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Tweede Kamer spreekt over waterveiligheid
Brede steun voor modernisering waterveiligheidsbeleid

Terwijl in Duitsland en Tsjechië rivieren 
buiten hun oevers traden, er dodelijke 
slachtoffers waren te betreuren en er voor 
miljarden euro’s economische schade 
ontstond, overlegde de Tweede Kamer  
met minister Schultz van Haegen van 
Infrastructuur en Milieu over het 
Nederlandse waterveiligheidsbeleid. Tijdens 
dit Algemeen Overleg op 13 juni bleek 
opnieuw dat er in de Kamer brede steun is 
voor de in het Deltaprogramma ingezette 
modernisering van het 
waterveiligheidsbeleid.

De Kamerleden spraken in grote meerder-
heid hun waardering uit voor de heldere 
‘aprilbrief ’ van minister Schultz van 
Haegen, waarin zij de koers van haar 
waterveiligheidsbeleid in hoofdlijnen heeft 
uitgestippeld. Daarbij werd wel door de 
Kamer doorgevraagd op sommige gemaakte 
keuzes, zoals over de positie van buiten-
dijkse gebieden en de verhouding tussen 
het nieuwe basisveiligheidsniveau en het 
huidige beschermingsniveau. Ook sprak een 
aantal woordvoerders nadrukkelijk hun zorg 
uit over de bezuinigingen op het 
Deltafonds, te meer daar de minister het 
voornemen heeft ook waterkwaliteit onder 
te brengen in het Deltafonds. Hoewel daar 
steun voor lijkt, leeft in de Kamer breed het 
gevoel dat uitgaven voor waterkwaliteit niet 
ten koste mogen gaan van investeringen in 
waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

Basisveiligheid
Brede steun dus in de Kamer voor de 
overstromingsrisicobenadering, de daarbij 
behorende nieuwe dijknormen in de vorm 
van overstromingskansen en het belangrijke 
fundament daaronder van een gelijk 
basisveiligheidsniveau voor iedere 
Nederlander die woont achter een dijk, duin 
of dam van 1/100.000 (een lokaal individu-
eel risico op overlijden van 10-5 per jaar). 
Deze benadering is dan ook geheel in lijn 
met de ruim een jaar geleden aangenomen 
motie van Van Veldhoven-Lucas. Naast deze 
voor ieder individu gelijke veiligheid, is in 

sommige gebieden aanvullende bescher-
ming nodig, vanwege grote economische 
schade die door overstromingen kan 
worden veroorzaakt of omdat er veel 
mensen wonen, aldus de minister. Zowel de 
Kamer als de minister benadrukte het 
belang van goede communicatie hierover.
Ook de mogelijkheid om het gewenste 
beschermingsniveau met behulp van 
meerlaagsveiligheidsoplossingen te 

bereiken kwam aan bod. Iedereen was het 
erover eens dat de eerste laag van preventie 
veruit de belangrijkste laag blijft. Daarnaast 
ziet de minister in sommige gebieden 
aantrekkelijke mogelijkheden voor 
ruimtelijke oplossingen (de tweede laag). 
Wat betreft rampenbeheersing (de derde 
laag) wil de minister vooral zorgen dat 
burgers bij calamiteiten een handelingsper-
spectief hebben.

Beregening in de Zuidwestelijke Delta. Foto: Theo Bos.

