


Minister Schultz van Haegen:

“Niet alleen kijken naar de kansen op een 
overstroming, maar ook naar de gevolgen.”

Minister Schultz van Haegen van 

Infrastructuur en Milieu heet onlangs de 

Tweede Kamer haar visie gegeven over het 

nieuwe beleid voor waterveiligheid en de 

zoetwatervoorziening.

 “Het belangrijkste in het nieuwe watervei-

ligheidsbeleid vind ik dat we niet meer 

alleen kijken naar de kansen op een 

overstroming, maar dat we ook de gevolgen 

van een overstroming meenemen. Daar 

waar het risico op grote groepen slachtof-

fers en economische schade groot is, wil ik 

extra investeren. Vitale en kwetsbare 

infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen, 

vliegvelden, gasvelden en ziekenhuizen, 

krijgen ook extra aandacht. Zo maken we 

een directe koppeling tussen de hoogte van 

de dijk en de mensen en de waarde áchter 

de dijk. Hierdoor maken we het waterveilig-

heidsbeleid preciezer, veiliger en eiciënter”, 

aldus Schultz van Haegen.

U woont zelf in de Randstad. Maakt u zich 

wel eens zorgen of u veilig bent voor 

water in uw eigen woonomgeving?

“Delen van de Randstad zijn te vergelijken 

met een badkuip. De duinen liggen veel 

hoger dan bijvoorbeeld het Groene Hart. Ik 

weet dat Nederland, en de Randstad, goed is 

beschermd tegen het water en dat we waar 

mogelijk het water ook de ruimte geven. 

Dat neemt niet weg dat het ontzetend 

belangrijk is, om te weten wat je moet doen 

als het toch misgaat en waar je het beste 

heen kan gaan, zeker als je in een gebied 

woont met een verhoogd risico op 

overstromingen. Nu is dat waar ik woon 

niet direct het geval, maar ik weet wel dat  

ik zo snel mogelijk hoger gelegen gebied 

opzoek als er iets gebeurt.”

Bouwen met de natuur en de koppeling 

van water en ruimte staan eveneens hoog 

op uw agenda. Hoe werkt u hier aan? 

“We moeten water en ruimtelijke ontwikke-

ling zien te verbinden. Provincies, gemeen-

ten en waterschappen hebben daarin wat 

mij betret een belangrijke rol, daarom 

werken alle overheden samen in het 

Nationale Deltaprogramma. We moeten 

meer waterbewust gaan bouwen en de 

ruimte zo inrichten, dat de kans op en de 

gevolgen van een overstroming beperkt 

blijven. Op dit moment wordt er al veel 

gewerkt aan natuurlijke waterveiligheids-

methoden, zoals de Zandmotor en Ruimte 

voor de Rivier. Daarnaast moet ook het 

stedelijke gebied zo ingericht worden, dat 

de overlast van regenwater, hite en droogte 

beperkt blijt - nu en in de toekomst.”

“De beschikbaarheid van zoet water lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is het niet.”
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Welke meerwaarde ziet u voor het 

Deltaprogramma?

“Gemeenten, provincies, waterschappen en 

ministeries, waaronder RWS, werken op 

nationale schaal intensief samen op twee 

essentiële terreinen: onze waterveiligheid 

en de zoetwatervoorziening. 

Belanghebbenden, bedrijven en kennisin-

stellingen doen actief mee. Deze vorm van 

samenwerking is uniek en zorgt voor 

nieuwe en vernieuwende oplossingen voor 

de uitdagingen die leven met water met zich 

meebrengt.”

Wat zijn wat u betret de speerpunten van 

het zoetwaterbeleid?

“In Nederland hebben we op jaarbasis 

genoeg water, maar niet altijd op het juiste 

tijdstip, op de juiste plek en van de juiste 

kwaliteit. Water speelt niet alleen een 

cruciale rol in de leebaarheid van onze 

omgeving, het is ook cruciaal voor onze 

economische positie. De beschikbaarheid 

van zoet water lijkt een vanzelfsprekend-

heid, maar dat is het niet. In de zomer, 

tijdens langdurige droge perioden, treden 

nu al watertekorten op en ontstaan er 

knelpunten. Ahankelijk van de ontwikke-

ling van het klimaat en de economie kan 

de schade door watertekorten link 

toenemen. Er kan onomkeerbare schade 

ontstaan aan natuur, de stabiliteit van 

keringen kan niet meer gegarandeerd 

worden, de nutsvoorzieningen komen 

onder druk en er ontstaan knelpunten voor 

landbouw en industrie.

Als Rijk, regio en sectoren delen we het 

belang dat we aan zoet water hechten en 

de ambitie om het watersysteem op orde te 

houden voor leebaarheid en economie. 

We doen dat samen in het Deltapro-

gramma. Overheden en watersector zijn er 

verantwoordelijk voor dat we knelpunten 

oplossen en onze ambities waarmaken. Dit 

moet een samenspel zijn van maatregelen 

in het hoofdwatersysteem, in de regionale 

watersystemen en door de watersector. 

Bijvoorbeeld door een bellenpluim aan te 

leggen in de Nieuwe Waterweg, waarmee 

verzilting kan worden tegengegaan door 

middel van luchtbellen, of door meer water 

vast te houden in de regio.”

Wat mogen mensen verwachten van de 

overheid als het gaat om de 

zoetwatervoorziening? 

“Zoals in het Regeerakkoord staat, is de zorg 

voor het waterbeheer een essentiële 

overheidstaak. De verwachting is dat we in 

Nederland een groeiend tekort krijgen aan 

zoet water voor verschillende functies. 

Binnen het Deltaprogramma wordt door 

het formuleren van een voorzieningenni-

veau helder gemaakt wie waarvoor 

verantwoordelijk is, nu en voor de lange 

termijn. Dat voorzieningenniveau 

omschrijt precies de taak van de overheid 

en de daaraan verbonden inspanningen, 

zowel onder normale als onder extreme 

omstandigheden.”  

Verwacht de overheid ook iets van mensen 

en bedrijven zelf? En zo ja, wat dan?

“Jazeker. Het opvangen van de gevolgen van 

klimaatverandering zie ik als een gezamen-

lijke verantwoordelijkheid voor het Rijk, 

decentrale overheden én watergebruikers. 

Er ligt dus nadrukkelijk ook een verant-

woordelijkheid bij gebruikers en regionale 

waterbeheerders om de mogelijkheden 

voor meer zelfvoorzienendheid te vergro-

ten. Ik ben heel blij met de bereidheid die 

de watersector toont om zelf aan de slag te 

gaan, bijvoorbeeld door te zorgen voor 

meer berging van water en door zuiniger 

om te gaan met water.”

Welke maatregelen voor zoet water 

spreken u het meest aan? 

“Zorgen voor leebare en klimaatbestendige 

steden en blijvend beschermen van onze 

unieke natuur en onze economische positie 

vind ik heel belangrijk. Maar liefst 17% van 

ons BNP wordt verdiend dankzij de beschik-

baarheid van zoet water. Door te bouwen 

met de natuur en meegaan met natuurlijk 

processen versterken we niet alleen onze 

waterbescherming, maar zorgen we er ook 

voor dat het watersysteem lexibel is, zonder 

economische kansen te blokkeren.”

