten van dit programma zijn al zichtbaar 

bij bijvoorbeeld de Prins Hendrikdijk op Texel. 

Het Deltaprogramma richt zich ook op de 

lange termijn. Van de ervaringen die we 

opdoen in Naar een Rijke Waddenzee, zoals  

bij de Prins Hendrik dijk, maar ook bij de 

Fugelpolle op Ameland, kan het Deltapro-

gramma weer leren.  En misschien zorgen  

de natuurherstelmaatregelen gericht op 

mosselbanken of zeegras, ervoor dat in de 

toekomst minder extra maatregelen nodig 

zijn voor de waterveiligheid.”

Kees van Es vertrekt als programmadirecteur Wadden-

gebied, om zich weer bezig te houden met Programma 

Naar een Rijke Waddenzee. 

Maatschappelijke organisaties IJsselmeergebied 
formuleren visie op waterbeheer
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

Maatschappelijke sectoren in het IJssel- 

meergebied zijn vertegenwoordigd in het 

Regionaal Overlegorgaan IJsselmeer-gebied 

(ROIJ), de maatschappelijke klankbordgroep 

van het Deltaprogramma IJsselmeergebied. 

Het ROIJ dient de Bestuurlijke Kerngroep 

IJsselmeergebied gevraagd en ongevraagd  

van advies en heet onlangs zijn visie op  

het peilbeheer in het gebied uitgebracht. 

Voorziter Peter Visser licht toe.

“Het ROIJ is een strategische kennisgroep 

en denktank voor allerlei nieuwe ontwikke-

lingen in het IJsselmeergebied,” vertelt 

Visser. “We hebben mede daarom een eigen 

visie voor peilveranderingen in het gebied 

opgesteld, bezien vanuit de maatschappe-

lijke functies. Je moet dan denken aan 

recreatie, natuur, landbouw, visserij en nog 

veel meer.” Visser benadrukt het belang van 

een eigen visie van de ROIJ. “Vijf centimeter 

meer of tien centimeter minder water lijkt 

niet zo veel, maar kan toch al grote efecten 

hebben op maatschappelijke functies. Om 

nu niet overal tegen te zijn, is het goed dat 

de maatschappelijke sectoren zelf aangeven 

wat er kan. De vertegenwoordigers in het 

ROIJ zijn er overigens van overtuigd dat een 

ander peil alleen kan werken als er voor 

iedereen voordeel te behalen valt. Dat 

vraagt om inleving in elkaars belang, waar 

we stevig aan gewerkt hebben.”

Flexibel wisselend peil

Visser licht de kern van de visie toe: “We 

kijken naar een lexibel wisselend peil door 

het jaar en over de jaren heen. Niet elk 

belang heet dan altijd voordeel, maar toch 

wel voldoende vaak om er ten opzichte van 

nu op vooruit te gaan.” De visie van het ROIJ 

is niet ongemerkt gebleven. Visser: “We zien 

al dat onze gedachtelijn een rol speelt bij de 

verdere strategievorming binnen het 

IJsselmeergebied en dat is veel winst. Maar 

het geet ook veel meer inzicht in de kansen 

voor de verschillende sectoren en daar gaan 

we zeker ons voordeel mee doen.”

Peter Visser, voorziter van het Regionaal Overlegor-

gaan IJsselmeergebied: “Laat het belang van een ander 

ook jouw belang worden.” 
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Prijzen online ideeënwedstrijd uitgereikt
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

Het Deltaprogramma organiseerde in het 

najaar van 2012 een online ideeënwedstrijd 

over de toekomstige afvoer van overtollig 

water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee 

(zie DeltaNieuws september 2012). Eind 

november zijn de prijzen uitgereikt. 

Johan van der Pol van DuraVermeer won de 

wedstrijd gewonnen met het idee crowdpum-

ping. Hij kreeg de prijs uit handen van Henk 

Tiesinga, duovoorziter van de Bestuurlijke 

Kerngroep IJsselmeergebied. Het idee is 

volgens Van der Pol te verwoorden als 

‘pompen zijn pompen als pompen 

pompen.’ In zijn plan staat op de Afsluitdijk 

een basishoeveelheid pompvermogen. 