Brede steun in de Tweede Kamer voor de overstromingsrisicobenadering.
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Geurts (CDA) ging in op de vermeende 
achteruitgang van het veiligheidsniveau. 
Volgens hem hebben sommige gebieden 
een werkelijke veiligheid die hoger ligt dan 
het basisveiligheidsniveau van 1/100.000 
per inwoner. Daarop ontstond discussie 
tussen Bosman (VVD) en Geurts. Bosman 
vond dat Geurts appels en peren vergeleek, 
maar Geurts reageerde door te stellen dat 
deze discussie gevoerd moet worden. De 
minister ging hier later op in: “Er zijn nu 
inderdaad regio’s waar het veiligheidsni-
veau hoger ligt, als je het omrekent naar het 
uitgangspunt 10-5, zoals in het noorden van 
het land. Ik ben echter niet van plan om de 
dijken daar te gaan afbreken terug naar de 
norm van 10-5. Ik laat de huidige fysieke 
constructie in stand. De dijken zullen 
daardoor nog veel jaren boven de norm van 
10-5 zitten, maar ik zal ze niet verder 
ophogen. Waarom zou in het noorden 10-7 
moeten gelden, terwijl in de rest van het 
land 10-5 geldt? Ik zorg dat er geen achteruit-
gang is ten opzichte van de huidige situatie 
en daarmee voldoe ik naar mijn mening aan 
de motie Van Veldhoven-Lucas.”
Jacobi (PvdA) vroeg aandacht voor de 
buitendijkse gebieden, waarbij ze de 
buitendijkse gebieden bij Rotterdam, 
Dordrecht en Almere met name noemde. 
De minister gaf in reactie hierop aan dat de 
discussie over basisveiligheid samenhangt 
met de discussie over buitendijks bouwen. 
“Ik heb daarin geen enkele beleidsverande-
ring ingezet. Het Rijk heeft altijd gezegd 
binnendijks de volledige verantwoordelijk-
heid te nemen om ervoor te zorgen dat 
mensen beschermd zijn en dat men niet 
buiten de dijken moet bouwen. Als 
gemeenten dat toch wil doen, bijvoorbeeld 
voor toerisme, dan is dat voor de eigen 
verantwoordelijkheid.”

Deltafonds
Hachchi (D66), Van Gerven (SP) en Geurts 
spraken hun zorg uit over de bezuinigingen 
op het Deltafonds, zoals deze zijn doorge-
voerd in de begroting van 2013 en door  
de minister zijn geconcretiseerd in de 
‘aprilbrief ’. De Kamer leek niet negatief te 
staan tegenover de wens van de minister om 
waterkwaliteit onder te brengen in het 
Deltafonds, omdat de Kamerleden evenals 
de minister de mogelijkheden voor 

synergiewinst zien. Maar zij riepen de 
minister op hiervoor dan wel voldoende geld 
aan het Deltafonds toe te voegen. Geurts 
uitte zijn zorg: “Er gaat toch geen concurren-
tie ontstaan tussen gelden voor waterveilig-
heid en zoetwatervoorziening en voor 
waterkwaliteit?”
In reactie daarop zei minister Schultz van 
Haegen: “Ik heb al aangekondigd in deze 
commissie dat het mijn idee is, om water-
kwaliteit uiteindelijk ook een plek te geven 
in het Deltafonds, omdat de ingrepen die je 
doet voor waterveiligheid, waterkwaliteit en 
zoet water heel vaak met elkaar samenhan-
gen. Als je dat wilt koppelen, is het gewoon 
handiger om dat vanuit hetzelfde fonds te 
doen.” De minister gaf vervolgens aan dat het 
haar intentie is om geld toe te voegen aan 
het Deltafonds voor waterkwaliteit en “niet 
af te doen aan het waterveiligheidsbudget”. 
Mede naar aanleiding van dit Algemeen 
Overleg heeft deltacommissaris Wim Kuijken 
de minister geadviseerd over deze thematiek, 
zie ook: deltacommissaris.nl. Dit onderwerp 
is uitgebreider teruggekomen tijdens het 
Algemeen Overleg over waterkwaliteit op 27 
juni. Tijdens dat overleg heeft de minister 
helder uiteengezet dat ze het probleem 
zorgvuldig en transparant wil oplossen, dat 
er voor waterkwaliteit na 2015 geen budget 
is, terwijl er dan nog wel een belangrijke 
opgave ligt. In de begroting voor 2014 zal  
ze in ieder geval met een oplossing voor  
de eerste drie jaar komen (2016-2018) en  
op een later moment komt de minister met  
een voorstel voor een structurele oplossing  
in  het Deltafonds.