U heet zelf een aantal jaren in de lokale 

politiek gezeten. Stond waterrobuust 

bouwen of een klimaatbestendige stad 

daar op de politieke agenda? 

“Niet echt. Het thema begint nu gelukkig op 

de agenda te komen. Steeds meer steden 

pakken de problematiek actief op. Neem 

Roterdam met het multifunctioneel 

waterplein Benthemplein of de 

Amsterdamse wijk Watergraafsmeer, waar 

wordt gewerkt aan een klimaatbestendige 

inrichting. Ook de EU heet het thema op de 

agenda gezet en onlangs de Europese 

Adaptatie strategie gepresenteerd.”

Wat moet er gebeuren om dit onderwerp 

wél op de lokale agenda te krijgen?   

“Op dit moment zijn vier zogenaamde 

coalities actief, waarin mensen samenwer-

ken die dagelijks bezig zijn met stedelijk 

water, bouw, openbare ruimte of infrastruc-

tuur. Het doel is dat zij advies geven aan het 

Deltaprogramma Nieuwbouw en 

Herstructurering, dat tot doel heet de 

klimaatbestendige stad dichterbij te 

brengen. Ook zijn de leden van de coalities 

natuurlijk belangrijke ambassadeurs voor 

de klimaatbestendige stad.”

U gaat over ruimtelijke ordening, 

waterkwaliteit en waterkwantiteit. Hoe 

gaat u zorgen voor een goede koppeling 

hiertussen? 

“Waterbeheer en ruimtelijke ordening zie ik 

niet los van elkaar. Ik vind het belangrijk dat 

deze koppeling wordt gemaakt. Dat gebeurt 

bijvoorbeeld in de deltabeslissingen: met de 

nieuwe aanpak van meerlaagsveiligheid 

koppelen we waterkwantiteit aan de 

ruimtelijke inrichting van een gebied. Ook 

in de voorstellen voor zoet water nemen we 

de ruimtelijke aanpassing mee. Kijk maar 

naar de klimaatbufers, gebieden waar 

natuurlijke processen de ruimte krijgen en 

met klimaatverandering meegroeien. Dus 

niet alleen haalbaarheid en betaalbaarheid 

spelen een rol bij de keuze van maatregelen, 

maar ook de samenhang met veiligheid en 

waterkwaliteit. In Nederland zijn water en 

ruimte onlosmakelijk met elkaar verbon-

den. Door er op die manier naar te kijken en 

naar te handelen, kunnen we veilig, duur- 

zaam en bestendig met ons water leven.”
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Stuurgroep Deltaprogramma bespreekt DP 2014
De Stuurgroep Deltaprogramma heet 

woensdag 29 mei de laatste bestuurlijke 

puntjes op de i gezet voor het Deltapro-

gramma 2014 (DP2014) dat op Prinsjesdag 

verschijnt. Er was grote waardering voor het 

vele werk dat door alle betrokkenen binnen 

het Deltaprogramma is verricht.

Een belangrijk punt dat werd besproken is  

de overgang naar de nieuwe norm voor 

waterveiligheid. We kunnen onze kennis nu 

verzilveren en verankeren in een nieuw 

waterveiligheidsbeleid, dat zowel kijkt naar 

de kans op een overstroming, als naar de 

mogelijke gevolgen ervan (de zogenaamde 

risicobenadering). We hebben afgesproken 

hoe de overgang naar de wetelijke vastleg-

ging in 2017 het beste kan verlopen, zodat al 

tijdig met de nieuwe norm in het achter-

hoofd kan worden gewerkt aan de verster-

kingsprojecten in het nieuwe Hoogwater- 

beschermingsprogramma. Dat betekent dat 

er na de deltabeslissingen in 2015 al 

voortvarend mee aan de slag gegaan kan 

worden. De stuurgroep benadrukte dat 

goede communicatie over de aanpak 

belangrijk is. 

In de nieuwe normen voor waterveiligheid 

wordt een bepaalde gebiedsspeciieke mate 

van evacuatie bij een dreigende overstroming 

verondersteld. Deze aannames moeten 

bestuurlijk worden gevalideerd door  

de veiligheidsregio’s. Daarnaast is het 

belangrijk mensen een handelingsper-

spectief te geven. Op 31 mei hebben de 

deelnemers van het Veiligheidsberaad hun 

medewerking aan deze acties toegezegd aan 

de deltacommissaris en directeur-generaal 

Rijkswaterstaat. In het Veiligheidsberaad 

ziten de voorziters van de veiligheidsre-

gio’s. Veiligheidsregio’s zijn gemeentelijke 

samenwerkingsorganisaties met als taak de 

voorbereiding, respons en informatievoor-

ziening bij rampen en crises.

Buitendijkse gebieden

Ook heet de Stuurgroep Deltaprogramma 

gesproken over de situatie in buitendijkse 

gebieden. Beleid daarvoor is in 2011 door de 

Minister van Infrastructuur en Milieu 

vastgesteld. De vraag is of dit beleid 

aanpassing behoet nu een nieuwe 

normbenadering wordt gekozen. Het beleid 

geet ruimte aan de regionale overheden - 

provincies, gemeenten en waterschappen - 

om de risicobenadering ook buitendijks toe 

te passen en op maat gesneden maatregelen 

te trefen. Hierover wordt nog met de 

minister doorgepraat in het NBO. Daarnaast 

is afgesproken dat meerlaagsveiligheid 

(preventie, ruimtelijke inrichting, rampen-

beheersing) nu daadwerkelijk zal worden 

toegepast in een aantal pilots waar zwaarwe-

gende maatschappelijke belangen spelen of 

de kosten van dijkversterking erg hoog zijn. 

De ervaringen van de pilots worden gebruikt, 

om ook de bestuurlijke verankering van 

meerlaagsveiligheid goed te organiseren.

Voorzieningenniveaus zoet water

Voor zoet water zijn de afspraken om tot 

voorzieningenniveaus (over waterverdeling 

en watergebruik) te komen bevestigd. 

Verder is gesproken over de inanciering van 

maatregelen voor zoet water, waarvoor in 

de komende fase een goede onderbouwing, 

noodzakelijk is - ook wat betret kosten en 

baten. Als hierover meer duidelijkheid is, 

kan verder worden gegaan met het 

regionaal uitwerken van het nieuwe beleid.

Volgende stappen

Met deze vruchtbare resultaten van de 

stuurgroep kan de deltacommissaris zijn 

voorstel voor het DP2014 afronden, zodat de 

deinitieve bestuurlijke afstemming op 27 

juni kan plaatsvinden in het NBO. De 

volgende stappen zijn nu: behandeling in 

het kabinet en met de Unie van 

Waterschappen, het Interprovinciaal 

overleg en de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten in het Nationaal Bestuurlijk 

Overleg (NBO) onder leiding van de minister 

van Infrastructuur en Milieu.

