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Stuurgroep Deltaprogramma:

Goed op weg naar DP2014

De Stuurgroep Deltaprogramma heet op 

17 april de stand van zaken van de deltabe-

slissingen en de oogst van de kansrijke 

strategieën besproken. De stuurgroep 

stemde in met de bespreekpunten. De 

inhoud kan nu verder uitgewerkt worden 

voor het DP2014, dat met Prinsjesdag aan 

het parlement wordt aangeboden. 

De deltacommissaris heet aan het begin van de 

vergadering zijn grote waardering uitgesproken 

voor alle medewerkers, die hard hebben 

gewerkt. De deltacommissaris vindt dat er 

inmiddels een goede opbrengst is voor de drie 

vernieuwingen op het gebied van water en 

ruimtelijke ontwikkeling die door het Delta-

programma tot stand gaan komen. Een andere 

benadering voor waterveiligheid gebaseerd op 

een risicobenadering en de daadwerkelijke 

invulling van het concept meerlaagsveiligheid. 

Een nieuw beleid voor zoet water, waarbij het 

niet alleen over crisissituaties gaat, maar ook 

over het belang van zoet water voor onze 

economie. En een nieuwe aanpak om ruimte-

lijke inrichting en stedelijke ontwikkeling beter 

te verbinden met water. Het gezamenlijke 

Deltaprogramma is goed op weg naar de 

deltabeslissingen. De deltacommissaris bena-

drukt dat iedereen moet besefen dat het werk 

na de deltabeslissingen nog lang niet klaar is. 

Dan begint het eigenlijk pas echt, met de 

verdere uitwerking ervan. 

Basisveiligheid

Voor veiligheid wordt de overstap naar een 

risicobenadering waarbij de te voorkomen 

gevolgen en schade centraal staan, breed 

ondersteund. In de nieuwe veiligheidsbenade-

ring speelt een basisveiligheid voor iedereen 

achter de dijken een centrale rol. Daarnaast 

moet rekening worden gehouden met de mate 

van maatschappelijke ontwrichting door grote 

groepen slachtofers of grote economische 

schade. Vitale en kwetsbare functies moeten 

ook meegewogen worden. Normen voor dijken 

gaan over de kans op een overstroming. Op 

speciieke locaties is er de mogelijkheid om de 

gewenste bescherming met meerlaagsveilig-

heid te realiseren. Rampenbeheersing, met 

name de mogelijkheid van evacuaties, is een 

essentieel onderdeel (zie Resultaten grootscha-

lige crisisoefening Overstromingen 2012). Bij 

het uitvoeren van het nieuwe Hoogwaterbe-

schermingsprogramma wordt rekening gehou-

den met de nieuwe veiligheidsbenadering (zie 

Eerste conceptprogramma nHWBP gepresen-

teerd). In de gebiedsgerichte deelprogramma’s 

wordt volgens deze lijn verder gewerkt aan de 

normadviezen voor de deltabeslissing 

veiligheid. 

Waterrobuust inrichten

De Stuurgroep Deltaprogramma heet inge-

stemd met de drie elementen die voor water- 

robuust inrichten de kern van de delta- 

beslissing ruimtelijke adaptatie gaan vormen. 

Het gaat om het versterken van de rol van water 

in ruimtelijke afwegingsprocessen, afspraken 

over hoe om te gaan met vitale en kwetsbare 

functies en aanbevelingen voor ruimtelijke 

inrichting in relatie tot rampenbeheersing. 

Voor zoet water is het belang voor de Neder-

landse economie nog eens benadrukt. Er is 

breed draagvlak voor het werken met voorzie-

ningenniveaus. Overheden en gebruikers 

maken daarin afspraken over inspanningsver-

plichtingen voor de verschillende gebruiks-

functies (zie Gebruikers weten waar ze aan toe 

zijn door voorzieningenniveau). Er wordt 

verder gewerkt aan een kortetermijn investe-

ringsagenda voor zoetwatermaatregelen voor 

hoofd- en regionaal watersysteem. Ook bespa-

ringen in gebruik en innovaties zijn van belang.

Maatwerk

In de Rijn-Maas delta kan worden voortge-

bouwd op het bestaande fundament. De beste 

bescherming voor de zee lijkt ook op de langere 

termijn een stormvloedkering te zijn. Kansrijke 

strategieën voor waterveiligheid in de rivieren 

bestaan uit maatwerk voor waterkeringen en 

ruimtelijke oplossingen (ruimte voor de rivier 

en op speciieke locaties meerlaagsveiligheid). 

Met maatwerk kan ook optimaal worden 

gezocht naar meekoppelkansen met andere 

ontwikkelingen in een gebied. In regioproces-

sen wordt hier invulling aan gegeven (Zie 

Terugkoppeling consultatieronde). Voor eventu-

ele waterberging Grevelingen en de kosten en 

de baten daarvan, wordt nader onderzoek 

gedaan in het kader van de Rijksstructuurvisie. 

De aanpak voor Centraal-Holland, waarin met 

een risicobenadering gekeken wordt naar 

optimale waterveiligheidsmaatregelen wordt 

breed gesteund. Voor het IJsselmeergebied 

heet de stuurgroep bevestigd dat het voor de 

afvoer naar de Waddenzee gaat, om spuien 

wanneer het kan en pompen wanneer het 

moet. Flexibilisering van het peilbeheer en de 

inrichting wordt uitgewerkt in relatie tot de 

zoetwaterstrategie van het IJsselmeergebied. 

Voorop staat een samenhangende aanpak voor 

hoofdwatersysteem, regionaal watersysteem en 

gebruikers (zie Draagvlak kansrijke strategieën 

IJsselmeergebied). Voor de bescherming van 

de kust  - van Zeeland tot en met de Waddenei-

landen - is breed draagvlak voor een adaptieve 

agenda voor zand. Voor de veiligheid staat 

preventie voorop, waarbij het meestijgen van 

het kustfundament met de zeespiegel een 

belangrijke rol speelt. Kennisontwikkeling van 

het totale zandige systeem blijt essentieel. 

Waar dat kostenefectief is, kunnen zandsup-

pleties gecombineerd worden met regionale 

meekoppelkansen. Naast bescherming met 

zand zijn voor de Zuidwestelijke Delta en het 

Waddengebied dijkverbeteringen van belang 

met aandacht voor innovatieve dijkconcepten 

(zie Innovatieve dijkconcepten voor meer dan 

veiligheid).

Op 29 mei komt de Stuurgroep Deltapro-

gramma bij elkaar om de hoofdpunten voor het 

DP2014 af te ronden, zodat de inale bestuur-

lijke afstemming op 27 juni in het Nationaal 

Bestuurlijk Overleg van het Deltaprogramma 

onder voorziterschap van de Minister Schultz 

van Haegen kan plaatsvinden.     

Foto: Mischa Keijser
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Terugkoppeling consultatieronde

Draagvlak en groeiend besef

Op verzoek van bestuurders is er in het 

Deltaprogramma ook ruimte ingebouwd 

voor het informeren en raadplegen van 

raden, staten en besturen. Dat is gebeurd bij 

de stap van voorlopige naar kansrijke 

strategieën. Begin dit jaar zijn uit de 

regionale stuurgroepen en het Bestuurlijk 

Platform Zoetwater de democratisch 

gekozen achterbannen schritelijk, door 

debaten of bestuurlijke bijeenkomsten en 

gesprekken, geïnformeerd en uitgenodigd 

om te reageren (Zie ook Deltanieuws nr 1 

-2013, ‘Bestuurlijke achterbannen spreken 

zich uit’, p 8). 

 

Vaak zijn reacties meegenomen bij het 

verder uitwerken van de voorlopige 

richtingen van kansrijke strategieën en 

deltabeslissingen, zoals in het werkgebied 

van de Stuurgroep Delta Rijn en Stuurgroep 

Delta Maas. Daar is aan de besturen van 

‘riviergemeenten’ gevraagd, om reacties in 

te brengen in de regioprocessen van het 

Deltaprogramma Rivieren. Het voorlopige 

resultaat van de regioprocessen vormt zo 

ook het resultaat van de consultatie. 

Breed draagvlak

Uit de consultatie komt een breed draagvlak 

naar voren voor de voorlopige richtingen 

van deltabeslissingen en kansrijke strate-

gieën. Wel worden speciieke aandachts-

punten meegegeven voor de verdere 

uitwerking. Voor het deelprogramma 

Waddengebied wordt bijvoorbeeld gevraagd 

zoveel mogelijk integraal, innovatief en 

“met de natuur” te werken, zowel bij 

dijkversterkingen als zandsuppleties. 

Bij het deelprogramma Kust vragen de 

waterschappen ook aandacht voor 

kennisontwikkeling en innovatie, zodat 

multifunctioneel gebruik van de grond kan 

komen. Gemeenten en provincies vragen bij 

het deelprogramma Kust vooral aandacht 

voor zo hoog mogelijke ruimtelijke baten, 

voor het behoud van de identiteit van de 

kustplaatsen en voor samenwerking tussen 

lokale overheden en kustbeheerders bij de 

uitvoering. Voor het deelprogramma 

IJsselmeergebied is er duidelijk draagvlak 

om aan de hand van een aantal hoofdlijnen 

te werken aan een veilig en veerkrachtig 

IJsselmeergebied. Flexibel peilbeheer en 

lexibiliteit in de inrichting van buitendijkse 

gebieden kunnen gecombineerd ingezet 

worden met lexibel beheer en inrichting 

van de omliggende watersystemen en met 

besparing op watergebruik. Dat is goed voor 

de zoetwatervoorziening. We spuien om 

water af te voeren naar de Waddenzee, maar 

zeten pompen in als het niet anders kan. 

Daarnaast blijven we investeren in waterveilig-

heid. De bestuurlijke Kerngroep IJsselmeer-

gebied gaat de mogelijke eerste stap (het 

beschikbaar maken van 20 cm zoetwatervoor-

raad) verder uitwerken en de bijbehorende 

onderzoeksvragen beantwoorden. Dit geet 

antwoord op vragen die hierover in de 

bestuurlijke reacties zijn gesteld. 

Voor het generieke deelprogramma 

Zoetwater is in sommige reacties de zorg 

geuit of zuinigheid en duurzaamheid 

voldoende worden meegenomen in de visie 

Vraag faciliteren waar kan en aanbod 

accepteren waar het moet. Regionaal zijn 

daar soms verdergaande ambities over 

gedeinieerd, waarbij sparen en zuinig zijn, 

leidend is boven aanvoer, of alternatieve 

bronnen. Er wordt aandacht gevraagd voor 

de ontwikkelingen die de zoetwateropgave 

vergroten, zoals een ander beheersregime 

van de Haringvlietsluizen en het verdiepen 

van de Roterdamse haven. Bij het concept 

van transparantie via een voorzieningenni-

veau (dit geet onder andere de ondergrens 

aan van de overheidstaak en vormt een basis, 

waarop de gebruiker zijn investeringen kan 

bepalen) waarschuwen sommige responden-

ten voor een te normatief karakter, of voor 

ongewenste beperking van overheidstaken. 