Brede steun
Ook andere zaken kwamen nog aan de orde, 
zoals het belang van innovatie bij de aanpak 
van het pipingprobleem (waarbij water onder 
de dijk doorloopt, waardoor deze kan 
bezwijken) en de door het Verbond van 
Verzekeraars bepleite verplichte verzekering 
tegen overstromingen. Zowel de Kamer als 
de minister voelden weinig voor een 
dergelijke verplichte verzekering. Dit in lijn 
met het standpunt van de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM). Wel zal de 
minister naar aanleiding van de zienswijze 
van de ACM samen met de Minister van 
Veiligheid en Justitie de Kamer per brief 
informeren over de relatie tussen de Wet 
tegemoetkoming schade bij rampen en de 
mogelijkheid om overstromingsrisico’s 
vrijwillig te verzekeren. Een laatste voor het 
Deltaprogramma relevant onderwerp dat in 
het waterveiligheidsoverleg aan de orde 
kwam, was de toekomstige juridische 
verankering van de watertoets. De minister 
zal hier bij de Kamer op terugkomen bij  
het op handen zijnde wetsvoorstel 
Omgevingswet. 

Conclusie na afloop van het Algemeen 
Overleg: het was een constructief overleg met 
brede steun voor de hoofdlijnen van het 
nieuwe waterveiligheidsbeleid. De Kamer zag 
dan ook geen aanleiding om moties in te 
dienen. Aan het eind van dit jaar vervolgt de 
Kamer haar beraadslagingen over watervei-
ligheid, tijdens haar jaarlijkse Wetgevings-
overleg over water. Hierbij zal ook het 
Deltaprogramma 2014 worden besproken.

De Kamer leek niet negatief te staan tegenover de wens van de minister om waterkwaliteit onder te brengen in het 

Deltafonds. Foto: Theo Bos.

http://www.deltacommissaris.nl/nieuws/waterkwaliteit_en_het_deltaprogramma.aspx
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Nationaal bestuurlijk Overleg stemt in met DP2014

In het Nationaal Bestuurlijk Overleg 
Deltaprogramma heeft op 27 juni de  
laatste bestuurlijke afstemming rond het 
Deltaprogramma 2014 (DP2014) plaatsge-
vonden. Alle partijen kunnen zich vinden in 
het voorstel van de deltacommissaris en 
daarmee zijn we weer een flinke stap verder 
op weg naar de voorstellen voor deltabeslis-
singen die in DP2015 zullen worden 
gepresenteerd.

Minister Schultz van Haegen van 
Infrastructuur en Milieu opende, als 
voorzitter van het Nationaal Bestuurlijk 
Overleg (NBO), met complimenten voor alle 
betrokkenen. Er is veel bereikt en er is brede 
steun, zowel in de regio’s, als in de Tweede 
Kamer. Dat bleek ook uit de reacties op de 
‘aprilbrief ’ van de minister en tijdens het 
Algemeen Overleg met de Tweede Kamer 
van 13 juni. 

Het belang van transparante communicatie 
over hoe de nieuwe aanpak bijdraagt aan 
een betere waterveiligheid voor Nederland 
werd door iedereen onderschreven. In het 
NBO werd verwezen naar het Algemeen 
Overleg van 13 juni, waarin de minister dat 
duidelijk heeft verwoord. De aanpak van 
meerlaagsveiligheid moet ook goed voor 
het voetlicht komen. De minister vindt het 
belangrijk dat Nederlanders beseffen dat 
waterveiligheid geen vanzelfsprekendheid 
is. Dit is van belang in relatie tot het 
handelingsperspectief van mensen in geval 
van een overstroming. Een overstroming 
kan gebeuren - dat zien we ook internatio-
naal - en je moet als burger weten hoe te 
handelen in zo’n situatie. 