Eventuele extra capaciteit is lexibel 

oproepbaar en wordt zo nodig ter beschik-

king gesteld door een partij of een consor-

tium van partijen. Behalve de winnaar 

kregen drie mensen een prijs, omdat zij veel  

hadden bijgedragen (‘verrijkt’) aan de 

ideeën van anderen. Ook een van de 

deelnemende studenten viel in de prijzen.

Johan van der Pol (l) krijgt de eerste prijs uit handen van Henk Tiesinga.

Enthousiaste start thematafel Ecologie en recreatie
Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

Een select gezelschap van deskundigen uit 

het bedrijfsleven, maatschappelijke 

organisaties, adviesbureaus en overheid 

boog zich op 6 december 2012 samen met 

het Deltaprogramma Rijnmond-

Drechtsteden over het thema Ecologie en 

recreatie. Conclusie na de eerste bijeen-

komst: “We zien zeker potentie,” aldus de 

secretaris van de thematafel Dirk van Schie. 

“Nu snel aan de slag met het uitwerken van 

concrete voorstellen.”

De eerste bijeenkomst was vooral kennis-

maken en belangen delen. Maar de 

deelnemers zagen ook al kansen, onder 

andere voor de toepassing van natuur, als 

een bouwsteen voor waterveiligheid, ofwel 

building with nature. Van Schie: “Een voor-

beeld daarvan is het aanplanten van een 

wilgenbos voor de dijk bij Werkendam. 

Door zo’n natuurlijke bufer kan de dijk 

lager blijven. Dat scheelt in de kosten en het 

uitzicht wordt behouden.” 

Voor het onderwerp ecologie adopteert de 

thematafel de strategie ‘afsluitbaar open 

Haringvliet’ van het Deltaprogramma. Van 

Schie: “Het Deltaprogramma Rijnmond-

Drechtsteden onderzoekt deze strategie 

verder, omdat die ecologische kansen lijkt 

te bieden. De deelnemers aan de thematafel 

zien die kansen ook.” 

In februari komt de thematafel Ecologie en 

recreatie weer bijeen. Dan gaan de 

deelnemers op een stippenkaart van het 

gebied bestaande ideeën, concepten, 

projecten en verlanglijstjes in kaart brengen 

die interessant kunnen zijn in relatie tot het 

Deltaprogramma. Ook kijken ze dan nader 

naar het thema recreatie.

Thematafels

Onder de noemer ‘Kansen en de 

markt’ inventariseert het 

Deltaprogramma Rijnmond-

Drechtsteden welke kansen er liggen 

om regionale ruimtelijke plannen en 

ruimtelijke economische ambities te 

koppelen aan langetermijnoplossin-

gen voor waterveiligheid en 

zoetwatervoorziening. Hiervoor 

organiseert het deelprogramma vijf 

thematafels: Dijk en stad, Buitendijks 

ontwikkelen, Ecologie en recreatie, 

Mainport en Greenport en Energie en 

water. In het vierde kwartaal van 

2013 zijn de uitkomsten van de 

thematafels bekend. Deze worden 

onderdeel van de strategieën voor 

Rijnmond-Drechtsteden. 
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Informeren gemeenteraadsleden

Inzicht in de dilemma’s
Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

“Van bedreigingen kansen maken.” Met 

deze boodschap opende burgemeester Piet 

IJssels van Gorinchem maandagavond 10 

december 2012 in Dorpshuis De Spil in 

Bleskensgraaf de bijeenkomst voor 

gemeenteraadsleden uit de Alblasserwaard-

Vijheerenlanden en het Land van Heusden 

en Altena. “Het Deltaprogramma is er op 

gericht onze delta veilig te houden, maar 

aarzel als gemeenten niet ook zelf zaken in 

te brengen!” 