Diverse reacties benadrukken dat de 

uitwerking in de regio moet gebeuren. 

 

Belang Deltaprogramma

De reacties tonen ook dat de informatie- en 

consultatieronde belangrijk is geweest voor 

het besef van urgentie van de opgaven van het 

Deltaprogramma. Binnen de regio Rijnmond-

Drechtsteden heet de consultatieronde 

De reacties laten zien, dat de informatie- en consultatieronde belangrijk is geweest voor het besef van urgentie van de opgaven van het Deltaprogramma. Foto: Tineke Dijkstra
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steeds meer portefeuillehouders bewust 

gemaakt van wat het Deltaprogramma voor 

de ontwikkeling van hun eigen regio kan 

betekenen. Daardoor is er veel behoete aan 

informatie en kennis. Bestuurders zien 

nieuwe mogelijkheden door ‘werk met  

werk te maken’ en hebben behoete, om 

regionale ruimtelijk-economische ontwik- 

kelingen te koppelen aan maatregelen voor 

watervraagstukken.  

Voor de grootschalige maatregelen van het 

deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden 

die nu nog in onderzoek zijn, zoals de optie 

van het terugbrengen van de estuariumdy-

namiek in het Haringvliet, is er terughou-

dendheid bij de bestuurders. Het afsluitbaar 

openhouden van de Nieuwe Waterweg 

daarentegen krijgt veel steun. Voor lokale 

maatwerkoplossingen die voor en met de 

deelgebieden Dordrecht, Westelijke 

Gebieden, Hoeksche Waard en Hollandsche 

IJssel zijn uitgewerkt, bestaat een breed 

bestuurlijk draagvlak. 

Klimaatbestendige stad

Verschillende gemeenten, provincies en 

waterschappen onderschrijven het idee dat in 

het beleid voor een klimaatbestendige stad 

een centrale rol voor gemeenten is wegge-

legd. Daarnaast geet een aantal partijen aan, 

dat een beleidskader van het Rijk gewenst is 

en dat er zorgvuldig gekeken moet worden 

naar de rol –en taakverdeling. Het concept 

van de klimaatbestendige stad moet vroeg in 

de planvorming betrokken worden. De 

watertoets wordt hierbij veel genoemd als 

kansrijk instrument. Uit de reacties blijkt dat 

veel partijen al nadenken over (beleid voor) 

een klimaatbestendige stad.

Meerlaagsveiligheid

Veel partijen zien kansen voor meerlaags-

veiligheid. Het geven van prioriteit aan 

vitale infrastructuur en kwetsbare objecten 

wordt meermaals genoemd. Over uitwisse-

ling tussen de verschillende lagen van 

preventie – ruimtelijke inrichting – crisisbe-

heersing wordt verschillend gedacht. 

Sommige partijen achten het in zeer 

speciieke gevallen mogelijk; anderen 

noemen het niet haalbaar. Voor laag drie 

worden diverse suggesties gedaan, zoals het 

goed verdelen van de verantwoordelijkhe-

den, het voeren van regie, het vergroten van 

het veiligheidsbewustzijn en het inzeten 

van de tweede laag vóór de derde laag. 

Duidelijk is dat men zich ervan bewust is, 

dat er op dit gebied nog veel moet gebeu-

ren. Men geet aan dat er aansluiting 

gezocht moet worden met niet-water 

(maatschappelijke) investeringen en 

ontwikkelingen. Verder erkennen partijen 

het belang van risicobewustwording, ook 

die van de burger. Partijen hebben  - nog - 

geen uitgesproken ideeën hoe dit bereikt 

kan worden. 

Veiligheid

Voor waterveiligheid blijkt uit de reacties 

brede steun voor de overstap naar een 

overstromingsrisicobenadering, waarbij 

rekening wordt gehouden met zowel kans 

op een overstroming, als de gevolgen 

daarvan voor inwoners en economie. Voor 

het principe om de norm tussen dijkringen 

en de norm op de dijk te laten variëren, is 

uit het oogpunt van doelmatigheid brede 

steun. Partijen geven verder aan dat het 

veiligheidsniveau in het eigen gebied 

minimaal op hetzelfde niveau moet blijven. 

De waterschappen in het midden en westen 

van het land pleiten speciiek voor een 

nieuwe dijkringindeling (Centraal-Holland) 

in combinatie met een hoger bescher-

mingsniveau. Verder willen verschillende 

partijen ‘basisveiligheid voor iedereen’ ook 

als principe laten gelden voor de buiten-

dijkse gebieden of op de kering.    

Het concept van de klimaatbestendige stad moet vroeg in de planvorming betrokken worden.  Foto: Tineke Dijkstra
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Uitvoering Deltaprogramma krijgt vorm

Eerste conceptprogramma nHWBP gepresenteerd

Het nieuwe Hoogwaterbeschermingspro-

gramma (nHWBP) is het eerste uitvoerings- 

programma dat binnen het Deltaprogramma 

van start gaat. Op 7 maart heet het 

Programmabureau nHWBP een voorstel 

voor een eerste programmering voor 

2014-2019 gepresenteerd. Waterschappen  

en de gebiedsgerichte deelprogramma’s zijn 

nu aan zet om te reageren. De deinitieve 

eerste programmering wordt opgenomen  

in DP2014. 

De urgentie van een project in termen van 

overstromingsrisico is het belangrijkste 

criterium geweest om opgenomen te 

worden. Belangrijke randvoorwaarden bij 

de programmering waren de beschikbare 

inanciële middelen en de aanmelding van 

projecten door de waterschappen voor het 

eerste programma. De beschikbare 

inanciële middelen in de eerste program-

meringsperiode 2014-2019 zijn relatief 

beperkt: ca. € 350 miljoen. Veruit de meeste 

middelen voor hoogwaterbescherming zijn in 

deze periode nog bestemd voor het Tweede 

Hoogwaterbeschermingsprogramma. Lang 

niet alle door de waterschappen aangemel-

de projecten konden daardoor worden 

gehonoreerd in het programmavoorstel.

Verkenningen en planuitwerkingen

De komende jaren ligt de nadruk in het 

nHWBP op verkenningen en planuitwerkin-

gen. Op enkele uitzonderingen na, komen 

projecten met name vanaf 2018 in de 

realisatiefase. Door deze werkwijze kunnen 

zaken waar nu nog onzekerheid over is, 

zoals de nieuwe waterveiligheidsnormen, 

goed worden meegenomen in de verken-

nings- en planuitwerkingsfase van projec-

ten. Tegelijk wordt door deze werkwijze een 

voorraad aan projecten opgebouwd klaar 

voor uitvoering, voor de jaren na 2020, - als 

er jaarlijks beduidend meer budget 

beschikbaar komt.

Opvallend onderdeel van het conceptpro-

gramma is het voorstel om drie projectover-

stijgende verkenningen te starten. Het gaat 

om een verkenning naar grote delen van de 

afgekeurde Waddenzeedijk langs de Friese 

en Groningse kust, waarbij aan de hand van 

de overstromingsrisicobenadering zal 

worden gekeken naar een doelmatige 

aanpak. Ook het pipingprobleem (dijken die 

verzwakken, doordat water onder de dijk 

doorsijpelt en zand uit de dijk wegspoelt) 

wordt in een dergelijke verkenning 

aangepakt. En last but not least wordt een 

projectoverstijgende verkenning Centraal-

Holland voorgesteld, waarbij in samenwer-

king met het deelprogramma rivieren, de 

afgekeurde keringen en kansrijke oplossin-

gen voor nieuwe normen in samenhang 

worden onderzocht. 

Tot uiterlijk 15 mei hebben de waterschappen 

en de stuurgroepen van de gebiedsgerichte 

deelprogramma’s de tijd om te reageren op 

het programmavoorstel. Uiteindelijk zal de 

eerste programmering van het nHWBP als 

onderdeel van het DP2014 worden besproken 

in het NBO Deltaprogramma 27 juni en 

worden vastgesteld in de Ministerraad de  

dag daarna.

Doel van de hoogwaterbeschermingsmaatregelen is, om afgekeurde, primaire waterkeringen te versterken. 

Foto: Tineke Dijkstra
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Participatie in het Deltaprogramma

Veel maatschappelijke organisaties dragen 

actief bij aan de ontwikkeling van het 

Deltaprogramma, onder meer door in een 

vroeg stadium wensen en ideeën kenbaar 

te maken. 

Op regionaal niveau spelen de verschillende 

adviesgroepen een belangrijke rol in de 

voorbereiding en afwegingen in de 

regionale stuurgroepen. Op nationaal 

niveau adviseert het Overleg Infrastructuur 

en Milieu (OIM). De inbreng van de 

maatschappelijke organisaties wordt 

meegewogen in de voorstellen voor de 

kansrijke strategieën door de verschillende 

deelprogramma’s.

Advies OIM

Op 12 april heet het OIM een advies 

uitgebracht aan de Stuurgroep 

Deltaprogramma over de concept deltabe-

slissingen, de kansrijke strategieën en 

adaptief deltamanagement voor DP2014 (de 

jaarlijkse rapportage die met Prinsjesdag 

aan het parlement wordt aangeboden). In 

dit advies ondersteunt het OIM in het 

algemeen de voorgestelde verdere uitwer-

kingen op weg naar DP2014. 

Voor zoet water vraagt het OIM wel extra 

aandacht voor de economische waarde van 

zoet water. Het OIM vindt ook dat het 

voorzieningenniveau over alle gebruiks-

functies moet gaan. Centrale regie van de 

zoetwatervoorziening is verder voor het 

OIM een belangrijk uitgangspunt. Ook legt 

het OIM de nadruk op een integrale 

benadering in het Deltaprogramma en 

kansen voor het meekoppelen van 

economie en ecologie. 

Vervolg

De stuurgroep Deltaprogramma hecht veel 

waarde aan het advies van OIM, dat zal 

worden verwerkt in het DP2014. Voor de 

belangrijkste resultaten van de stuurgroep, 

zie artikel Goed op weg naar DP2014. Het 

OIM zal ook om advies worden gevraagd 

over het uiteindelijke voorstel voor DP2014. 

Hierover vergadert het OIM op 23 mei. 

Adaptief deltamanagement gaat internationaal

Van 18 tot 20 maart vond in Hamburg de 

European Climate Change Adaptation Conference 

plaats. De conferentie was het initiatief van 

vier grote EU-onderzoeksprogramma’s en was 

mede geinancierd door het Duitse ministerie 

van onderwijs, de gemeente en universiteit 

van Hamburg, en de Europese Commissie. 

Het centrale thema was Integrating climate into 

action met als onderwerpen: besluitvorming 

onder onzekerheid, economische en 

bestuurlijke aspecten van adaptatie en de 

ontwikkeling van adaptatiestrategieën. Dat 

hiermee in een behoete werd voorzien was 

duidelijk: ruim 700 deelnemers, 83 werkses-

sies, 210 artikelen en tientallen posterpresen-

taties en geanimeerde discussies.