Risicobenadering
Het NBO heeft gesproken over het nieuwe 
veiligheidsbeleid in relatie tot buitendijkse 
gebieden. Recent (in DP2013) is afgespro-
ken om het beleid voor buitendijkse 
gebieden te handhaven. Binnendijks 
gebied wordt beschermd door een kering 
en daar kun je met een norm voor die 
kering een basisveiligheid op baseren. 
Buitendijks kan dat niet waargemaakt 

worden, maar kun je met ruimtelijke 
inrichting en rampenbeheersing wel voor 
meer veiligheid zorgen. In het NBO is 
geconcludeerd dat het beleid voor buiten-
dijkse gebieden wordt gehandhaafd, maar 
dat wel gezamenlijk door alle overheden 
binnen het Deltaprogramma met een 
vergelijkbaar instrumentarium via maat-
werk per gebied onderzocht wordt, wat de 
mogelijkheden zijn om de veiligheid 
buitendijks te verbeteren volgens de 
risicobenadering.

Bij de voorstellen voor nieuwe normen 
voor waterveiligheid wordt rekening 
gehouden met bepaalde evacuatiefracties 
per gebied. Dat wil zeggen hoeveel mensen 
preventief het gebied tijdig kunnen 
verlaten. De gehanteerde evacuatiefracties 
zullen door de veiligheidsregio’s voor het 
einde van het jaar beoordeeld worden. Dat 
is in het Veiligheidsberaad van 31 maart 
afgesproken. De veiligheidsregio’s buigen 
zich daarnaast ook over het realiseren van 
handelingsperspectief voor burgers in 
geval van een (dreigende) overstroming. 
Naast het beoordelen van de evacuatiefrac-
ties zijn ook afspraken nodig over de 
borging ervan. In dit verband is het belang 
van oefenen benadrukt in het NBO. 

Waterkwaliteit
In relatie tot het Deltaprogramma 2015 
(DP2015) is de vraag aan de orde gekomen 
of het opnemen van waterkwaliteit in het 
Deltafonds gevolgen heeft voor DP2015. De 
minister gaf aan dat de vraag hoe waterkwa-
liteit wordt opgenomen in het Deltafonds 
en hoe het verbonden wordt aan het 
Deltaprogramma nog verder ingevuld moet 
worden. Dit is door de minister ook in het 
Algemeen Overleg met de Tweede Kamer 
over waterkwaliteit gemeld, dat na het NBO 
plaatsvond. De verbinding met DP2015 is in 
die zin nog niet goed vorm te geven. De 
deltacommissaris heeft benadrukt dat het 
hem vooral gaat om een goede manier van 
synergie zoeken. In DP2015 zal een voorstel 
worden opgenomen voor de organisatie van 
het Deltaprogramma na de deltabeslissin-
gen. Professor Teisman (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) stelt hiervoor een 
advies op, dat in november in de Stuurgroep 
Deltaprogramma aan de orde komt.
De minister sloot het NBO door alle 
aanwezigen te bedanken voor hun inbreng 
en hun steun voor het Deltaprogramma in 
het algemeen en het DP2014 in het 
bijzonder. Het NBO heeft richting voor het 
vervolg van het werk in het 
Deltaprogramma gegeven.

Foto: Tineke Dijkstra.



Evacuatie en waterveiligheid: 

Bewustwording en voorbereiding bevorderen
Deltaprogramma | Veiligheid

De grote watersnoodrampen, zoals Katrina, 
Sandy en meer recent in Duitsland en Oost 
Europa, laten zien, dat grote overstromin-
gen de moderne maatschappij behoorlijk 
kunnen ontwrichten. De ministers van 
Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en 
Justitie hebben in overleg met het 
Veiligheidsberaad afgesproken om 
gezamenlijk te komen tot een evacuatiemo-
dule bij grote overstromingen, als onder-
deel van het nieuwe waterveiligheidsbeleid. 
Deze module richt zich ondermeer op 
bewustwording en voorbereiding van 
burgers en bedrijven, om zo de zelfredzaam-
heid bij grote overstromingen te versterken. 
Wat houdt  evacuatie in, wat is er al geregeld 
en wat gaat er veranderen? 