Stuurgroep Deltaprogramma

De Stuurgroep Deltaprogramma 

adviseert de deltacommissaris over de 

inhoudelijke samenhang van het 

Deltaprogramma. Van elke stuurgroep 

van de zes gebiedsgerichte en drie 

generieke deelprogramma’s wordt een 

bestuurder uitgenodigd. Daarnaast 

nemen de voorziters van de koepels 

(VNG, IPO en UvW) deel aan de 

Stuurgroep Deltaprogramma en namens 

de Rijksoverheid de directeuren-generaal 

van de twee departementen 

(Infrastucuur en Milieu en Economische 

Zaken) en van Rijkswaterstaat. De 

deltacommissaris is voorziter van dit 

overleg. Voor meer informatie over de 

besluitvorming over DP2014 en de rollen 

en deelnemers van de Stuurgroep en het 

Nationaal Bestuurlijk Overleg, zie ook 

De besluitvorming over DP2014 in 

Deltanieuws jrg 3 nr 1.

De overgang naar de nieuwe norm voor waterveiligheid was een belangrijk punt in de Stuurgroep Deltaprogramma.
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Kennisconferentie Deltaprogramma: 

Innovatie en creativiteit stimuleren

Op 23 april vond de derde kennisconferentie 

van het Deltaprogramma plaats. Die was dit 

keer georganiseerd samen met het 

programma Kennis voor Klimaat en 

Wageningen Universiteit. 

Ruim 250 deelnemers hebben de huidige 

kennisvragen van het Deltaprogramma en 

het kennisaanbod van universiteiten, 

kennisinstellingen, onderzoeksprogram-

ma’s en marktpartijen uitgewisseld en 

bediscussieerd. Daarbij was er aparte 

aandacht voor Deltaproof, het onderzoeks-

programma van de waterschappen. 

Het accent lag dit keer op de ‘groene 

aspecten’ van het Deltaprogramma: hoe de 

opgaven en oplossingen voor waterveilig-

heid en zoet water in relatie staan tot 

landbouw, natuur en het type maatregelen, 

waarin natuurlijke processen worden 

benut. Ook wel building with nature 

genoemd. Ook vraagstukken over de nadere 

uitwerking van het Deltaprogramma en de 

deltabeslissingen, na 2015, kwamen aan 

bod, zoals het lexibiliseren van het 

waterbeheer, regionaal maatwerk, 

meekoppelen met andere ontwikkelingen 

en de benodigde governance of wijze van 

besturen. 

Het doel van de kennisconferenties is 

innovatie en creativiteit te stimuleren door 

vragers en aanbieders van kennis met elkaar 

in contact te brengen en om de kennis te 

verankeren. Het verslag is beschikbaar op 

www.deltacommissaris.nl. In 2014 

organiseert het Deltaprogramma de 

kennisconferentie samen met Deltares en 

NL-ingenieurs.Hans Oosters (bestuursvoorziter STOWA) overhandigt de 

tussentijdse resultaten van Deltaproof aan deltacommis-

saris Wim Kuijken.

Programmadirecteur draagt stokje over:

“We hebben veel bereikt.”
Deltaprogramma | Nieuwbouw en Herstructurering

Frans Vlieg heet per 1 juni afscheid genomen 

als programmadirecteur Nieuwbouw en 

Herstructurering (DPNH). Hij is met 

pensioen. David van Zelm van Eldik neemt 

het stokje van hem over. Tijdens de eerste 

dag van de overdracht, op 21 mei, vindt dit 

tweegesprek plaats in de kamer van Frans. 

Dozen vol boeken en dossiers van David 

staan al voor de deur in de gang.  

Hoe is het om het stokje over te  

dragen, Frans?

“Wat onwennig, maar het voelt ook goed. 

Het is tijd om ruimte te creëren voor nieuwe 

dingen en voor een nieuwe generatie. Ik 

heb aangedrongen op een tijdige opvolging 

en ik ben dan ook blij dat David hier nu al 

aan tafel zit. De keus voor David stemt me 

ook tevreden. Hij heet het Delta-atelier 

opgezet en geleid en kent daarom het 

Deltaprogramma goed. Hij neemt veel 

kennis mee.” 

David van Zelm van Eldik knikt instem-

mend. “Ik vind het geweldig dat ik de 

komende anderhalf jaar bij DPNH mag 

werken. De overstap van het Delta-atelier 

naar DPNH voelt goed. Ik ben opgeleid als 

landschapsarchitect en heb altijd gewerkt 

op het snijvlak van ruimtelijke ordening en 

beleidsontwikkeling. DPNH is bij uitstek het 

programma dat verbinding maakt tussen 

water en ruimtelijke ordening en ontwerp. 

Daar voel ik me op mijn plek. Bij het 

Delta-atelier was ik adviseur van de negen 

deelprogramma’s. Nu ga ik meer deel 

uitmaken van het proces zelf en kan ik 

concreter bijdragen aan de 

deltabeslissingen.”

Frans Vlieg: “Er moet nog veel gebeuren voor 

die deltabeslissingen er liggen. Ik hoop dat 

David koersvast zal zijn wat betret de 

inhoud. We hebben de afgelopen jaren veel 

kennis opgedaan en de discussie opgezocht. 

Op basis daarvan hebben we gekozen voor 

twee hoofdlijnen: meerlaagsveiligheid en de 

klimaatbestendige stad. Het lijkt me 

verstandig die lijnen te volgen. David moet 

dat uiteraard wel op zijn eigen manier doen 

en zijn eigen sterke punten koesteren.”

“Helemaal mee eens,” reageert David lachend. 

“Natuurlijk houden we die lijnen vast. Ik 
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ben iemand die erg houdt van dingen 

bouwen en nu ben ik op een rijdende trein 

gestapt. Dat is heel wat anders dan het 

Delta-atelier dat ik van nul heb opgebouwd. 

Maar hoewel de richting van de trein 

duidelijk is, moet er moet nog steeds worden 

gebouwd. Het gaat om het concreet maken 

van wat er nu ligt. Dat het om een functie 

gaat die over anderhalf jaar niet meer 

bestaat, vind ik geen probleem. Ik denk zelfs 

dat dat goed bij mij past. Ik kan zo gericht 

ergens naar toe werken, oogsten, afronden 

en dan weer door naar iets nieuws.”

Waar ben je het meest trots op, Frans?

“Ik denk dat het heel goed is dat we de 

afgelopen jaren op de twee hoofdlijnen 

– meerlaagsveiligheid en klimaatbestendige 

stad -zijn uitgekomen. Verder hebben we 

bereikt dat de discussie over meerlaagsvei-

ligheid verschoven is van de vraag óf 

meerlaagsveiligheid een interessant 

concept is naar de vraag hóe meerlaagsvei-

ligheid het beste ingezet kan worden.  

Dat is een enorme winst. Voor het thema 

klimaatbestendige stad zijn we samen met 

andere overheden en bedrijfsleven aan de 

slag om acties te deiniëren en stapsgewijs 

klimaatbestendig te handelen. De adviezen 

hiervoor worden eind juni aangeboden aan 

de stuurgroep van DPNH en worden gebruikt 

in onze Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie. 

Kortom, we maken onze deltabeslissing 

samen met de mensen die er ook mee 

moeten gaan werken.”

David, waar ga jij vooral op sturen? 

“We moeten een balans vinden tussen de 

wortel en de stok. Ik hoor op dit moment 

voornamelijk verhalen over de wortel - 

adviezen en wensen, maar ik geloof dat we 

er niet komen zonder de stok. In sommige 

dingen zullen we sturend moeten zijn.” 