Nederland was goed vertegenwoordigd. Niet 

alleen door Frans Berkhout van de Vrije 

Universiteit Amsterdam die de conferentie 

voorzat, maar ook door de aanwezigheid 

van veel Nederlandse onderzoekers en 

‘afnemers’ van kennis. Ook vanuit het 

Deltaprogramma was er belangstelling. Er is 

kennis gehaald én gebracht.

Adaptief deltamanagement is in verschil-

lende werksessies ingebracht. Een speciaal 

op dit onderwerp ingerichte werksessie was 

georganiseerd door Wil Thissen en Marjolijn 

Haasnoot (TU Delt), Saskia Werners (WUR), 

Maarten van der Vlist (RWS-WD en WUR) en 

Ad Jeuken (Deltares). Na presentaties van 

Pieter Bloemen (Staf deltacommissaris) en 

Maarten van der Vlist hebben wetenschap-

pers in acht korte ‘pitches’ de belangrijkste 

conclusies en vragen uit hun onderzoeken 

ingebracht. Vervolgens zijn in een inspire-

rende discussie inzichten uitgewisseld en 

verdiept, en afspraken gemaakt voor een 

speciale tijdschrituitgave over adaptief 

deltamanagement en over verder gaande 

samenwerking. Stéphane Isoard van het 

European Environment Agency en Hans 

Sanderson van het onderzoeksconsortium 

BASE (Botom-up Climate Adaptation 

Strategies for Europe) sloten met een korte 

presentatie en een terugblik de werksessie af. 

Europese strategie

De Europese Adaptatiestrategie komt april 

2013 uit. Lidstaten worden geacht nationale 

adaptatiestrategieën te ontwikkelen. Adaptatie- 

paden en adaptief management zijn daarbij 

aangemerkt als ‘key emerging issues’. In 

adaptief deltamanagement wordt onzeker-

heid over toekomstige ontwikkelingen op 

transparante manier meegenomen in 

besluitvorming, onder andere door 

lexibele en integrale strategieën te 

ontwikkelen. Daarbij gelden het Engelse 

Thames Estuary 2100 programma en het 

Nederlandse Deltaprogramma als koplo-

pers. In de ogen van de Isoard en Sanderson 

vervullen zij een voorbeeldfunctie voor de 

ontwikkeling van nationale adaptatiestrate-

gieën in Europa en daarbuiten.
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Rampenbeheersing in het Deltaprogramma
Resultaten grootschalige crisisoefening Overstromingen 2012
Deltaprogramma | Veiligheid

In het Deltaprogramma werken de gebieds- 

gerichte deelprogramma’s strategieën uit 

om onze veiligheid tegen overstromingen 

op orde te houden.

Ze geven daarbij invulling aan de drie lagen 

van meerlaagsveiligheid: 1) preventie, 2) 

ruimtelijke inrichting en 3) rampen- en 

crisisbeheersing. Om te waarborgen dat de 

rampenbeheersing op orde is, werken de 

betrokken overheden in het Deltaprogramma 

samen met het ministerie van Veiligheid en 

Justitie en de veiligheidsregio’s. Afspraken 

hierover moeten toetsbaar en handhaabaar 

zijn, zodat evacuatiemogelijkheden 

daadwerkelijk beschikbaar zijn, als ze 

onverhoopt nodig zijn. 

Praktische uitvoerbaarheid

Van groot belang is om de plannen te 

beoefenen op hun praktische uitvoerbaar-

heid. Na de Nationale oefening Waterproef 

in 2008 en de internationale overstromings-

oefening Floodex in 2009, is er eind 2012 

weer grootschalig geoefend met een 

overstromingsscenario. De crisisbeheersing 

in een gebied van Zeeland tot de kop van 

Noord-Holland en speciiek in de dijkringen 

14 (Centraal-Holland), 15 (Lopiker- en 

Krimpenerwaard) en 44 (Kromme Rijn) was 

aan de orde. Wat zijn de bevindingen van 

deze oefening?

Lessen Oefening Overstromingen 2012

De grootschalige Oefening Overstromingen 

2012 vond plaats op 13, 14 en 15 november. 

Gedurende deze drie dagen zijn zo’n 700 

professionals en bestuurders actief 

betrokken geweest bij de oefening. Zij 

vertegenwoordigden ruim 25 overheidsor-

ganisaties – waterbeheerders en veiligheids-

regio’s. Het doel van deze ‘table-top’-oefe-

ning was het beoefenen van werkwijzen en 

procedures van signalering, alarmering, 

opschaling, coördinatie en informatie-

uitwisseling, bij de dreiging van een 

grootschalige overstroming en het toetsen 

van de praktische uitvoerbaarheid en 

werkbaarheid. Centraal staan daarbij het 

Landelijk Draaiboek Hoogwater en 

Overstromingen en de coördinatieplannen 

voor dijkring 14, 15 en 44. De Oefening 

Overstromingen 2012 laat zien dat de 

deelnemende organisaties een grote 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid 

tonen in het omgaan met de dreiging van 

grootschalige overstromingen. Uit de 

oefening komen enkele leer- en verbeterpun-

ten naar voren. Zo kan de efectiviteit in de 

samenwerking worden verbeterd door elkaar 

beter te leren kennen en elkaars taal beter te 

verstaan. Naast een vlot verloop van de 

processen binnen organisaties, is efectieve 

samenwerking tussen met name waterbe-

heerders en veiligheidsregio’s essentieel. De 

samenwerking zal verbeteren door de 

werkwijzen gezamenlijk concreet te maken 

en door samen op te leiden en te trainen. 

Oefenen is een ‘must’, om in een werkelijke 

crisis efectief te kunnen handelen. Plannen 

en processen zijn daarvoor niet voldoende. 

Ervaring opdoen en bewustwording van 

ieders rol in complexe crisissituaties is 

essentieel voor efectieve uitvoering. 

Menselijk gedrag is immers niet in plannen te 

vaten. Door te oefenen kun je de bedachte 

plannen, werkwijzen en rollen veilig aan de 

praktijk toetsen. De voorbereiding en 

uitvoering van de Oefening Overstromingen 

2012 heet geleid tot een betere samenwer-

king tussen de partijen en het concreter 

maken van werkwijzen. De voortgang moet 

met kracht doorgezet worden en verlies of 

verwatering van daadkracht en draagvlak 

moeten we voorkomen. Ook is een samen-

hangende regie op de voortgang van  

de verbeteringen gewenst.

Samenhangende regie

De uitwerking van de adviezen uit de 

Oefening Overstromingen 2012 worden op 

18 april besproken door de opdrachtgevers: 

de Stuurgroep Management Overstromingen 

(SMO) onder voorziterschap van de DG 

Rijkswaterstaat, en de stuurgroep Dijkring 

14, 15 en 44 onder voorziterschap van  

de commissaris van de Koningin van  

Zuid-Holland. 

Voor een samenhangende regie zijn op 3 

april afspraken gemaakt tussen minister 

Opstelten van Veiligheid en Justitie, minister 

Schultz Van Haegen van Infrastructuur en 

Milieu, directeur-generaal Dronkers van 

RWS, burgemeester Meijer van Zwolle en 

portefeuillehouder multidisciplinaire 

samenwerking binnen het Veiligheidsberaad 

en deltacommissaris Kuijken. Deze afspraken 

zijn erop gericht de veiligheidsregio’s vanuit 

de waterbeherende organisaties te onder- 

steunen bij het verbeteren van de planvor-

ming voor overstromingen. Daarnaast zijn 

de afspraken erop gericht hun bijdrage aan 

meerlaagsveiligheid te concretiseren en  

in 2014 burgers en bedrijven gericht te 

informeren over wat te doen bij overstro-

mingen. De voortgang van deze acties wordt 

bewaakt door de Stuurgroep Management 

Overstromingen (SMO) onder voorziter-

schap van de directeur-generaal 

Rijkswaterstaat en gerapporteerd in  

het jaarlijkse Deltaprogramma.

Oefenen is een ‘must’, om in een werkelijke crisis efectief te kunnen handelen.
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Kentallen kosten-batenanalyse 
Deltaprogramma | Zoetwater

Als onderdeel van de derde fase van het 

deelprogramma Zoetwater wordt er een 

kentallen kosten-batenanalyse (KKBA) 

uitgevoerd. Deze KKBA wordt uitgevoerd 

voor de concept-kansrijke maatregelen. Op 

basis van de uitkomsten kan een oordeel 

worden gevormd over de kosten en baten 

van de kansrijke maatregelen, maar ook over 

de onzekerheden die eraan zijn verbonden.

Aanpak studie 

De KKBA kan niet los worden gezien van 

andere activiteiten die plaatsvinden in het 

kader van het ontwikkelen van de kansrijke 

strategieën. Figuur 1 geet een overzicht van 

de activiteiten die in de derde fase zijn 

uitgevoerd in de tijd. Bij de uitvoering van 

de KKBA is zorgvuldig aansluiting gezocht 

bij de andere activiteiten. Dit betekent dat 

in de resultaten zoveel mogelijk de huidige 

stand van zaken van kennis over de 

hydrologische efectiviteit van maatregelen 

en de kosten en efecten voor gebruiksfunc-

ties zijn verwerkt. 

Voorbeelden eerste resultaten KKBA

IJsselmeergebied 

Voor de korte termijn is het aanpassen van 

de afvoerverdeling in het hoofdwatersy-

steem geen kansrijke maatregel. De bufer 

in het IJsselmeergebied vergroten naar 40 

cm is veel goedkoper, dan de optie om extra 

water over de IJssel te sturen.

Op de lange termijn (na 2050) blijt in het 

IJsselmeergebied de optie open voor: 1) een 

grotere bufer creëren of 2) meer water over 

de IJssel sturen. Op basis van de op dit 

moment beschikbare informatie en 

analyses kunnen we beide opties voor de 

lange termijn open houden.

West-Nederland

Een balgstuw aanleggen in het Spui om 

verzilting tegen te gaan, heet een vergelijk-

bare efectiviteit, als een bellenscherm 

plaatsen. De kosten van een balgstuw zijn 

echter veel hoger. Op basis hiervan lijkt een 

balgstuw niet kostenefectief te zijn. Een 

dam in de Nieuwe Waterweg aanleggen om 

verzilting tegen te gaan, is circa €1 miljard 

duurder, dan het uitbreiden van alternatieve 

zoetwateraanvoer naar West Nederland 

(KWA+ ). Het aanleggen van een dam lijkt 

dus niet kostenefectief te zijn.

Vervolg

Bovenstaande conclusies zijn getrokken aan 

de hand van een analyse die echter nog niet 

volledig is. Deze analyse laat zien of de 

maatregelen bijdragen aan het oplossen van 

de zoetwatertekorten (nu of in de toe-

komst). De analyse zegt echter nog niets 

over de economische doelmatigheid van de 

maatregelen. Hiervoor moeten we de 

efecten verder bepalen, evenals de waarde 

van zoet water voor verschillende gebruiks-

functies. Op basis van de KKBA zal worden 

bekeken, waar de kosten van de verschil-

lende maatregelen opwegen tegen de baten 

die hiermee gecreëerd kunnen worden. 