De mogelijke gevolgen van een overstro-
ming zijn zo groot, dat we in Nederland de 
kans daarop zo klein mogelijk maken met 
sterke waterkeringen, ruimte voor de rivier 
en zandsuppleties voor de kust. Helemaal 
uitsluiten kunnen we een overstroming 
echter niet. Als het toch mis gaat, kan met 
behulp van tijdige evacuatie van inwoners, 
dieren en goederen het aantal slachtoffers 
en schade beperkt worden. Evacueren 
betekent in dit geval een schuilplaats of 
hoger deel zoeken die binnen het bedreigde 
gebied ligt, maar niet overstroomt of een 
locatie zoeken buiten het bedreigde gebied.

Evacuatieafspraken
Het besluit tot evacuatie wordt genomen 
door de burgemeester of door de minister 
van Veiligheid en Justitie. De veiligheidsre-
gio’s voeren het evacuatiebesluit uit, 
waarbij waterbeheerders en het ministerie 
van Defensie ondersteunen bij  het nemen 
van noodmaatregelen. Dit doen zij door 
middel van zandzakken, pompen of 
nooddijken. De overheid ondersteunt het 
evacuatieproces waar mogelijk met 

verkeersmanagement. Ook richt de 
overheid zich op het evacueren van 
niet-zelfredzame inwoners, zoals ouderen, 
gehandicapten en zieken. Vee moet 
eveneens worden geëvacueerd.
Een oproep tot evacuatie heeft overigens 
geen verplichtend karakter voor de 
betreffende inwoners. De verwachting is dat 
de meerderheid (circa 80 %) van de 
inwoners zelf vertrekt. Hiervoor is het 
belangrijk dat burgers en bedrijven weten 
wat ze moeten doen, bijvoorbeeld door 
vooraf kennis te nemen van het evacuatie-
plan of  te kijken op www.risicokaart.nl.  
Op dit moment beschikken nog niet alle 
veiligheidsregio’s over een evacuatieplan 
voor de hele regio. Om veiligheidsregio’s te 
ondersteunen met het maken van evacua-
tieplannen, is sinds vorige maand een Kader 
Grootschalige Evacuatie van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie beschikbaar. 
Hierin staan uitgangspunten voor groot-
schalige evacuaties, maar ook hulpmidde-
len voor besluitvorming en oefeningen. Dit 
kader is eind mei 2013 vastgesteld door het 
Veiligheidsberaad. Op basis daarvan wordt 
een Landelijke Module Evacuatie bij grote 
overstromingen ontwikkeld. Rijkswaterstaat 
stelt deze in samenwerking met onder 
andere het ministerie van Veiligheid en 
Justitie en de waterschappen op. Daarnaast 
is er op nationaal niveau een Nationaal 
Crisisplan Hoogwater en Overstromingen 
(van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie) en een Landelijk Draaiboek 
Hoogwater en Overstromingen (van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Hoe verder?
Om met deze vastgestelde uitgangspunten 
en afspraken aan de gang te gaan, worden 
de komende tijd de volgende stappen gezet:  
1.  Betere uitwisseling van gegevens tussen 

veiligheidsregio’s en de Rijksoverheid

 Een voorbeeld hiervan is dat de uitkom-
sten van Veiligheid Nederland in Kaart 
(VNK) beschikbaar worden gesteld aan de 
veiligheidsregio’s. VNK brengt de meest 
actuele overstromingsrisico’s over heel 
Nederland in kaart. 

2. Ontwikkeling Evacuatiemodule bij Grote 
Overstromingen

 De module Evacuatie bij Grote 
Overstromingen is bedoeld om gemeen-
schappelijke afspraken te maken tussen 
de veiligheidsregio’s. De module geeft 
handvatten aan de veiligheidsregio’s, om 
bij een grootschalige overstroming met 
concrete en praktische middelen te 
komen die de zelfredzaamheid van 
burgers en bedrijven vergroot, de 
evacuatie van burgers en bedrijven 
faciliteert en de effectiviteit van maatre-
gelen van de overheid versterkt. 