Frans: “Ik ben blij dat David dat zegt. Ik ben 

het daar volstrekt mee eens. We moeten de 

vrijblijvendheid voorbij. Regels zijn nodig, 

al realiseer ik me ook de schaduwkant 

ervan. Je wil niet dat er alleen maar regeltjes 

worden opgevolgd. Maar er is een kader 

nodig, met daarbinnen de nodige speel-

ruimte. Ik geloof wel in doelvoorschriten: 

niet de manier waaróp voorschrijven, maar 

enkel het doel aangeven.”

David: “Zouden die doelvoorschriten ook 

bij meerlaagsveiligheid kunnen werken?”

Frans: “Ja, zeker bij kwetsbare en vitale 

objecten, denk ik. Dat we bijvoorbeeld als 

doel stellen dat de elektriciteit in een 

bepaald gebied moet blijven functioneren 

bij een overstroming. Hóe dat wordt 

geregeld is niet aan ons, áls het maar wordt 

geregeld. “ 

David: “Het is wel belangrijk bij die 

doelvoorschriten duidelijk te formuleren 

wie waarvoor verantwoordelijk is. Als we 

tegen een ziekenhuis zeggen dat het door 

moet kunnen functioneren bij een overstro-

ming, dan moeten we ook met de gemeente 

zorgen dat de weg naar het ziekenhuis 

toegankelijk blijt bij hoog water. De vraag is 

of dit allemaal vast moet komen te liggen in 

de deltabeslissingen. Wat mij betret zal dat 

meer dan een ambitiedocument zijn, maar ik 

hou er rekening mee dat er ook daarna nog 

zaken moeten worden uitgewerkt en 

afspraken gemaakt.”

Frans: “Dat geldt zeker voor de klimaatbe-

stendige stad. Deltacommissaris Kuijken 

heet aangegeven dat we in de deltabeslis-

singen vooral in gaan op zaken op nationaal 

niveau. Maar veel van de maatregelen voor 

de klimaatbestendige stad zijn locatiespeci-

iek. In dat opzicht is de klimaatbestendige 

stad ook breder dan de deltabeslissingen.”

Frans, wat zijn je plannen verder?  

“Ik blijf het Deltaprogramma zeker volgen. 

Maar ik ga vooral genieten van mijn tweede 

huisje in Noord-Groningen. Ik zag op een 

kaart van het Delta-atelier dat waterrobuus-

te inrichting in het gebied kansrijk is. Mijn 

huis ligt op 1 meter boven NAP, maar als er 

water komt, komt dat natuurlijk al snel 

hoger dan dat. Dan weet ik waar ik moet 

zijn: bij de kerk van het dorp! Die  staat 

namelijk hoog en droog op een terp.”

David van Zelm van Eldik, de nieuwe programmadirecteur van Nieuwbouw en Herstructurering (links) naast Frans Vlieg, die met pensioen is. Foto: Martien Versteegh
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Kustdebat Zeeland: 

Veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en recreatie  
gaan goed samen
Deltaprogramma’s | Kust en Zuidwestelijke Delta 

Hoe zien we de Zeeuwse kust over 100 jaar? 

Kunnen we die ontwikkeling nu al de 

gewenste richting op sturen? Welke 

belemmeringen zijn er en hoe kunnen we 

die wegnemen? Deze vragen stonden 

centraal tijdens het Kustdebat in Zeeland op 

14 mei, de eerste in een reeks debaten 

tijdens de Kustweken. 

Naast dijkgraaf Toine Poppelaars en 

gedeputeerde Carla Schönknecht schoven 

onder meer wethouders en vertegenwoordi-

gers van het Zeeuwse bedrijfsleven aan. 

Jandirk Hoekstra, ateliermeester van Atelier 

Kustkwaliteit, trapte af met een pleidooi om 

door kustversterking het kustlandschap van 

Zeeland te versterken. Met voorbeelden uit 

Noord- en Zuidwest Walcheren en Zeeuws-

Vlaanderen schetste hij de resultaten van 

Atelier Kustkwaliteit in Zeeland. Hoekstra: 

“Ontwerpen met zand biedt kansen om 

nieuwe kustlandschappen te maken die 

sterk, mooi en veilig zijn. Die landschappen 

bieden ruimte voor recreatie, zoals 

ietspaden langs de zee en strand in plaats 

dijken. Kustnatuur krijgt een kans door niet 

al het zand vast te leggen, maar toe te staan 

 Een mogelijk streebeeld voor de Zuidwestelijke Delta. Een dynamisch kustbeleid, waarbij met zandsuppleties zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met natuurlijke kustprocessen, 

wat ook ecologische en recreatieve waarden ten goede komt.
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dat het beweegt en zich verplaatst. Met 

maatwerk wordt de kust kleurrijker en 

gevarieerder.” 

Emmy Bolsius, programmadirecteur Kust, 

lichte vervolgens de relatie tussen Atelier 

Kustkwaliteit en de totstandkoming van de 

Nationale Visie Kust toe. Dynamiek, één van 

de kernwaarden van Atelier Kustkwaliteit, 

heet betrekking op het hele zandige 

systeem van de Nederlandse kust. Daar 

hebben de deelprogramma’s Zuidwestelijke 

Delta, Waddengebied en Kust samen aan 

gewerkt. Bolsius: “Er is in deze tijd van 

economische crisis wellicht geen geld voor 

de uitvoering van nieuwe plannen, maar 

wel tijd om ze goed te doordenken en ons 

voor te bereiden op wat er op de lange(re) 

termijn op ons af komt.” 

Aan de hand van stellingen werd vervolgens 

gekeken naar de betekenis van de keuzes op 

lange, middellange en korte termijn.  

Lange termijn

De stelling ‘Veiligheidsmaatregelen zijn ook 

natuur- en recreatiemaatregelen’ werd 

beaamd door de zaal en sprekers. Veiligheid 

staat in Zeeland voorop (zeker na 1953), maar 

Zeeland leet van de recreatie. Eén derde van 

de economie is er ‘kustgerelateerd’. 

Suppleties zijn niet enkel bedoeld voor de 

veiligheid, maar ook om Zeeland bruisend te 

houden. Je zou zand kunnen besparen bij 

brede duingebieden, om dat zand vervolgens 

bij hotspots, zoals de Brouwersdam in te 

zeten. Een goede onderlinge samenwerking 

is daarbij essentieel, maar die is er gelukkig 

in Zeeland. De vraag of ‘bestuurlijke 

besognes een grotere dreiging zijn voor de 

kust dan zeespiegelstijging’ werd dan ook 

negatief beantwoord. Wel hebben gemeen-

ten de indruk dat ‘Den Haag zelfstandig de 

kustlijn verlegt’ en geet de provincie aan dat 

overheden elkaar nog wel eens tegenspre-

ken. Ondernemers zijn wel betrokken, maar 

‘meepraten is nog geen meebeslissen’. 

Kan de lange termijn in de knoop komen 

met de korte termijn? Wel waar het de 

inkoop van zand betret, stelt Joris Geurts van 

Kessel (RWS). “In de toekomst is meer zand 

nodig. Zand is lexibel, maar de zandvoorra-

den moeten wel bewaakt worden. Goede 

monitoring is essentieel, want de gevolgen 

van de Deltawerken leiden nog steeds tot 

nieuwe vraagstukken, zoals de zandhonger.”