Fase 1: 

Probleemanalyse

Fase 2: Mogelijke 

strategieën

Fase 3: Kansrijke 

strategieën

Fase 4: Voorkeur 

strategieën
Deltabeslissing

De fasen in het Deltaprogramma

Stappen bij het ontwikkelen van kansrijke strategieën

Concept kansrijke 

maatregelen

Hydrologische 

Efectbepaling

Kansrijke 

(pakketen van) 

Maatregelen

Efectbepaling 

VGS

Kansrijke 

strategieën

Opstellen 

kostenramingen

Kostenefectivi-

teitsanalyse

Berekening  

van baten

Kentallen kosten-

baten Analyse

Sept 2012 Feb 2013 Mrt/Apr 2013
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Gebruikers weten waar ze aan toe zijn door 
voorzieningenniveau
Deltaprogramma | Zoetwater 

Het deelprogramma Zoetwater kijkt hoe we 

ook bij toenemende droogte, problemen 

zoveel mogelijk kunnen voorkomen of de 

negatieve gevolgen kunnen beperken. 

Daarvoor kun je maatregelen nemen in de 

verdeling van het water van de grote rivieren 

en bufers benuten, zoals het IJsselmeer. Je 

kunt ook maatregelen nemen in het 

regionaal watersysteem, bijvoorbeeld door 

slim om te gaan met de bufers in het 

oppervlakte- en grondwater. Maar ook de 

gebruikers van het water, zoals landbouw, 

industrie en natuur, kunnen maatregelen 

nemen om de gevolgen van watertekort te 

beperken. De opgave is de meest efectieve 

en duurzame combinatie van maatregelen 

te vinden, waarbij degene die proiteert van 

het zoete water ook evenredig bijdraagt. 

Voorzieningenniveau

Vanuit dit idee werkt het deelprogramma 

aan een zogenaamd ‘voorzieningenniveau’. 

De bedoeling is dat met het voorzieningen-

niveau de afspraken worden vastgelegd, die 

betrekking hebben op de zoetwatervoorzie-

ning. Daarbij gaat het erom welke taak de 

overheid op zich neemt en wat zij bijvoor-

beeld doet aan aanvoerroutes of beheer van 

(grond)waterbufers. Waar mogelijk wordt 

ook inzicht gegeven wat de kans is dat er 

toch tekorten optreden en wat dan mogelijk 

is, en of sprake is van beperkingen, zoals 

beregeningsverboden. Ook kan worden 

aangegeven of er op (lange) termijn 

veranderingen zijn te verwachten, door de 

ontwikkeling van klimaat of door wijziging 

van beheer, zoals minder doorspoelen van 

het gebied, zodat gebruikers hierop kunnen 

anticiperen. 

De afspraken zullen sterk verschillen per 

regio en mogelijk per functie. Wellicht 

kunnen ook afspraken tussen overheden en 

gebruikers deel uit kunnen maken van het 

voorzieningenniveau, bijvoorbeeld over 

besparing of eigen opslag. Op dit moment 

zijn er overigens al de nodige afspraken over 

hoe we omgaan met zoet water, in 

bijvoorbeeld waterakkoorden, waterplan-

nen, peilbesluiten en de verdringingsreeks. 

Deze afspraken zijn niet altijd even helder, 

vooral niet voor de gebruikers. 

Pilots

Of, en hoe dit allemaal gaat werken, moet 

het deelprogramma Zoetwater nog nader 

uitzoeken. Daarvoor gaan we met een 

aantal pilots aan de slag. In die pilots gaan 

we met een aantal beheerders van het 

hoofd- en regionaal watersysteem, 

ruimtelijke ordenaars en gebruikers eerst de 

huidige situatie in beeld brengen en 

vervolgens kijken, hoe dit past bij de 

strategieën die nu worden ontwikkeld, waar 

mogelijkheden voor verbetering liggen en 

wat daarvoor nodig is, bijvoorbeeld aan 

kaderstelling. De pilots moeten in beeld 

brengen hoe het voorzieningenniveau past 

binnen de nieuwe zoetwaterstrategie en de 

beheerders en gebruikers efectief kan 

helpen om meer klimaatrobuust te worden. 

Foto: Tineke Dijkstra
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Terugblik regioproces 
Deltaprogramma | Rivieren

Het Maas- en IJsselgebied gaan voor 

rivierverruiming, waar het kan, en dijkver-

sterking, waar het moet. Voor de Waal 

wordt ingezet op een krachtig samenspel 

van rivierverruiming en dijkversterking. 

Voor Neder-Rijn en Lek is dijkversterking 

het meest kansrijk. Dit zijn grofweg de 

bestuurlijke conclusies van fase 1 van het 

regioproces van deelprogramma Rivieren. 

Hierin hebben de regio’s de kansrijke 

strategieën ‘Doe meer met dijken’ en 

‘Ruimte voor de rivier-plus’ per riviertak 

uitgewerkt. De vijf regiotrekkers blikken 

gezamenlijk terug. En vooruit, op weg naar 

de voorkeursstrategie. 

“Groot enthousiasme, een gedeeld gevoel 

van urgentie en positieve reacties op de 

resultaten,” zo luidt de terugblik van Ben 

van den Reek (regiotrekker Noord-Brabant/

Bedijkte Maas). “Onze regio heet een 

voorkeur voor overwegend rivierverrui-

ming. Vanwege de mogelijkheden om 

gebiedskwaliteit aan de veiligheidsingrepen 

toe te voegen. Denk aan toegankelijke 

uiterwaarden, historische waterfronten, 

bedrijventerrein- en havenontwikkeling. 

Het vraagt tijd om deze kansen te ontwik-

kelen, maar die is er.” 

Gezamenlijk besef

“Ook in onze regio was de animo om mee te 

denken groot, zowel bestuurlijk als 

ambtelijk,” meldt Jaap Ruiter (regiotrekker 

Gelderland/Waal). “Wat wel opviel: over 

kortetermijn maatregelen kun je met 

gemeentebesturen goed het gesprek 

aangaan, maar daarna wordt het lastiger. 

Voor Gelderland zijn we tot het gezamen-

lijke besef gekomen dat - met de riviertak in 

het achterhoofd - de oplossing zal bestaan 

uit een mix van dijken en ruimte voor de 

rivier. Waarbij we bij rivierverruiming niet 

ontkomen aan een aantal zeer ingrijpende 

maatregelen langs de Waal, vergelijkbaar 

met de huidige ingrepen bij Nijmegen/Lent 

en in de Noordwaard.” 

Risicobenadering 

Ook Overijssel zet in op een combinatie.  

“Er gebeurt hier al een hoop,” licht Dianne 

Laarman (regiotrekker IJssel) toe. “De 

huidige rivierverruimingen bij Veessen-

Wapenveld en Kampen bijvoorbeeld 

Naar een strategie voor zoet water
Deltaprogramma | Zoetwater

De Deltabeslissing Zoetwater moet de 

strategie en de keuzes aangeven voor een 

duurzame en economisch doelmatige 

watervoorziening in Nederland. De 

deltabeslissing geet richting aan de 

maatregelen die we nemen na 2015. 

In het Deltaprogramma 2013 (dat vorig jaar 

Prinsjesdag verscheen) zijn vijf mogelijke 

strategieën voor zoet water benoemd. 

Hierbij stonden twee bestuurlijke dilem-

ma’s centraal: 

•  watervraag faciliteren of wateraanbod 

accepteren?;

•  publiek of privaat? 

In september 2012 zijn de reële strategieën 

opgeleverd. Deze strategieën zijn concreter 

en realistischer. De zoetwaterregio’s gaven 

destijds aan dat een keuze niet mogelijk 

was, maar wel dat deze bruikbare elemen-

ten bevaten voor verdere uitwerking. 

Maatregelen en ambities

Het Deltaprogramma Zoetwater is met de 

regio’s in gesprek gegaan, om gezamenlijk 

te zoeken naar maatregelpakketen. Deze 

maatregelen zijn door Deltares doorgere-

kend met een eenvoudig rekenmodel. 

Daarbij zijn drie ambities gebruikt: 

•  watervoorziening met prioritering van 

functies met een maatschappelijk belang 

(wat moet je minimaal doen om 

maatschappelijke ontwrichting te 

voorkomen);  

• behouden van de huidige situatie. Dit 

betekent wel dat je meer water nodig 

hebt, omdat bij klimaatverandering de 

verdamping toeneemt; 

•  voorzien in een toenemende water-

behoete voor de versterking van de 

economie. 

Deze ambities geven een bandbreedte aan. 

Samen met een kentallen kosten-batenana-

lyse (KKBA) kan worden beoordeeld welke 

keuze het beste is. 

Gaandeweg tekent zich steeds meer een 

voorkeursstrategie af. De bestuurders van de 

zoetwaterregio’s hebben in maart op de 

stand van zaken gerelecteerd en aangege-

ven dat zij zich kunnen vinden in de 

geschetste hoofdlijnen. Na deze fase gaat 

het Deltaprogramma Zoetwater dan verder 

met het concretiseren van de 

voorkeursstrategie. 
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anticiperen al op een afvoer van 18.000 

kuub. De opgave wordt daarmee deels al 

gehaald. De ruimte die er is, richten we nu 

al in. Daarom komen wij uit op de strategie 

‘Ruimte waar het (nog) kan, dijken waar het 

moet’. De meest opvallende uitkomst vind 

ik, dat bestuurders de risicobenadering zo 

positief ontvangen. Dit betekent dat de 

regio nu veel breder naar oplossingen kan 

kijken. IJssel-Vechtdelta bijvoorbeeld is een 

gebied waar de overheden deze uitdaging 

samen hebben opgepakt. Veiligheid wordt 

niet langer als een sectorale opgave 

beschouwd. Ook meerlaagsveiligheid en 

rampenbestrijding komen in beeld. Het 

vraagt om een geïntegreerde aanpak, 

waarbij gebiedsontwikkeling de sleutel is.” 

Spanningsveld

Voor Limburg is die gebiedsontwikkeling 

van oudsher in het gedachtegoed verweven. 

“Wij hebben geen volledig bedijkte rivier; 

de mensen hier zijn gewend om met de 

Maas te leven,” legt Ruud Verheijen 

(regiotrekker Limburg/Maasvallei) uit. “Er 

liggen - met de hoogwateropgave 2100 als 

vertrekpunt - dan ook al veel plannen voor 

gebiedsontwikkeling klaar, inclusief een 

voorkeur. Wij hebben het regioproces 

gebruikt om al die plannen en maatregelen 

op een rijtje te zeten. Waarbij de uitkomst 

niet verrassend is: ‘Ruimte waar het kan, 

dijken waar het moet’. Wat mij opviel aan 

het Deltaprogramma is het spanningveld 

tussen enerzijds het abstracte riviertechni-

sche verhaal voor de lange termijn en 

anderzijds de vertaling daarvan naar de 

lokale, ruimtelijke ontwikkeling, korteter-

mijnmaatregelen en lopende projecten. Die 

twee uitersten bij elkaar brengen was en is 

de grootste uitdaging.”