3.   Evacuatiemogelijkheden
 Omdat we hoog water (in de rivieren) 

tijdig aan zien komen, wordt er bij het 
nieuwe waterveiligheidsbeleid rekening 
gehouden met de mogelijkheden om 
mensen uit een gebied te evacueren, 
voordat een dijk mogelijk doorbreekt. 
Hiervoor zijn rekenkundige aannames 
gedaan en deze aannames zullen in 
overleg met de veiligheidsregio’s en 
andere experts worden beoordeeld. 

Bewustwording en voorbereiding is belangrijk, zodat 

burgers en bedrijven weten wat ze moeten doen bij  

grote overstromingen.
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Afgevallen maatregelen: niet kansrijk 
Deltaprogramma | Zoetwater

De afgelopen fase van het Deltaprogramma 
is er voor de zoetwatervoorziening een 
koppeling gemaakt tussen vijf doelen en  
de mogelijke maatregelen om die doelen  
te bereiken. Deze koppeling laat zien dat  
de doelen vrijwel overal haalbaar zijn. In de 
afgelopen fase is er ook ‘getrechterd’ en zijn 
diverse maatregelen afgevallen, omdat ze 
niet kansrijk blijken te zijn of omdat er 
betere alternatieven mogelijk zijn. De 
maatregelen die zijn afgevallen zetten  
we hier op een rij. 

Vijf doelen voor zoet water
1.  Beschermen van maatschappelijk 

cruciale functies
2.  Bevorderen van de concurrentie-

positie van Nederland
3.  Streven naar een gezond en 

evenwichtig watersysteem
4.  Beschikbaar water zo effectief en 

zuinig mogelijk gebruiken 
5.  Stimuleren van waterkennis, -kunde 

en –innovatie

Afgevallen maatregelen
-  In gebieden waar geen wateraanvoer 

vanuit het hoofdwatersysteem mogelijk is 
(hoge zandgronden en delen van de 
Zuidwestelijke Delta) wordt het creëren 
van grootschalige aanvoerroutes naar 
deze gebieden niet meer als kansrijke 
maatregel gezien. Er wordt daar ingezet 
op maatregelen om meer water vast te 
houden, bijvoorbeeld door het vergroten 
van de grondwatervoorraad. 

-  Er wordt geen zilter water ingelaten in 
West-Nederland. Er zijn maatregelen in 
beeld waarmee we zoet water kunnen 
aanvoeren vanuit het hoofdwatersysteem 
naar de regio (de Kleinschalige Water 
Aanvoer +). Er zijn ook maatregelen in 
beeld om verzilting tegen te gaan (een 
bellenpluim). Bovengenoemde alterna-
tieven zijn ook aantrekkelijker voor de 
watervoorziening van West-Nederland, 

dan het inzetten van de zoetwatervoor-
raad van het IJsselmeergebied. Dit 
betekent dat het IJsselmeergebied geen 
functie zal gaan vervullen voor de 
zoetwatervoorziening van 
West-Nederland.

-  Een balgstuw in het Spui lijkt geen kans- 
rijke maatregel. De effectiviteit is vergelijk-
baar met die van een kleine bellenpluim 
(50 kuub), maar de maatregel is een factor 
10 duurder. Ook biedt het afsluiten van de 
Hollandsche IJssel met een dam voor zoet 
water weinig kansen en levert het veel 
ongewenste neveneffecten op.

-  Het afsluiten van de Nieuwe Waterweg is 
geen kansrijke maatregel gebleken. Er 
kan op z’n vroegst in 2070 - als de huidige 
kering aan vervanging toe is, worden 
gekeken naar een alternatieve afsluitbare 
kering met zoutwerende werking. 