Middellange termijn

Een andere vraag die centraal stond tijdens 

het Kustdebat was: ‘Moeten veiligheid en 

ruimtelijke ontwikkeling altijd integraal 

ontwikkeld worden? En wat zijn hierbij 

struikelblokken?’ Uitgangspunt is dat de 

veiligheid altijd gegarandeerd moet zijn. Bij 

integrale projecten moeten ook andere 

(private) inanciers meedoen. Daarnaast is 

het belangrijk om plannen te faseren: 

kleinschalig opstarten en dan in stappen 

doorgroeien naar een groter geheel. In 

Zeeland wordt wat dat betret al goed 

samengewerkt. De toeristische sector in 

Zeeland bijvoorbeeld wil de mooie duinen en 

natuur graag behouden en daarnaast ruimte 

creëren voor innovatieve accommodatie. 

Gezien de toenemende recreatie in de 

koudere maanden is er steeds meer behoete 

aan voorzieningen die het hele jaar beschik-

baar zijn,  zoals wc’s op parkeerterreinen. 

Korte termijn 

Voor de korte termijn speelt de vraag: ‘Kan 

een andere aanpak van de kustveiligheid de 

kusteconomie versterken?’ ‘Ondernemend 

Zeeland’ vindt het belangrijk om een zachte 

kust te houden. Daarvoor moet je niet alleen 

een basiskustlijn hebben, maar ook een 

basisrecreatie-kustlijn: bij hoogwater nog 

vijtig meter strand voor het duin overhouden 

voor recreatie en voorzieningen. De kust is 

voor Zeeland van groot economisch belang. 

En het past helemaal in deze tijd dat publieke 

en private instellingen samenwerken, om de 

kust nog verder tot bloei te brengen. 

De samenwerking in Zeeland loopt al 

behoorlijk goed. Zeeland heet een rijke 

kust, met stad en natuur. Dat samen vormt 

het ‘verdienvermogen van de kust’. Daar zit 

ook spanning in. Hoe stem je af tussen Rijk, 

provincie en gemeenten? Het kustsysteem is 

complex, daarom blijt het noodzakelijk in 

de breedte te overleggen over de toekomst.

Kijk voor een overzicht van alle 

activiteiten tijdens de Kustweek op 

www.kustweek.nl en volg ons via 

Twiter @Kustweek.
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‘Groene’ organisaties delen visie op natuurlijke delta 
Deltaprogramma | Zuidwestelijke Delta 

De Westerschelde als leefgebied voor 

minstens 100.000 watervogels en steltlo-

pers. Een natuurlijk en ecologisch peilbe-

heer in het Veerse Meer. Getij in de 

Grevelingen. Ruimte voor windmolens in  

de Noordzee. Meer wetlands langs het 

Haringvliet. Het zijn enkele voorbeelden uit 

het toekomstbeeld van de Zuidwestelijke 

Delta dat tien natuur- en milieuorganisaties 

gezamenlijk hebben opgesteld. Compleet 

met een streebeeld en acties. 

Hoewel er op korte termijn verschillende 

accenten worden gelegd, is er voor de lange 

termijn een gedeeld perspectief op de 

Zuidwestelijke Delta. De Coalitie Delta 

Natuurlijk, bestaande uit Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, 

Vogelbescherming, het Brabants Landschap, 

het Zeeuws Landschap, het Zuid-Hollands 

Landschap, Zeeuwse Milieufederatie, 

Brabantse Milieufederatie en de Natuur en 

Milieufederatie Zuid-Holland heet de 

handen ineen geslagen, met een veilige en 

aantrekkelijke delta als uitgangspunt. 

Duurzaam in alle opzichten: in het toe-

komstbeeld staat beschreven hoe en waarom 

een ecologisch gezonde delta kan bijdragen 

aan economische vitaliteit en sociale 

rechtvaardigheid. Met deze visie geven de 

organisaties richting aan de toekomstige 

ontwikkelingen van de Zuidwestelijke Delta. 

Een perspectief inclusief ambities, knel- 

punten en oplossingen.

Krachten bundelen 

Het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta is 

blij met het initiatief van de Coalitie Delta 

Natuurlijk. Programmadirecteur Martie van 

Essen: “Het is goed dat de natuur- en 

milieuorganisaties de handen ineen hebben 

geslagen en hun krachten bundelen in het 

ontwikkelen van ecologische veerkracht. 

Met de gezamenlijke visie laat de coalitie 

één geluid horen. De coalitie is hierdoor 

een stevige gesprekspartner voor zowel het 

Rijk als de regionale overheden. Dit levert 

voor alle partijen voordelen op.” 

Kansen benuten  

De natuurvisie is een perspectief, een 

kijkrichting. De visie schetst een route naar 

een meer natuurlijke en gezondere delta. 

Wie slechts vijtig jaar terugkijkt weet dat de 

veranderingen in de delta enorm kunnen 

zijn. Het is dan ook goed om over de 

problemen van vandaag en morgen heen te 

kijken en te realiseren dat er op de lange 

termijn veel meer speelruimte is, om 

problemen op te lossen én kansen te 

benuten. Aan de andere kant willen de 

organisaties vandaag en morgen al aan de 

slag met de natuurvisie als leidraad. Op 

korte termijn kunnen al de nodige stappen 

in de goede richting gezet worden.

Visie voor bekkens  

De visie gaat in op de volgende bekkens: 

Westerschelde, Oosterschelde, Veerse Meer, 

Grevelingen, Volkerak-Zoommeer, 

Haringvliet/Hollands Diep/ Brielse Meer, 

Benedenrivierengebied en Biesbosch, 

Voordelta en Vlakte van de Raan. Per water 

hebben de natuur- en milieuorganisaties 

gekeken naar een ecologisch duurzame 

inrichting, en daarnaast naar thema’s als 

duurzame visserij, scheepvaart in de 

Rijn-Scheldedelta, estuariene dynamiek, 

veiligheid en zoet water. Het gedeelde 

perspectief is op 24 mei aan de achterbannen 

voorgelegd.

Tien verschillende natuur- en milieuorganisaties hebben de handen ineen geslagen, om te komen tot een gezamenlijke visie 

op de Zuidwestelijke Delta voor de lange termijn. Foto: Henri Cormont.
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Voorlopig advies veiligheidsniveau rivieren
Deltaprogramma | Rivieren 

De stuurgroepen Delta Rijn en Delta Maas 

hebben in april 2013 een voorlopig advies 

vastgesteld voor het veiligheidsniveau 

van het gebied rond de grote rivieren. Per 

dijkring(deel) is hierin een onder- en 

bovengrens voor het gewenste veilig-

heidsniveau aangegeven voor het gehele 

gebied en voor de Bedijkte Maas. 

De Stuurgroepen Delta Rijn en Delta Maas 

hebben uitgangspunten ontwikkeld die 

uitgaan van de landelijke uitgangspunten in 

het Deltaprogramma 2013. Centraal staat 

het verkleinen van de overstromingsrisico’s 

in het rivierengebied, zowel de kans op 

slachtofers, als het beperken van de 

economische schade. De norm voor de 

primaire waterkering wordt uitgedrukt in 

een overstromingskans. 