Nieuwe normen

“Utrecht is in Randstadverband acht jaar 

geleden al begonnen om de veiligheid op 

orde te krijgen,” vertelt Marjolein Braam 

(regiotrekker Utrecht/Nederrijn-Lek). “We 

weten al redelijk goed wat we daar willen: 

de dijkenstrategie. Daar is draagvlak voor en 

de regio ziet ook meekoppelkansen, denk 

aan recreatie op en natuurontwikkeling 

langs de dijken. Overigens heet het 

Deltaprogramma zich in deze fase van het 

regioproces alleen nog gericht op de 

klimaatopgave, maar voor het vervolg gaan 

we aan de slag met het totale veiligheids-

probleem. Aan de noordzijde vragen 

economische risico’s om een hogere norm; 

aan de zuidzijde is dat het slachtoferrisico. 

Voor oplossingen zijn we echter ahankelijk 

van de nieuwe veiligheidsnormen. Die zijn 

cruciaal voor het bepalen van de voorkeurs-

strategie. We kijken dus reikhalzend uit naar 

de adviezen over nieuwe normering.”

Hoe nu verder?

Daarmee zijn we bij aanbeland bij fase 2 van 

het regioproces, die op 31 november 2013 

moet resulteren in een voorkeursstrategie 

per riviertak. Een fase die neerkomt op 

keuzes maken. Ook in lijn met de nieuwe 

normering en het nieuwe 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

(nHWBP). “Overijssel gaat in nauwe 

samenwerking met Gelderland de uitkom-

sten concretiseren,” blikt Dianne Laarman 

vooruit. “Wat betekenen de kansrijke 

strategieën voor de korte termijn? En: wat 

moeten we op de korte termijn vooral níet 

doen, zodat oplossingen voor de lange 

termijn mogelijk blijven.” 

Vooral zo doorgaan

Jaap Ruiter: “Hoe regel je bestuurlijk 

commitment voor een voorkeursstrategie, 

terwijl die nog niet vertaald is naar concrete 

maatregelen? Dat vind ik de grootste 

uitdaging.” 

“Daar moeten we het proces op inrichten,” 

vult Ben van den Reek aan. “Bestuurders 

meenemen; ze informeren over ahankelijk-

heden en potenties benoemen, zodat we 

straks met draagvlak besluiten kunnen 

nemen. Waarbij we ons naar het Rijk sterk 

gaan maken voor een prioritering van 

maatregelen, die mede ahankelijk is van 

gebiedsontwikkeling. Want anders is de 

stimulans voor de regio om aan de slag te 

gaan met de veiligheidsopgave verdwenen.”

“Precies,” knikt Marjolein Braam instem-

mend. “Naast techniek moeten ook 

ruimtelijke ordening, economie en natuur 

meewegen.” 

“Insteken op gebiedsontwikkeling vergt 

soepelheid van alle betrokken overheden,” 

constateert Ruud Verheijen. “Een nieuwe 

vorm van governance die er nu nog niet is; 

eentje waarbij de verantwoordelijkheden 

niet zo strikt gescheiden zijn. En als die 

nieuwe structuur er ligt, moeten we er ook 

na 2014 op voortborduren.” 

Daar sluiten de andere regiotrekkers zich bij 

aan. Dianne Laarman: “De winst die nu 

geboekt is, willen we niet kwijtraken.”

Het magazine Rivieren verbinden regio’s belicht de uitgangspunten van de regioprocessen.
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“De vrijblijvendheid voorbij”
Deltaprogramma | Nieuwbouw en Herstructurering

We zijn de fase van de vrijblijvendheid 

voorbij. Dat was een belangrijke boodschap 

tijdens de bestuurlijke conferentie op 21 

maart en de Praktijkconferentie Klimaat-

bestendige Stad op 24 januari, die het 

deelprogramma Nieuwbouw en Herstruc-

turering (DPNH) organiseerde.  

Bestuurlijke conferentie  

De voorziters van de vier coalities (elk 

gericht op een thema) van DPNH waren 

duidelijk: de tijd van handelen is aangebro-

ken, want als we nu niets doen, wordt het 

moeilijker en duurder. Ook Henk Ovink, 

waarnemend DG Water en Ruimte, gaf aan 

commitment nodig te hebben. Waar kunnen  

bestuurders zich aan binden? Wat kunnen 

ze waarmaken? Hij verlangt een hoog 

ambitieniveau, maar wil ook weten wat in 

de praktijk haalbaar is. Ovink: “Ik wil een 

deltabeslissing die de toekomst verandert 

en dat mag best een beetje pijn doen.” 

 

Ovink, die binnenkort afreist naar New 

York, om deel uit te maken van de Hurricane 

Sandy Rebuilding Taskforce, vertelde dat ze in de 

Verenigde Staten bijzonder geïnteresseerd 

zijn in de Dutch approach. Niet zo gek, want 

wat we hier in Nederland doen is bijzonder. 

“We kijken naar het verleden en naar de 

toekomst. We hebben onze data op orde. 

We werken met scenario’s en met coalities. 

We gaan uit van een duurzaam handelings-

perspectief. Ons doel is niet reageren, maar 

acteren. En we doen dat niet alleen met 

formele organisaties, maar ook met 

kenniswerkers en inspiratoren,” aldus 

Ovink. Toch is dat geen garantie voor 

succes. De urgentie moet voelbaar zijn, de 

betrokkenheid groot genoeg. “We zijn toch 

voornamelijk rampgestuurd, niet kansge-

stuurd,” merkte een van de deelnemers op. 

Accepteren en anticiperen

Tijdens de deelsessies werd vooral gespro-

ken over nut en noodzaak van meerlaagsvei-

ligheid. Het besef dat niet alles opgelost kan 

worden met het verhogen van dijken, wordt 

steeds groter. Een van de conclusies van die 

kleine discussiesessies was, dat het nodig is 

onderscheid te maken tussen gebieden waar 

het echt gevaarlijk kan worden en gebieden 

waar vooral sprake is van overlast. Waar het 

gevaarlijk wordt, moet preventie de prioriteit 

blijven. Maar voor ‘overlastsituaties’ geldt 

het moto accepteren en anticiperen. 

Otewel: we moeten accepteren dat het 

water soms overlast veroorzaakt en 

anticiperen door aanpassingen in de 

ruimtelijke inrichting toe te passen. 

Praktijkconferentie  

Klimaatbestendige stad

De boodschap van Wim Kuijken tijdens zijn 

openingsspeech op de praktijkconferentie 

Klimaatbestendige stad had een soortgelijke 

strekking: “Kijk vooruit en handel nu”. Er 

werd onder andere gesproken over hoe je  

de urgentie hoog houdt, ook na de Deltabe- 

slissing in 2014. Een andere belangrijke 

vraag was, wat er in regels vervat moet 

worden en waar enkel communiceren en 

inspireren volstaat. Een (video)verslag van 

deze dag en meer informatie is te vinden  

op www.klimaatbestendigestad.nl. 

”Als we nu niets doen, wordt het moeilijker en duurder.” Foto:  Martien Versteegh

Online publicaties

Meer weten over waterveiligheid  

of klimaatbestendige steden?

Ga naar www.dpnhkennisportaal.nl
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Creatieve voorstellen voor klimaatbestendige stad
Deltaprogramma | Nieuwbouw en Herstructurering

Geurt van Randeraat, directeur van SITE 

urban development, is de voorziter van de 

coalitie Bouw en stedelijke ontwikkeling 

van het deelprogramma Nieuwbouw en 

Herstructurering (DPNH). Het is de 

bedoeling dat de coalities met creatieve 

voorstellen komen voor klimaatbestendig-

heid in de stad. 

“Ik was eerlijk gezegd verrast dat ze mij 

vroegen voor deze taak,” vertelt Van 

Randeraat. “Ik zie mezelf niet echt als 

voorziter. Ik wil graag vreemde eenden in 

de bijt samen zeten, een creatief proces op 

gang brengen met behulp van workshops. 

Uiteindelijk is dat – denk ik – juist waarom 

ze me hebben gevraagd. Het mooie is dat 

deze benadering heel goed werkt. We 

hebben ongeveer twintig mensen benaderd 

met de vraag of ze mee willen doen. Die 

mensen hebben een heel verschillende 

achtergrond. Ze komen uit de bouw, het 

zijn projectontwikkelaars, ze werken bij de 

gemeente en bij het waterschap; mensen 

die dagelijks met het vak bezig zijn. Maar 

belangrijk voor mij was ook dat het 

creatieve, vrije denkers zouden zijn. En dat 

ze betrokken zijn ” 

Betrokkenheid

Met die betrokkenheid bleek het wel goed 

te ziten. De vraag die Van Randeraat 

namelijk aan iedereen stelde was: “Woon de 

eerste bijeenkomst bij en besluit daarna of 

je mee wilt doen of niet.” Tot zijn verbazing 

besloot iedereen mee te blijven doen. Van 

Randeraat: “Dat engagement heet naar 

mijn idee te maken met het feit dat het 

thema klimaatbestendige stad de sector 

raakt. Het is een kans om de dingen weer in 

beweging te krijgen. Het is goed om naar 

mooie voorbeelden te kijken. Neem 

bijvoorbeeld de wijk Lanxmeer in 

Culemborg. Leven in en om water en natuur 

is daar het uitgangspunt. Daar is vraag naar; 

dat willen mensen graag. Dat zo’n wijk ook 

klimaatbestendig wordt gebouwd is 

vervolgens mooi meegenomen. Een ander 

prachtig voorbeeld is het ontwerp voor een 

nieuwe markt in Beverwijk. De eigenaar 

heet daar een volledig duurzaam, klimaat-

bestendig plan neergelegd, vanuit zijn  

eigen visie. Maar het moet voor hem ook 

commerciële meerwaarde opleveren, 

anders zou hij het niet doen. Dat kan 

blijkbaar.” 

Muren slechten

Van Randeraat: “Wij zoeken vooral naar 

manieren waarmee de overheid private 

partijen kan uitdagen om zelf klimaatadap-

tatie aan te pakken. En naar manieren om 

de muur te slechten die lijkt te bestaan 

tussen waterschappen en private partijen. 

Misschien bestaat die muur vooral in 

hoofden van de betrokken partijen, want de 

bereidheid tot kennis delen is bij beide 

partijen groot. Maar het blijt een uitdaging 

die beide partijen bij grote projecten in een 

vroeg stadium om de tafel te krijgen.” 

Van Randeraat wil samen met de drie andere 

coalities: stedelijk water, openbare ruimte 

en infrastructuur tot een coherent advies te 

komen, waarvan de voorstellen ingrediën-

ten kunnen zijn voor de Deltabeslissing 

Ruimtelijke Adaptatie, die medio 2014 

gereed moet zijn. 