-  Voor het IJsselmeergebied komt een 
stapsgewijze invoering van maatregelen 
in het hoofdwatersysteem en zijn grote 
peilstijgingen (orde 1 meter) in de 

toekomst niet nodig als antwoord op  
de opgaven.

-  Het vergroten van de afvoer via de IJssel 
naar het IJsselmeergebied is aanzienlijk 
kostbaarder, dan het vergroten van de 
buffer op het IJsselmeergebied naar 0,4 m 
en is hiermee geen optie voor de korte 
termijn.

-  Het stuwen van de Waal of IJssel voor de 
scheepvaart is niet kansrijk in vergelijking 
met het nemen van nautische maatrege-
len en maatregelen door de scheepvaart-
sector zelf.

Hoe verder?
Door het afvallen van een aantal niet-kansrij-
ke maatregelen tekent zich dus inmiddels een 
duidelijke ‘trechtering’ af. De kansrijke 
maatregelen zijn in beeld. In de vierde fase 
zullen de keuzes voor de voorkeursmaatrege-
len worden voorbereid. Hierbij zal ook 
gebruik worden gemaakt van het Deltamodel.

De industrie is een grote gebruiker van zoet water. Foto: Theo Bos.
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Voorzieningenniveau? De praktijk als proeftuin 
Deltaprogramma | Zoetwater

In de Stuurgroep Deltaprogramma is 
besloten dat het deelprogramma Zoetwater 
het ‘voorzieningenniveau’ gaat uitwerken. 
Het voorzieningenniveau maakt de taken 
en maatregelen die de overheid op zich 
neemt transparant en geeft inzicht in de 
risico’s op (toekomstig) tekort van water 
van voldoende kwaliteit. Dit biedt de 
gebruiker een handelingsperspectief, want 
deze kan zijn investeringen en innovaties 
op het voorzieningenniveau afstemmen. 
Aan de hand van vier pilots wordt  
deze zomer ervaring opgedaan met  
de eerste uitwerkingen. 

Op dit moment bestaan er al de nodige 
afspraken over wat de overheid doet op het 
gebied van zoetwatervoorziening, bijvoor-
beeld in waterakkoorden, waterbeheerplan-
nen, peilbesluiten en natuurlijk de 
verdringingsreeks in perioden van droogte. 
Deze afspraken lopen echter sterk uiteen en 
zijn onderling niet consistent. In hoeverre  
een gebruiker hier nu mee uit de voeten 
kan, is nog niet helder. De verwachting is 
dat daar best het een en ander aan verbeterd 
kan worden, zodat de overheid doelmatiger 
beleid kan ontwikkelen en de gebruiker 
weet waar hij aan toe is.  

Afspraken maken
De beschikbare hoeveelheid zoet water in 
een bepaald gebied wordt bepaald door de 
hoeveelheid water afkomstig uit het 
hoofdwatersysteem, de hoeveelheid water 
afkomstig uit het regionaal watersysteem en 
de gebruikte hoeveelheid water door 
burgers en bedrijven. Bij het uitwerken van 
het voorzieningenniveau moeten over al 
deze drie waterstromen afspraken worden 
gemaakt. Dit gaan  de beheerders van het 
hoofd- en regionaal watersysteem (inclusief 
ruimtelijke ordening) en gebruikers samen 
doen met de rijksoverheid. Deze afspraken 
kunnen sterk verschillen per regio en per 
gebruiker. Hierbij wordt bekeken wat we 
lokaal willen vaststellen en waar we 
behoefte hebben aan een nationaal kader of 
nationale regie. Ook de vraag over het 
detailniveau dat nodig is voor een effectief 
voorzieningenniveau per regio en functie 
komt hierbij aan de orde. Al met al is het 
uitwerken van het voorzieningenniveau 
geen eenvoudige opgave. 