Preventie

Uit onderzoek van Deltares blijkt dat in 

nagenoeg het gehele rivierengebied het 

aanpakken van de overstromingsrisico’s 

door middel van preventie (de eerste laag 

van meerlaagsveiligheid) het meest 

kostenefectief is. Ook blijkt uit dit 

onderzoek dat de grootste kosten in het 

rivierengebied in de periode tot 2100 

voortkomen uit het versterken van de 

waterkeringen, naar aanleiding van de 

derde Toetsing op veiligheid en om de 

gevolgen van klimaatverandering en 

bodemdaling op te vangen. De extra kosten 

om de waterkeringen aanvullend verder te 

versterken om de overstromingskans verder 

te verkleinen, zijn relatief beperkt. 

Aanscherping normhoogte

Voor het rivierengebied wordt voor de 

normhoogte minimaal uitgegaan van een 

beschermingsniveau dat hoort bij het 

realiseren van de basisveiligheid. Dat wil 

zeggen dat de kans dat een individu 

overlijdt (bij preventieve evacuatie), kleiner 

is dan 1:100.000 per jaar. 

Uit economische overwegingen is het voor 

een belangrijk deel van de dijkring(delen) 

nodig de normhoogte verder aan te 

scherpen. De bovengrens van het norme-

ringsadvies wordt gevormd door het 

beschermingsniveau uit de 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

(MKBA) van Deltares. Bovendien zou het 

reduceren van de kans op grote aantallen 

slachtofers (groepsrisico) bij een enkele 

dijkring aanleiding geven om de norm-

hoogte aan te scherpen. Dat is nu niet 

meegewogen. Voor die dijkringen of -delen 

waar er een groot verschil is tussen de 

onder- en bovengrens, is dit verschil 

verkleind door de ondergrens al een stap op 

te schuiven naar de bovengrens.

Diferentiatie in normhoogte

Door de risicobenadering ontstaat er een 

diferentiatie in normhoogte, zowel tussen 

dijkringen, als binnen een dijkring. De 

bescherming is namelijk afgestemd op de 

risico’s van een overstroming in het gebied 

dat achter de dijk ligt. Iedereen in het 

gebied heet een basisveiligheid, maar 

omdat in sommige gebieden de kans om te 

overlijden bij een doorbraak groter is dan in 

andere gebieden, is ook de hoogte van de 

norm voor een overstromingskans anders. 

Daarnaast krijgen sommige gebieden een 

nog wat hogere bescherming, omdat daar 

sprake is van aanwijsbare economische 

belangen (MKBA) of de kans op grote 

aantallen slachtofers groter is. 

Het voorlopige advies voor het bescher-

mingsniveau rond onze rivieren is geba-

seerd op een uitgebreide landelijke analyse 

van Deltares, de studies Maatschappelijke 

kosten- en batenanalyse (MKBA) en 

Slachtoferanalyse. Vervolgens heet 

Deltares in opdracht van het deelprogram-

ma Rivieren de landelijke analyse aangevuld 

met twee analyserende onderzoeken voor 

het rivierengebied. 

De bescherming is afgestemd op de risico’s van een overstroming in het gebied dat achter de dijk ligt.  

Foto: Tineke Dijkstra.
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De Rivierenviewer laat op verschillende niveaus de 

samenhang zien van de ingrepen in de Rijn-Maasdelta.
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Proefprojecten meerlaagsveiligheid
Deltaprogramma | Rivieren

Het rivierengebied is een ‘aandachtsgebied’ 

bij de waterveiligheidsopgave, omdat het 

veiligheidsniveau aangescherpt worden. 

Door een gebiedsgerichte risicobenadering 

kunnen we in dit gebied een optimale mix 

bereiken van maatregelen uit de drie lagen 

van meerlaagsveiligheid (MLV). Een 

combinatie van de drie lagen is aantrekke-

lijk in gebieden waar zwaarwegende 

maatschappelijke overwegingen om andere 

oplossingen vragen of waar de kosten voor 

dijkversterking heel hoog zijn.

Die drie lagen zijn: bescherming tegen 

overstromingen (laag 1), beperking van de 

gevolgen door middel van ruimtelijke 

inrichting (laag 2) en rampenbeheersing 

(laag 3). De komende maanden wordt in 

diverse gebieden, verder onderzocht of en 

waar MLV kan helpen om het gewenste 

veiligheidsniveau in het rivierengebied te 

bereiken. Dat gebeurt met ondersteuning 

van deelprogramma Nieuwbouw en 

Herstructurering en in samenwerking met 

de regionale partners. Voor het onderzoek 

wordt gebruikgemaakt van de methoden 

Proetuinen en MLV-instrumentarium. 

Nieuwe proefprojecten

In de IJssel-Vechtdelta (dijkring 9,10, 11,ten 

noorden van Zwolle) zijn goede ervaringen 

opgedaan en in navolging daarvan is een reeks 

van nieuwe proefprojecten geselecteerd. De 

inzichten van dit onderzoek worden benut 

voor het ontwikkelen van de voorkeurstrate-

gie en het vooradvies voor de Deltabeslis-

singen Waterveiligheid en Ruimtelijke 

Adaptatie. Bij locaties met een waterveilig-

heidsopgave en een ruimtelijke of economi-

sche opgave, zoals het ontwikkelen van 

nieuwe wijken, kunnen verschillende 

ambities worden gekoppeld, oplossingen 

worden gestructureerd en op een wervende 

wijze worden verbeeld. Bij het ontwerpend 

onderzoek zorgt het inzeten van uiteenlo-

pende disciplines en het breed betrekken van 

de diverse belanghebbenden voor creatieve 

oplossingen. 

De nieuwe proefprojecten zijn: 

 - Dijkring 48, 49 en 50,Rijnstrangen, 

oostelijk van de IJssel

 - Dijkring 41, Land van Maas en Waal

 - Dijkring 43, Kop van Betuwe / Nijmegen

 - Roermond – Horn Limburgse Maas

 - Maastricht – Borgharen Limburgse Maas

De proefprojecten worden gecoördineerd 

door bureau Wing en inhoudelijk voorbe-

reid en begeleid door een ontwerpbureau.

Risico’s berekenen

Met behulp van het MLV-instrumentarium 

kunnen risico’s bij verschillende maatrege-

len in de eerste, tweede of derde laag 

worden berekend. Hierdoor krijg je op 

dijkringniveau een overzicht van het efect 

van maatregelen, zoals verminderde schade 

en verminderd aantal slachtofers. Ook kun 

je met het instrumentarium de kosten voor 

de waterveiligheidsmaatregelen en de 

eventuele meekoppeldoelen relateren aan 

de baten. Daarbij kan het gaan om de 

risicoreductie van waterveiligheid, maar 

ook om andere waarden, zoals ruimtelijke 

kwaliteit en cultuurhistorie. Zo ondersteunt 

het instrumentarium beslissingen over de 

optimale verdeling van maatregelen in de  

eerste, tweede en derde laag.

Rivierenviewer: Let’s get Serious 
Deltaprogramma | Rivieren 

De afgelopen maanden hebben Deltares en 

Tygron enthousiast gewerkt aan de 

Rivierenviewer. De Rivierenviewer is een 

serious game bedoeld voor bestuurders en 

ontwikkeld in opdracht van het deelpro-

gramma Rivieren. 