Geurt van Randeraat wil graag een creatief proces in gang zeten om partijen samen te brengen en aan klimaatadapatie  

te werken. Foto:  Martien Versteegh
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Meerlaagsveiligheid in de Eemsdelta

Gas- en energie-infrastructuur beter beschermd?
Deltaprogramma | Waddengebied

De provincie Groningen, het waterschap 

Noorderzijlvest en de Deltaprogramma’s 

Waddengebied en Nieuwbouw en 

Herstructurering hebben in de Eemsdelta 

onderzoek gedaan naar de efecten van 

meerlaagsveiligheid in binnendijks gebied. 

In dit kustgebied ontbreken slaperdijken 

(reservedijken achter zeedijken), waardoor 

de gevolgen van een dijkdoorbraak relatief 

groot zijn. Water stroomt dan direct en snel 

door naar de stad Groningen en zou een 

gevoelige slag uitdelen aan onze 

energievoorziening. 

De Eemsdelta is de driehoek tussen de 

Eemshaven, Delfzijl en de stad Groningen. 

In dit gebied wordt gas gewonnen. Dit 

draagt jaarlijks circa 10 miljard bij aan de 

schatkist. Ook de lokale economie 

proiteert hiervan. Bovendien vindt een 

groot deel van het internationale gastrans-

port in Europa plaats via noordoost 

Groningen. De Eemsdelta is een dynamisch 

gebied. Er is sprake van bevolkingskrimp, 

bodemdaling en een verhoogde kans op 

aardbevingen als gevolg van de gaswinning. 

Tegelijkertijd is er een sterke economische 

ontwikkeling van de Eemshaven. Over 

enkele jaren wordt hier aan circa 30% van de 

elektriciteitsvraag van Nederland voldaan.

Meerlaagsveiligheid

Door de geograische ligging kan de 

waterhoogte langs de zeedijk bij harde wind 

en storm uit noordelijke richting sterk 

doorwerken. De zeedijk voldoet niet aan de 

huidige toetsingsnormen. Dat betekent niet 

dat er sprake is van een onveilige situatie, 

maar wel dat er iets aan de kering moet 

gebeuren. In twee bijeenkomsten zijn 

mogelijke vormen van kustverdediging voor 

dit gebied uitgewerkt. Het principe van 

meerlaagsveiligheid heet hierbij veel 

aandacht gehad; bijvoorbeeld het aanleg-

gen van dijken om bebouwde gebieden, een 

slaperdijk achter de primaire kering en 

dijken om gaslocaties en hoogwaardige 

bedrijventerreinen.

Kostenefectiviteit

De ontwerpen zijn met een speciaal 

ontwikkeld rekenmodel beoordeeld op 

kosten en efectiviteit voor de reductie van 

schade en het aantal slachtofers. Omdat 

niet alle informatie van bedrijven openbaar 

gemaakt wordt, ziten in het rekenmodel 

enkele lacunes voor bijvoorbeeld de baten 

of indirecte schade. Van de doorgerekende 

vormen van kustverdediging bleek het 

aanpassen van de primaire kering het meest 

kostenefectief. In het binnendijks gebied 

lijkt het interessant, om ter bescherming 

van stedelijk gebied en gaswinlocaties de 

aanleg van een kering halverwege de delta 

nader uit te werken. De gaswinlocaties zijn 

ahankelijk van een groter netwerk van 

energievoorziening en datacommunicatie. 

Het is dan ook niet efectief om de locaties 

individueel te beschermen; in de ruimte-

lijke inrichting (de ‘tweede laag’ van 

meerlaagsveiligheid) moet daarom de hele 

keten beschermd worden.  

Nadere uitwerking

Als vervolg op de ontwerpsessies kijken we 

nu welke mogelijkheden er zijn voor het 

dijktracé Eemshaven-Delfzijl. Hierbij staat 

koppeling van functies centraal. Zo wordt 

bijvoorbeeld geprobeerd om de baten van 

een brede deltadijk, met woonfuncties, 

energiewinning en transportfuncties in of op 

de dijk, in beeld te krijgen. Een andere 

mogelijkheid voor dit tracé is een dubbele 

keringzone, waarbij de ruimte tussen beide 

keringen kan worden gebruikt voor 

natuurontwikkeling. Daarnaast wordt 

gekeken naar mogelijke koppeling van 

maatregelen in de ruimtelijke inrichting met 

regionale kadeverbeteringen. Uiteindelijk is 

de vraag in hoeverre deze maatregelen een 

bijdrage leveren aan het verlagen van het 

overstromingsrisico in deze gebieden. 

In de Eemsdelta is onderzocht wat de efecten van meerlaagsveiligheid kunnen zijn, om het gebied te beschermen tegen  

een eventuele overstroming. 
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Nieuwe programmadirecteur Elze Klinkhammer:  
“Het Waddengebied is een bijzonder gebied.”
Deltaprogramma | Waddengebied

Elze Klinkhammer is een bekend gezicht en 

ervaren in het Waddengebied. Met haar 

benoeming als programmadirecteur kan 

het Waddengebied vol vertrouwen verder 

werken aan de Deltaprogramma-opgaven. 

“Ik vind het een eer om gevraagd te zijn 

voor deze functie. Heel mooi dat ik weer 

mag samenwerken met al die gepassioneer-

de mensen in het Waddengebied . Sinds ik 

in 2008 plaatsvervangend secretaris van het 

Regiecollege Waddengebied (RCW) werd, 

werk ik intensief samen met Waddenbe-

stuurders en -specialisten. Het RCW is het 

leukste college van Nederland. Alle lagen 

van het Huis van Thorbecke zijn hierin 

vertegenwoordigd en een breed scala aan 

onderwerpen komt aan bod. Het was de 

uitdaging om partijen en onderwerpen op 

de juiste manier te verbinden. Met het 

Beheer- & Ontwikkelplan is dat behoorlijk 

gelukt. Er wordt wel eens gezegd dat er te 

veel overlegplatforms zijn in het 

Waddengebied; ik heb daar persoonlijk 

geen hinder van ondervonden. Je werkt 

veelal met dezelfde mensen. Als je elkaar 

vaak ziet, maak je sneller afspraken en 

speelt de formele seting een minder 

belangrijke rol. 

Als voorziter van de Taskgroup Sustainable 

Tourism Strategy houd ik me bezig met het 

opzeten van een strategie voor duurzame 

toerisme in het Nederlandse, Duitse en 

Deense Waddengebied. Dat was één van de 

voorwaarden van UNESCO om in 2009 de 

Waddenzee Werelderfgoed te maken. Ik blijf 

voorziter van deze taskgroup, volgens mij is 

dit een waardevolle aanvulling op het 

programmadirecteurschap.

Sinds juli vorig jaar ben ik betrokken bij het 

Deltaprogramma Waddengebied. De eerste 

maanden heb ik me vooral bezig gehouden 

met de harde keringen in het gebied. 

Maanden waarin ik langzamerhand 

vertrouwd kon raken met de materie. Net 

als veel andere programma’s heet dit ook 

z’n eigen jargon en planningen. Wat ik wel 

direct herken uit mijn RCW-periode is het 

enthousiasme van de mensen waarmee ik 

werk. Het Waddengebied is een bijzonder 

gebied om voor te werken; iedereen in dit 

gebied zal dat, denk ik, beamen.  

Mijn opdracht tot 2015 is helder. Ik kan 

bouwen op het fundament dat mijn 

voorganger Kees van Es zo goed heet 

gelegd. We ziten nu in een fase van het 

Deltaprogramma dat onze bijdrage aan de 

vijf deltabeslissingen helder moet worden. 

Ik hoop dat onze regionale partijen hierin 

kansen zien en dat we gezamenlijk de 

waterveiligheidsstrategiën voor de 

toekomst neerzeten. Ik heb hier alle 

vertrouwen in; niet voor niets zijn de leden 

van het programmateam allemaal akom-

stig uit de diverse regionale overheden.”

Elze Klinkhammer neemt het stokje over van Kees van Es als programmadirecteur Waddengebied.
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Groeiend bewustzijn van kansen en gevolgen 
Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

Publieke, private en maatschappelijke 

partijen in de regio Rijnmond-Drechtsteden 

zijn zich bewust van de kansen en gevolgen 

van het Deltaprogramma voor de ontwikke-

ling van hun eigen regio. Dat blijkt uit de 

bestuurlijke en maatschappelijke consulta-

tieronde van de afgelopen maanden. 

Partijen zijn gemotiveerd om actief te 

blijven participeren in de vervolgfase, 

waarin de voorkeursstrategieën en 

Deltabeslissingen worden uitgewerkt. 

Tijdens de bestuurlijke consultatieronde 

werd duidelijk dat voor de toepassing van 

meerlaagsveiligheid brede belangstelling 

bestaat. Wel lijkt het inwisselen van een 

strategie van preventie voor een van 

gevolgenbeperking voor velen nog een brug 

te ver. In de samenwerkingsverbanden van 

gemeenten – ook daar waar de veiligheidsri-

sico’s gering zijn – is gevraagd om met de 

veiligheidsregio’s te verkennen, welke 

kansen crisisbeheersing biedt bij het 

vergroten van de waterveiligheid.

In de bestuurlijke consultatieronde was 

verder ook veel aandacht voor het vraagstuk 

van de verdeling van zoet water. 

Ontwikkelingen koppelen

Voor de huidige dijkversterkingen (afge-

sproken in het tweede 

Hoogwaterbeschermingsprogramma) 

dringen bestuurders erop aan dat deze 

dijken na realisatie ook voldoen aan de 

uitgangspunten van het Deltaprogramma. 

Ook bleek dat bestuurders graag regionale 

ruimtelijk-economische ontwikkelingen 

koppelen aan maatregelen voor watervraag-

stukken (‘werk met werk maken’). In de 

volgende fase van het Deltaprogramma 

moet blijken waar succesvolle koppelingen 

mogelijk zijn. Er bestaat breed bestuurlijk 

draagvlak voor de lokale maatwerkoplossin-

gen die voor (en met) de deelgebieden zijn 

uitgewerkt. In de Alblasserwaard en 

Krimpenerwaard moet nader onderzoek 

worden gedaan en bestuurlijk verder 

worden gesproken om tot een voorkeursop-

lossing te komen. 

 

Dag van de kansrijke strategieën

De aandacht van bedrijven en maatschap-

pelijke organisaties gaat vooral uit naar de 

beschikbaarheid van zoet water. Dat bleek 

tijdens de Dag van de kansrijke strategieën 

op 21 maart, waar deze partijen de gelegen-

heid kregen om onderwerpen te agenderen 

en bespreken die zij binnen het Deltapro-

gramma van belang vinden. Daarnaast werd 

ook intensief gesproken over de kansen van 

het Deltaprogramma voor economie, 

natuur en ruimtelijke kwaliteit en hoe 

daaraan kan worden samengewerkt met 

maatschappelijke organisaties. 