Projectmanager Luc de Vries, namens de 

Deltaprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden 

en Rivieren, ontlokte met zijn presentatie 

diverse vragen: Wat zijn de rollen van de 

verschillende overheden? Zijn er internatio-

nale afspraken over de aanvoer van 

rivierwater? Moeten gemeenten meebeta-

len? Burgemeester IJssels vond ‘meebeta-

len’ niet het goede woord. “Als gemeenten 

eigen plannen kunnen realiseren in 

samenhang met investeringen van het 

Deltaprogramma, wordt werk met werk 

gemaakt.” Hoog water houdt de gemoede-

ren bezig. Een aanwezige herinnerde zich 

nog levendig de dijkdoorbraak die hij 

meemaakte bij Papendrecht in 1953. De 

Vries toonde de hoogtetekorten van de 

dijken volgens prognoses voor 2050 en 

2100. Niet alleen de feitelijke ontwikkelin-

gen, waaronder klimaatverandering, 

bepalen hoogtetekorten, maar ook een 

eventueel strengere normering in verband 

met de slachtoferkans of het risico voor 

economische schade. 

De Vries vertelde verder dat het 

Deltaprogramma in 2012 in diverse 

ambtelijke gebiedssessies intensief heet 

samengewerkt met betrokkenen in het 

gebied om hun kennis en inzichten te 

benuten. In die bijeenkomsten komt onder 

andere de vraag aan de orde of dijkverho-

gingen in ruimtelijk opzicht in te passen 

zijn, ook rekening houdend met noodzake-

lijke dijkverbreding. “De maatschappelijke 

impact van wat je doet, is het grootste 

probleem, niet het geld,” was de conclusie. 

In het voorjaar heet het Deltaprogramma 

meer inzicht in de efectiviteit van rivierver-

ruimende maatregelen, om lagere hoogwa-

terstanden te bereiken, en maatregelen om 

anderszins het gebied verder te bescher-

men, slachtofers te vermijden of economi-

sche schade door overstromingen te 

verminderen. Wethouder Theo Boerman 

van Hardinxveld-Giessendam sloot de 

bijeenkomst. De gemeenteraadsleden 

hadden meer inzicht gekregen in de 

dilemma’s in dit deel van de Hollandse 

rivierdelta. In 2013 blijt het Deltapro-

gramma de betrokkenen in het gebied 

informeren en consulteren.

Burgemeester Piet IJssels (links) en projectmanager Luc de Vries op de bühne.
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Film over Rijnmond-Drechtsteden
Om alle betrokkenen in de regio te informeren over de opgave en mogelijke kansrijke strategieën en op te roepen toch vooral mee te 

denken, heet het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden een korte ilm gemaakt. 

Programmadirecteur Emmy Meijers laat zien wat er speelt in het gebied van Rijnmond-Drechtsteden.

Deel Biënnale-inzending in Jaarboek

Het onderdeel van de IABR-inzending 

Rijn-Maasdelta over de Roterdamse Dijk 

van het ontwerpbureau de Urbanisten is 

geselecteerd voor het Jaarboek 

Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 

2012. Uit maar liefst 350 inzendingen heet 

een onahankelijke jury onder leiding van 

de Rijksadviseur voor het Landschap en 

Water Eric Luiten “31 toonaangevende 

projecten” geselecteerd, die in het jaarboek 

gepubliceerd zijn. Het Jaarboek 

Landschapsarchitectuur en Stedenbouw  

in Nederland 2012 is voor euro 24,90 te 

bestellen. 
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Agenda

Belangrijke data Delta programma 

2013

27 Maart  IJsselMeertop   

 Deltaprogramma   

 IJsselmeergebied

17 April  Stuurgroep    

(nieuwe datum) Deltaprogramma

29 Mei Stuurgroep    

(nieuwe datum) Deltaprogramma

27 Juni Nationaal Bestuurlijk   

 Overleg

17 September   Prinsjesdag: aanbieden  

DP 2014 aan Tweede 

Kamer

7  November Vierde Nationaal   

 Deltacongres

Dit is DeltaNieuws jrg 3, nr 1, 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 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 rond 25 april.

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

Februari 2013

Al sinds 1920 wordt het Woudagemaal in Lemmer in werking gezet, om moderne gemalen en spuisluizen bij te staan bij hoge waterstanden en om overtollig water uit de boezem te 

lozen. Dat was ook afgelopen december het geval. Foto: www.woudagemaal.nl
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	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	6 
	V63_613171_DELTANIEUWS_nr 1 - 2013 - p17.pdf
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	6 