De game laat op verschillende niveaus de 

samenhang zien van de ingrepen in de 

Rijn-Maasdelta, maar wil ook discussie 

uitlokken over de wateropgaven, mogelijke 

maatregelen, kansen voor meekoppelen en 

efecten binnen en buiten het rivierenge-

bied. Geet de Rivierenviewer vooral 

speciieke informatie op bestuurlijk niveau, 

de game zal ook input geven aan de 

Deltaviewer, de Deltaprogrammabrede serious 

game, die het rivierengebied in de context van 

de gehele Nederlandse delta plaatst.

Eind april is een eerste versie van de game 

gespeeld door medewerkers van het 

deelprogramma Rivieren. De opgedane 

ervaring gebruiken we om te bepalen welke 

weg we met de game gaan inslaan en hoe 

we de game willen gaan gebruiken. Wordt 

het een informerende game, die we kunnen 

gebruiken in de fase van de voorkeursstrate-

gie of komt het accent te liggen op het 

spelelement en het zichtbaar maken van 

afwegingen en onderhandelingen? Aan de 

hand van de input van de bijeenkomst in 

april wordt de game aangepast en gereedge-

maakt voor gebruik. Het streven is om de 

Rivierenviewer op de Rivierendag op 

25 september in gebruik te nemen.



Uitwerking van de strategie

De puntjes op de i voor het IJsselmeergebied
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

De hoofdlijnen van de strategie voor het 

IJsselmeergebied kunnen op bestuurlijk 

draagvlak rekenen (zie vorige editie van 

DeltaNieuws). In de laatste fase van het 

Deltaprogramma werken de samenwer-

kende partners deze strategie nader uit tot  

de uiteindelijke voorkeurstrategie, inclusief 

bestuurlijke afspraken en een uitvoeringspro-

gramma. Een greep uit het werkprogramma.

De eerste mogelijke stap in de lexibilisering 

van het peil in het IJsselmeergebied is in 

grote lijnen uitgewerkt. Het peil wordt in 

het voorjaar eerder verhoogd en ook wat 

meer, dan nu het geval is. In de loop van de 

zomer mag het vervolgens wat dalen. Dit 

peilverloop creëert een grotere zoetwaterbuf-

fer en lijkt gunstig te zijn voor de natuur. In 

fase 4 toetsen we of deze stap ook geheel past 

binnen de randvoorwaarden van de 

natuurwetgeving en van de waterveiligheid, 

of dat daarvoor nog maatregelen nodig zijn. 

Daarnaast ontwikkelen we bouwstenen voor 

het nieuwe en wetelijk vereiste peilbesluit 

voor het IJsselmeergebied dat nodig is om 

lexibel peilbeheer mogelijk te maken.

Na 2050

We weten veel over het afvoeren van 

IJsselmeerwater naar de Waddenzee bij de 

Afsluitdijk. Dat gaan we doen met een 

combinatie van pompen en spuien. 

Rijkswaterstaat Midden-Nederland 

onderzoekt hoe we na 2050 met het peil 

kunnen omgaan als we onverhoopt toch 

niet kunnen pompen en/of spuien. 

Daarnaast gaan Rijkswaterstaat en de 

waterschappen kijken hoe het peilbeheer  

in het IJsselmeer en in de omliggende 

watersystemen optimaal op elkaar 

afgestemd kunnen worden. Zo kunnen alle 

partijen voordeel hebben van de inzet van 

pompen bij de Afsluitdijk. Voor het 

peilbeheer na 2050 lijken drie varianten 

mogelijk. We brengen de kosten en baten 

van alle drie in beeld. 

We inventariseren samen met de waterbe-

heerders met welke maatregelen de 

zoetwatervraag in de nabije toekomst kan 

worden bediend of beperkt. Dit gebeurt 

vanuit de vraag wat het IJsselmeergebied 

De hoofdlijnen van de strategie voor het IJsselmeergebied kunnen op bestuurlijke draagvlak rekenen. Foto: Tineke Dijkstra
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zelf kan doen om eiciënt met het zoete 

water om te gaan. 

Rijksadviseur Landschap en Water

Nu de hoofdlijnen van de strategie voor het 

IJsselmeergebied helder zijn, willen we ook 

een visie op de ruimtelijke kwaliteit van het 

gebied opnemen in de strategie. Zo 

mogelijk wordt deze ook onderdeel van de 

bestuurlijke afspraken. Het deelprogramma 

IJsselmeergebied heet de Rijksadviseur 

voor Landschap en Water, Eric Luiten, 

gevraagd zijn visie op de ruimtelijke 

kwaliteit van het IJsselmeergebied te geven. 

Bestuurlijke afspraken 

Er zijn veel partijen betrokken bij de 

strategie, ieder vanuit zijn eigen verant-

woordelijkheid. Voor de strategie zijn 

bestuurlijke afspraken nodig. Soms kan dat 

binnen de bestaande relaties, maar soms 

vraagt dat om een nieuw soort bestuurlijke 

afspraken. De komende tijd brengen we de 

afspraken in beeld, inclusief de verantwoor-

delijkheden, mogelijke uitvoering en de 

inanciën die ermee zijn gemoeid.

Op de IJsselMeertop van 27 maart 2013 nodigt Theo van de Gazelle, HID Rijkswaterstaat Midden-Nederland (foto links) de waterschappen uit om het peilbeheer optimaal af te stemmen. 

Foto: Paul Hilkens

Waterveiligheid

De minister van Infrastructuur en Milieu 

heet gekozen voor een nieuwe aanpak 

voor waterveiligheid (zie ook pagina 2) . 

De kans op een overstroming én de 

gevolgen daarvan voor inwoners en 

economie staan hierbij centraal. In de 

komende maanden brengen we in kaart 

wat de keuze van de minster betekent 

voor het IJsselmeergebied: is de 

basisveiligheid ergens in het geding en 

waar zijn – vanwege economische 

belangen – extra maatregelen nodig? 

Als onderdeel van de strategie vergelijken 

we de uitkomsten van de nieuwe aanpak 

met de huidige situatie. Vervolgens 

geven we een normadvies voor de 

primaire dijken in het IJsselmeergebied. 

In sommige gebieden lijkt het verstandig 

om extra te investeren in de veiligheid, 

bijvoorbeeld rond Almere en in de 

IJssel-Vechtdelta. Bij Marken wordt een 

pilot uitgevoerd om te bezien of we 

naast dijkverzwaring ook andere 

maatregelen kunnen trefen, zoals in  

de ruimtelijke inrichting of evacuatie.
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Programma Kansen en de Markt concreet  
en aansprekend 
Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

De tot nu toe verkende kansen uit het 

programma Kansen en de Markt zijn zo 

aansprekend en enthousiasmerend, dat is 

afgesproken om in de aanloop naar het 

Deltacongres in november ongeveer vijf 

concrete cases uit te werken. Doel is om die 

cases na november samen met de juiste 

partijen verder naar uitvoering te brengen.

Dat is de uitkomst van een inspirerende 

rondetafelsessie op 8 mei 2013 met de 

voorziters van de thematafels en de 

‘sponsoren’ van dit programma: de 

Roterdamse wethouder Alexandra van 

Hufelen; Donné Slangen, directie Gebieden 

en Projecten en Renske Peters, Topsector 

Water van het ministerie van Infrastructuur 

& Milieu en Emmy Meijers, programmadi-

recteur Deltaprogramma Rijnmond-

Drechtsteden. Tijdens die rondetafelsessie 

zijn de tussentijdse resultaten, de potentiële 

kansen en de aandachtspunten van de vijf 

thematafels besproken.