Er blijkt in de regio veel behoete aan 

informatie en kennis over het Deltapro-

gramma: de materie is complex en vraagt 

veel toelichting. De Stuurgroep Rijnmond-

Drechtsteden blijt er voor zorgen, dat in 

deze behoete wordt voorzien. Om de consul- 

tatieronde over de kansrijke strategieën af te 

sluiten, is er op 20 juni 2013 een bestuurlijke 

conferentie van de Stuurgroep Rijnmond-

Drechtsteden met de regionale bestuur-

ders. Hierin wordt vooruit gekeken naar 

het jaar waarin de voorkeursstrategie 

wordt vastgesteld. 

Brede consultatie

In de eerste drie maanden van 2013 is 

het Deltaprogramma Rijnmond-

Drechtsteden in gesprek gegaan met 

de gemeentelijke portefeuillehou-

ders in de Alblasserwaard-

Vijheerenlanden, Drechtsteden, 

Hoeksche Waard, Midden-Holland 

en de Stadsregio Roterdam, en  

met bestuurders van Waterschap 

Hollandse Delta en Hoogheemraad-

schap Schieland en Krimpenerwaard. 

Voor het eerst zijn ook voor gemeen-

teraden informatieve bijeenkomsten 

georganiseerd. Ook nieuw is dat we 

gesprekken voeren met de veilig-

heidsregio’s. Bedrijven en belangen-

organisaties zijn geraadpleegd op de 

Dag van de kansrijke strategieën op 

21 maart 2013. 

Er blijkt in de regio veel behoete om mee te denken over het Deltaprogramma.
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Bestuurders spreken zich uit

Draagvlak kansrijke strategie IJsselmeergebied
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

De kansrijke strategie voor het 

IJsselmeergebied kan op draagvlak rekenen 

bij betrokken bestuurders. Nadat eerst 

bestuurders de strategie en consequenties 

bespraken op de IJsselMeertop van 27 maart 

2013, stelde de vergrote Bestuurlijke 

Kerngroep IJsselmeergebied XL deze 

vervolgens half april vast.

De kansrijke strategie voor het 

IJsselmeergebied bevat vijf hoofdlijnen:

1. Water afvoeren bij de Afsluitdijk. Dit doen 

we door te spuien (zoals nu) als het kan, 

maar door pompen als het niet anders 

kan. Dit voorkomt grote peilstijgingen in 

het IJsselmeer.

2. We gaan een lexibel peil in het 

IJsselmeergebied toepassen, dat kan 

meebewegen met de actuele ontwikkelin-

gen. Daardoor is het peil niet ieder jaar 

hetzelfde. In het voorjaar gaat het peil het 

ene jaar eerder iets omhoog, dan in het 

andere jaar. En ook de peilverlaging vindt 

niet ieder jaar op hetzelfde moment 

plaats. Het is belangrijk buitendijkse 

gebieden zo in te richten dat deze om 

kunnen gaan met een lexibeler peil.

3. Het IJsselmeergebied kan veel zoet water 

leveren. Toch is het goed om in de 

omliggende watersystemen te kijken naar 

mogelijkheden om anders met het zoete 

water om te gaan, bijvoorbeeld door 

tijdelijk zoet water te bergen, als een 

periode van droogte dreigt.

4. Welke mogelijkheden zien afnemers van 

zoet water om het verbruik te verminde-

ren? Zijn er bijvoorbeeld teelten mogelijk 

die minder zoet water vragen?

5. Tot slot blijven we investeren in watervei-

ligheid door de dijken te onderhouden en 

te versterken. We beperken de risico’s 

voor de inwoners en economie vooral 

met dijken. Op enkele plekken lijkt het 

verstandig, om extra te investeren in de 

veiligheid. We kijken wat de optimale mix 

is tussen preventie, ruimtelijke inrichting 

en rampenbestrijding.

De 130 aanwezige bestuurders op de 

IJsselMeertop toonden veel instemming met 

de hoofdlijnen. Aan de hand van stellingen 

en stemrondes met stemkastjes, gingen zij 

afwisselend plenair en aan tafels met elkaar 

in discussie. Dat betrof de hoofdlijnen, de 

samenhang daartussen en wat er nodig is 

om de strategie uit te voeren.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Diverse deelnemers misten een economi-

sche benadering en de verbindingen met 

andere programma’s die lopen in het 

IJsselmeergebied, zoals RRAAM. De 

risicobenadering kan op grote steun 

rekenen, als de manier om de gevolgen van 

een overstroming goed te beheersen. Een 

veelgehoorde aantekening daarbij was, dat 

het principe van de basisveiligheid 

zorgvuldig uitgelegd moet worden, willen 

er geen misverstanden ontstaan. Tot slot 

van de IJsselMeertop kwam aan de orde, hoe 

de betrokken partijen hun gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor het uitvoeren 

van de strategie kunnen vastleggen en wat 

we daarvoor moeten regelen. Dit alles wordt 

vastgelegd in het werkprogramma voor het 

Deltaprogramma IJsselmeergebied voor 

fase 4.

De uitkomsten van de top zijn half april 

besproken in de vergrote Bestuurlijke 

Kerngroep IJsselmeergebied XL. Deze heet 

de opmerkingen en conclusies van de 

IJsselMeertop overgenomen en zo de 

kansrijke strategie, als eindproduct van fase 

3 van het Deltaprogramma, vastgesteld. De 

BKIJ-XL heet nog expliciet naar voren 

gebracht, dat van alle drie de opties die na 

2050 mogelijk zijn om water af te voeren 

naar de Waddenzee, voor- en nadelen en 

kosten en baten in beeld worden gebracht. 

En dat het uitgangspunt dat niemand er  

in veiligheid op achteruit gaat, zichtbaar 

moet blijven. Een nadere toelichting  

op de kansrijke strategie staat in de  

programmakrant van de IJsselMeertop. 

Eensgezindheid op de IJsselmeertop. Foto: Paul Hilkens
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“Leg prioriteit bij urgente werken”
 Deltaprogramma | IJsselmeergebied

Johan de Bondt is dijkgraaf van Waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en betrokken bij 

drie deelprogramma’s. AGV en de gemeente 

Amsterdam, dat deels in het werkgebied van 

het waterschap ligt, werken vaak nauw 

samen. Ook binnen het Deltaprogramma 

bewijst deze samenwerking zijn nut: “We 

gaan gewoon aan de slag en regelen het. De 

prioriteit moet in mijn ogen wel liggen bij de 

meest urgente werken.”

Diverse deelprogramma’s zijn relevant voor 

het Amsterdamse gebied. Dijkgraaf De 

Bondt is actief in de deelprogramma’s 

Zoetwater, Rivieren en IJsselmeergebied. 

“Het lijkt wel of mijn problemen steeds de 

kleinste zijn,” lacht De Bondt. “Eerst wilden 

ze IJsselmeerwater via de Amstel naar het 

westen vervoeren. Dat hebben we in 2003 

ook al gedaan, wat toen veel voeten in de 

aarde had. Dat idee is nu echter van de baan 

en daar ben ik blij om.” Voor de veiligheid 

ligt dat iets anders. “De grootste bedreiging 

voor Amsterdam ligt verder weg, dat is de 

Lekdijk van dijkring 44. Als die doorgaat, 

stroomt Amsterdam voor een deel onder 

water. Ik wil er daarom voor zorgen dat de 

Lekdijk met voorrang wordt versterkt.”

Voor het IJsselmeergebied richt de dijkgraaf 

zijn aandacht onder meer op het peil van 

het Markermeer. “Er is onderzocht of het 

peil zou kunnen zakken onder het huidige 

streefpeil dat we nu in de zomer kennen. 

Dat is voor ons echter absoluut onwenselijk. 

Het wordt dan heel moeilijk om het 

Naardermeer en de Vechtstreek van zoet 

water te blijven voorzien.” 

Dat de samenwerking tussen AGV en de 

gemeente Amsterdam goed gaat, blijkt 

onder meer bij de ontwikkeling van het 

NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. De 

Bondt: “De kades daar zijn niet klimaatbe-

stendig, maar door nu al de meerlaagse 

veiligheid toe te passen, maken we toch 

wonen en werken mogelijk. Er wordt 

gewerkt aan vluchtwegen en aan een andere 

inrichting van gebouwen. Essentiële 

functies moet je niet op de begane grond 

plaatsen. Zonder de kades te versterken, 

beperken we zo toch de schade en voorko-

men we slachtofers.”

De dijkgraaf is tevreden over het proces van 

het Deltaprogramma. Hij merkt dat partijen 

naar elkaar luisteren en dat creativiteit en 

nuchterheid zijn aangewakkerd. “Als ik kijk 

naar de resultaten en oplossingen die we de 

afgelopen jaren hebben weten te bereiken, 

verwacht ik een groot en langdurig 

draagvlak voor de uitkomsten van het 

programma. Ik voorzie dat de uitvoering 

makkelijker gaat verlopen.” 

 Johan de Bondt, dijkgraaf AGV: “Samenwerking met Amsterdam is niet in geld uit te drukken, maar wel heel efectief.”
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Innovatieve dijkconcepten voor meer dan veiligheid
Deltaprogramma | Zuidwestelijke Delta

Binnen de Zuidwestelijke Delta is veel 

aandacht voor innovatieve dijkconcepten. 

Zowel binnen het Uitvoeringsprogramma 

(via de deelalliantie Innovatieve Dijken), als 

het Deltaprogramma. Het toepassen van 

innovatieve dijkconcepten kan helpen bij 

het optimaliseren van de veiligheidsstrate-

gieën. In het kader van het deelprogramma 

Zuidwestelijke Delta is in 2012 onderzoek 

gedaan naar innovatieve dijkconcepten en 

de meerwaarde en kansen hiervan. Het 

onderzoeksrapport Innovatieve dijkconcep-

ten in de Zuidwestelijke Delta verscheen in 

maart. 

Nieuwe typen waterkeringen of aanpassin-

gen aan bestaande waterkeringen moeten 

ons land beschermen tegen overstromin-

gen. Daarnaast kunnen ze kansen bieden 

voor multifunctioneel (mede)gebruik, zoals 

voor recreatie en toerisme, natuur, visserij 

en aquacultuur, landschappelijke kwaliteit 

en wonen. In het onderzoek zijn zeven 

representatieve innovatieve dijkconcepten 

gedeinieerd, die elk verschillen in aard, 

werking en ruimtelijke inpassing.

Meerwaarde

Erik-Jan van der Meer van het deelprogram-

ma Zuidwestelijke Delta was opdrachtgever 

voor het onderzoek. 

“De meerwaarde van innovatieve dijkconcep-

ten vertaalt zich vooral in mogelijkheden 

voor multifunctioneel gebruik, voornamelijk 

voor recreatie, zoute landbouw en aquacul-

tuur. Er zijn ook andere maatschappelijke 

baten. Denk aan een verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit en ecologische baten 

door ontwikkeling of behoud van waarde-

volle natuur. Daarnaast dragen ze bij aan de 

veiligheid van de dijk(zone). Bijvoorbeeld 

door het verminderen van de golfaanval op 

de dijk en het beperken van de erosie van de 

vooroever. Kortom, het biedt echt kansen en 

die nemen we zoveel mogelijk mee in de 

veiligheidsstrategieën van het Deltapro- 

gramma.” 