Twee cases

De voorziters van de thematafels en de 

sponsoren kozen tijdens de rondetafelsessie 

al twee cases om verder uit te werken: De 

ontwikkeling van het buitendijks gelegen 

gebied Merwe Vierhavens in Roterdam en 

het benuten van de economische potentie 

van de verdieping van de Nieuwe Waterweg. 

Deze tweede case wordt verder uitgewerkt in 

relatie met de zoetwatervoorziening voor de 

Greenports in het gebied. De thematafels 

Energie & Water en Ecologie & Recreatie 

gaan de kansen die zij zien verder concreti-

seren. Waar nodig en goed gaan de themata-

fels onderling meer samenwerken, zoals Dijk 

en stad en Buitendijks ontwikkelen.

De sponsoren gaan bijdragen aan het succes 

van het programma. Waar nodig maken zij 

zich tussentijds sterk om kansen nu al een 

stap verder te brengen.

In september organiseert Kansen en de 

Markt een vervolgsessie met de sponsoren 

om de puntjes op de i te zeten. Daarna 

worden de concrete kansen gepresenteerd 

op het Deltacongres op 7 november en de 

Innovatie-estafete op 12 november 2013. 

Meer informatie?  

Mail naar Luc.de.vries@minienm.nl.

Kansen en de Markt

In het programma Kansen en de Markt 

inventariseert het Deltaprogramma 

Rijnmond-Drechtsteden de kansen om 

regionale ruimtelijke plannen en 

ruimtelijke economische ambities te 

koppelen aan langetermijnoplossingen 

voor waterveiligheid en zoetwatervoor-

ziening. Dit doet het programma in vijf 

thematafels met onahankelijke 

voorziters: Dijk en stad, Buitendijks 

ontwikkelen, Mainport & Greenport, 

Ecologie & Recreatie en Energie & 

Water. Deelnemers aan de thematafels 

zijn kennisinstellingen, markt-, 

publieke- en maatschappelijke partijen. 

In het vierde kwartaal van 2013 zijn de 

uitkomsten van de thematafels bekend. 

Deze worden onderdeel van de 

kansrijke strategieën voor 

Rijnmond-Drechtsteden. 

Foto: Theo Bos
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Schade door overstroming gaswinning  
en –transport onderzocht 
Deltaprogramma Waddengebied

In Noordoost-Groningen brengt het 

Deltaprogramma de gevolgen van overstro-

mingen op de gaswinning en het gastrans-

port in beeld. Dat gebeurt in samenwerking 

met de gas- en energiesector. Deze gegevens 

kunnen worden gebruikt voor de normering 

voor de primaire keringen.

Noordoost-Groningen is een belangrijke 

regio voor de energievoorziening van 

Nederland (zie ook  het aprilnummer van 

DeltaNieuws). De deltacommissaris heet 

onlangs een bezoek gebracht aan de regio 

en kennisgemaakt met de organisaties die 

verantwoordelijk zijn voor de gaswinning 

en het transport.

De NAM (Nederlandse Aardolie 

Maatschappij) wint op ongeveer dertig 

locaties in de Eemsdelta gas uit de bodem 

van het vasteland, de Waddenzee en de

Noordzee. De Gasunie transporteert gas 

vanuit de bronnen van de NAM, maar ook 

vanuit Noorwegen en Rusland. Een 

aanzienlijk deel van de afnemers in  (West-)

Europa is ahankelijk van het gastransport 

door Oost-Groningen.

Internationaal belang

Hoe groter de overstroming, hoe groter ook 

de schade. Een overstroming als gevolg van 

een doorbraak van de primaire kering zal 

tot grotere en langduriger schade leiden 

dan een overstroming vanuit de binnen-

dijkse kanalen. Een overstroming vanuit zee 

zal vrijwel altijd meerdere gaswinnings en 

-transportlocaties trefen. De inschating is 

dat, wanneer meer dan drie grotere 

gaswinlocaties onder water komen te staan, 

het gastransport deels zal uitvallen. Het 

gaswinsysteem zelf is dusdanig beveiligd dat 

dit geen extra veiligheidsrisico’s oplevert. 

Het herstellen van de grotere locaties zal 

naar verwachting twee jaar in beslag 

nemen. De directe kosten hiervan bedragen 

circa € 75 miljoen per productielocatie en 

voor gastransportinstallaties. De indirecte 

schade is nog groter, omdat een aanzienlijk 

deel van de omzet (en winst) van de gasinfra 

voor langere tijd wegvalt. Daarnaast heet 

het uitvallen van het gastransport ook 

gevolgen voor de gasvoorziening in een deel 

van (West-)Europa. Deze schade is moeilijk 

te becijferen, maar zal naar verwachting in 

de miljarden bedragen. 

De maatschappelijke opgave om dit gebied 

afdoende te beschermen is dan ook van 

internationaal belang.

 - In 2011 bedroeg de aardgaspro-

ductie uit de Nederlandse 

gasvelden 78,6 miljard m3. 

Gaswinning, –transport en 

verkoop levert de Staat jaarlijks 

circa € 10 miljard op. Dit staat los 

van de omzet en werkgelegenheid 

die dit biedt.

 - De boekwaarde van de Gasunie 

bedraagt circa € 9 miljard.

 - De vervangingswaarde voor de 

NAM bedraagt circa € 75 miljoen 

per cluster. Het totaal voor de 

cluster in Groningen is € 1,5 miljard.

 - De waarde van de installaties van 

de NAM en Gasunie gezamenlijk  

bedraagt in Groningen: 

 -  Leidingen: circa. € 1,5 miljard  

(exclusief NAM)

 - Stations: circa € 50-100 miljoen

 - Installaties: circa € 3,5 miljard

 Gastransportleidingen door Oost-Groningen.

Gas- en olievelden in Nederlands grondgebied.stemmen.
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Agenda

Belangrijke data Delta programma 

2013

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 3, 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 en deltabeslissingen volgen. DeltaNieuws verschijnt elke twee 

maanden. Het volgende nummer verschijnt rond 4 juli.

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 organi-

saties, bedrijfsleven en kennisinstituten. 

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

Juni 2013

Foto voorpagina: De Maeslantkering, Tineke Dijkstra

Onderzoek naar invloed aardbevingen op stabiliteit dijken
Deltaprogramma | Waddengebied

 

De gaswinning in Noordoost-Groningen levert een aanzienlijke bijdrage aan de locale en nationale economie, zie ook het artikel  

Schade door overstroming gaswinning en –transport onderzocht. 

De keerzijde van de gaswinning is de schade die in de regio ontstaat als gevolg van aardbevingen. Schade aan gebouwen is direct zichtbaar. De 

gevolgen van een beving op dijken is lastiger vast te stellen, maar wel van belang. Daarom is in opdracht van het ministerie van EZ een quick scan 

gestart naar de invloed van aardbevingen op de stabiliteit van dijken en andere infrastructuur. De resultaten hiervan zijn medio 2013 bekend. 

Ondergelopen land bij het Lauwersmeer. Foto: Watermediair.
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