Projectbureau Zeeweringen versterkt eind 2013 het duin bij het Sophiastrand op Noord-Beveland in plaats van de achterliggende dijk. Deze werkwijze zorgt voor minder natuurschade en 

minder overlast voor omwonenden. Door het opspuiten van het zand wordt het Sophiastrand breder. Deze versterking gaat ook de zandhonger in de Oosterschelde tegen.
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Bestuurlijke consultatie afgerond

Gesprekken met paspoorten blijken succes
Deltaprogramma | Zuidwestelijke Delta

In februari en maart heet de Stuurgroep 

Zuidwestelijke Delta met haar achterban, 

met de ‘gebiedspaspoorten’ op tafel, 

gesprekken gevoerd over de kansrijke 

strategieën. “We schoven aan bij tien 

reguliere bestuurlijke overleggen rond de 

wateren in ons gebied. Daarbij waren ook 

gemeenten aanwezig. Iedereen is goed op 

de hoogte en zit behoorlijk op een lijn. Dat 

is ijn om te kunnen constateren,” zegt Carla 

Schönknecht, de kersverse gedeputeerde 

Water en Natuur van de Provincie Zeeland. 

Schönknecht is de overleden gedeputeerde 

Sjoerd Heijning opgevolgd in de Stuurgroep 

Zuidwestelijke Delta. “Het betekent dat we 

een zorgvuldig traject bewandelen en onze 

achterbannen goed informeren en 

betrekken. Tijdens mijn eerste weken was 

ik bij drie consultatiegesprekken aanwezig 

en was ik voorziter van de bijeenkomst 

met het Bestuurlijk Overleg Krammer-

Volkerak en het Bestuurlijk Overleg 

Westerschelde. De gebiedspaspoorten 

hebben enorm geholpen. De blauwe 

boekjes, die lijken op een paspoort, geven 

per gebied een mooi overzicht van de 

opgaven en mogelijke oplossingen op 

korte en lange termijn. Heel concreet, met 

als gevolg dat de bijeenkomsten ook vlot 

verliepen. Ik merk dat de stap van moge-

lijke strategieën naar kansrijke strategieën 

nu goed te zeten is.”

Verhelderende vragen

Tijdens de bijeenkomsten werd aanwezigen 

gevraagd naar hun mening over de kansrijke 

strategieën voor veiligheid en de zoetwater-

voorziening. Maar ook wat de besturen zelf 

kunnen en willen doen, en welke mogelijke 

creatieve combinaties zij zien met hun eigen 

ambities en plannen. De relatie tussen 

strategieën en vraagstukken rond berging en 

zoet water in de Grevelingen en het 

Volkerak-Zoommeer kwam eveneens aan de 

orde. Daarmee legt de Zuidwestelijke Delta 

de verbinding naar het hier en nu in het 

Deltaprogramma en slaan we een brug 

tussen Rijk en regio. Daarnaast is in de 

gesprekken continu aandacht voor de 

meekoppelkansen op het gebied van 

economie en ecologie. De reacties op de 

gepresenteerde strategieën verschilden. Er 

werden vooral verhelderende vragen gesteld. 

Daaruit bleek weer dat de deelprogramma’s 

Zuidwestelijke Delta, Rijnmond-

Drechtsteden en Zoetwater nauwe banden 

met elkaar hebben. Vragen die werden 

gesteld, gingen behoorlijk de diepte in, zoals: 

waar vindt de discussie over het zoetwater-

basisniveau plaats? Hoe duurzaam is het 

Haringvliet als zoetwaterbassin, als het door 

slibafzeting steeds ondieper wordt? En 

waarom is waterberging in de Oosterschelde 

niet kansrijk? Een schritelijke terugkoppe-

ling naar de deelnemers op de vragen en 

opmerkingen volgt.

 

Betekenis van water

“Deze consultatieronde was een mooie 

kennismaking met het werk van Stuurgroep 

Zuidwestelijke Delta,” vindt Schönknecht. “Het 

gebied en de betekenis van water en zand zijn 

door mijn achtergrond uit de recreatie-sector 

niet nieuw voor mij. Na de consultatie ben ik er 

nog meer van overtuigd dat een gezonde 

natuur veel economische waarde heet voor 

deze regio. De betekenis van zand gaat zelfs 

nog verder. Zand is niet alleen voor deze regio 

van groot belang, maar voor heel Nederland. 

Zeker waar het gaat om veiligheid en de kansen 

die zand oplevert voor economie en ecologie. 

Gelukkig hebben we er genoeg van, maar we 

moeten het wel op orde houden!”

Inmiddels zijn alle reacties ontvangen en 

wordt gewerkt aan de antwoorden. Deze 

komen tijdens de volgende bijeenkomst van 

de stuurgroep (16 mei) aan bod.

In het rapport is ook aandacht voor de 

kosten en het beheer van de verschillende 

dijkconcepten. Op kaarten zijn de locaties 

weergegeven waar speciieke dijkconcepten 

mogelijk zijn en in tabellen is de meerwaar-

de van de speciieke concepten uitgewerkt.

Hier kunt u het rapport Innovatieve 

dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta 

downloaden.
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Het toepassen van innovatieve dijkconcepten creëert meekoppelkansen voor economie en natuur en past daarmee uitstekend  

binnen de ambitie van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta: een veilige, ecologisch veerkrachtige en economisch vitale delta.
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Consultatieronde Nationale Visie Kust 
Deltaprogramma | Kust

Met de deinitieve versie van de Nationale 

Visie Kust in het vizier (september dit jaar) 

wordt op 23 mei de consultatieversie met de 

maatschappelijke partijen besproken. De 

partijen worden uitgenodigd te reageren. 

De consultatieversie wordt op 6 mei 

verstuurd en de reactietermijn sluit op  

4 juni. Reacties worden op 13 juni in de 

Stuurgroep Kust besproken en daarna 

verwerkt in de deinitieve visie. 

De Nationale Visie Kust integreert de 

opgaven van langetermijn veiligheid en 

ruimtelijke opgaven op de korte termijn. 

Deze ‘notenbalkkaarten’ zijn een schemati-

sche weergave van de opgaven voor 

veiligheid, natuur, economie en bereikbaar-

heid langs de Nederlandse kust. Ze maken 

kansrijke combinaties tussen de verschil-

lende opgaven in een gebied inzichtelijk.
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Kustweken: 

Samen waarde toevoegen aan een mooie,  
sterke en veilige kust
Deltaprogramma | Kust

Hoe kunnen we een veilige kust verbinden 

met economische kansen en ruimtelijke 

kwaliteit? Met die opdracht ging Atelier 

Kustkwaliteit in 2011 van start. In ontwerpa-

teliers langs de Nederlandse kust werd 

kennis en praktijkervaring samengebracht 

in ontwerpend onderzoek voor grote lange 

termijn opgaven. 

In projecten als ‘Stad aan Zee’ en ‘De 

toekomst van stille kustlandschappen’ werd 

door tijdschalen en over de grenzen van de 

verschillende disciplines heen gewerkt. De 

lange termijn, met alle onzekerheden die 

daarbij horen, werd gekoppeld aan de 

alledaagse praktijk. Deze integrale aanpak 

blijkt succesvol: nieuwe ideeën en inzichten 

uit de ateliers vinden nu hun weg in de 

Nationale Visie Kust.

“De kust is niet alleen ons meest sublieme 

landschap, maar blijkt ook in economische zin de 

‘gouden rand’ van Nederland. Er zijn volop kansen 

de kust te versterken en die tegelijk aantrekkelijker en 

gediferentieerder te maken.” 

Jandirk Hoekstra, Ateliermeester 

Deze manier van werken heet meerwaarde 

en verdient daarom opvolging. De resulta-

ten van twee jaar Atelier Kustkwaliteit en de 

vraag hoe deze verder te brengen staan dan 

ook centraal in de Kustweken. 

Kustmaquete en debaten:  

waar en wanneer?

Tijdens de Kustweken is in Zeeland, 

Friesland, Zuid-Holland en Noord-Holland 

een vrij toegankelijke expositie te zien met 

de maquete van ons kustsysteem als vast 

onderdeel. Rond deze expositie is in elke 

provincie een wisselend programma 

opgezet, met lokale kustprojecten en 

-evenementen. In een debat met aanspre-

kende persoonlijkheden wordt over de 

resultaten van de Ateliers, de richting van  

de Nationale Visie Kust en mogelijke 

vervolgstappen gediscussieerd. 

Bent u ook geïnteresseerd in de  

ontwikkelingen aan onze kust?  

Kijk dan op www.kustweek.nl  

voor activiteiten bij u in de buurt. 

 Volg ons: @Kustweek 

Naast Deltaprogramma Kust zijn TU 

Delt, Van Oord, Stimuleringsfonds 

voor de Architectuur, de gemeente 

Den Haag en de provincies Zuid-

Holland, Noord-Holland, Zeeland  

en Friesland initiatiefnemers van 

Atelier Kustkwaliteit.

Locatie Expositie Debat

Zeeland 4 t/m 12 mei 14 mei

TU Delt 14 t/m 21 mei 21 mei

Zuid-Holland 23 mei t/m 2 juni 30 mei

Noord-Holland 4 t/m 12 juni 4 juni

Een voorbeeld van de opbrengst van de ateliers: onderzoek naar mogelijkheden voor een zandige versterking van 

Zandvoort, waarin ook nieuwe (tijdelijke) ontwikkelingen de ruimte krijgen. Bron: FABRIC.
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Agenda

Belangrijke data Delta programma 

2013

23 Mei  Overleg Infrastructuur en 

Milieu (OIM)

29 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 3, nr 2, 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 kansrijke strategieën voor de 

waterveiligheid en zoetwatervoorziening centraal. De komende tijd kunt u de ontwikke-

ling van strategieën naar deltabeslissingen volgen. DeltaNieuws verschijnt elke twee 

maanden. Het volgende nummer verschijnt rond 6 juni.

Deltaprogramma

Doel van het Deltaprogramma is om Nederland nu en 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 organisa-

ties 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

April 2013

Onderzoek online op www.kustkennis.nl

Deltaprogramma Kust heet de afgelopen 

jaren verschillende onderzoeken laten 

uitvoeren. De uitkomsten van deze 

onderzoeken vormen de basis van keuzes 

die gemaakt worden in onder andere de 

Nationale Visie Kust en dragen bij aan de 

Deltabeslissing Veiligheid. Deltaprogramma 

Kust vindt het daarom belangrijk dat deze 

kennis openbaar is. De onderzoeken zijn in 

thema’s ondergebracht en online beschik-

baar gemaakt. Kijk voor een volledig 

overzicht op www.kustkennis.nl.  

Foto: Tineke Dijkstra
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