Pilots
Om met de uitwerking van het voorzienin-
genniveau ervaring op te doen gaan we in 
drie regio’s pilots uitvoeren.  De zoetwater-

regio’s hebben zich hiervoor zelf aangemeld 
en zullen de pilots trekken. Het gaat om regio 
West (met ZW Delta), regio Oost (in combina-
tie met Zuid) en regio IJsselmeergebied/
Noord (gecombineerd met het deelprogram-
ma IJsselmeergebied). In de pilots worden 
eerst de bestaande afspraken in beeld 
gebracht. Vervolgens wordt gekeken in 
hoeverre beheerders, de ruimtelijke ordening 
en gebruikers met de huidige afspraken uit de 
voeten kunnen en wat er misschien moet 
worden verbeterd. De gebruikers worden 
hierbij nadrukkelijk betrokken. Voor het 
hoofdwatersysteem en de typische gebruikers 
daarvan, zoals scheepsvaart, industrie en 
energiecentrales, wordt een aparte pilot 
uitgevoerd door Rijkswaterstaat. 

Het deelprogramma Zoetwater voert regie op 
de verschillende pilots en zorgt ervoor dat 
dezelfde opgaven worden opgepakt en dat 
uiteindelijk een conclusie kan worden 
getrokken. De pilots worden in de zomer 
uitgevoerd, zodat direct na de zomer de 
resultaten van de pilots kunnen worden 
samengebracht. De conclusies komen aan de 
orde op de Zoetwaterconferentie in oktober 
en worden vervolgens in november aan  de 
Stuurgroep Deltaprogramma voorgelegd. 

Het Nieuwe Peil,  
editie 2013 afgerond
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

Het Deltaprogramma IJsselmeergebied 
heeft Het Nieuwe Peil, editie 20213 
afgerond. Daarin legt het deelprogramma 
verantwoording af over de resultaten van 
fase 3 van het Deltaprogramma en kijkt het 
vooruit naar de laatste fase. Het Nieuwe Peil 
bevat meer dan alleen feitelijke informatie. 
Er is ook plaats voor columns en verhalen, 

foto’s en impressies. Deze persoonlijke 
bijdragen laten zien dat er veel verschil-
lende kanten zitten aan het 
IJsselmeergebied: een prachtig gebied 
waarin het goed wonen, werken en 
recreëren is. U kunt Het Nieuwe Peil 
downloaden vanaf Deltaweb.

Het
Nieuwe
Peil
Resultaten fase 3 van het 
Deltaprogramma | IJsselmeergebied
Juni 2013

Het water als vriend
Interview met Tracy Metz

Een uitdagend samenspel
Over intensief bestuurlijk en maatschappelijk proces

Casus Regio Amsterdam

Casus De IJssel-Vechtdelta

Op naar de finale
Producten en planning 2014

Katern 
Strategie - Onderbouwing - Deltabeslissingen

En verder onder meer
Columns van Henk Tiesinga en Katrien Termeer 
& Het waterpeil in het IJsselmeergebied
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“Alleen voor een goed plan komt er altijd geld!”
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

De maatschappelijke sectoren uit het 
IJsselmeergebied, verenigd in het Regionaal 
Overlegorgaan IJsselmeergebied, stelden in 
2012 hun visie op het peilbeheer op. Deze 
heeft zijn weerslag gevonden in de strategie 
voor het gebied. Volgens onafhankelijk 
voorzitter Peter Visser is de kous daarmee 
niet af: “Er liggen nog veel uitdagingen, niet 
alleen voor maatschappelijke organisaties.”

Het Regionaal Overlegorgaan IJsselmeer-
gebied (ROIJ) dient de Bestuurlijke Kerngroep 
IJsselmeergebied gevraagd en ongevraagd 
van advies. Visser heeft een duidelijk beeld 
van zijn werk als voorzitter van deze 
klankbordgroep: “Mijn rol is te zorgen dat 
eruit komt, wat men van plan was eruit te 
krijgen. Dat betekent ook dat ik kritische 
vragen stel.” Het Deltaprogramma IJssel-
meergebied heeft op hoofdlijnen de strategie 
voor het gebied opgesteld. “De urgentie van 
vier jaar geleden lijkt wat weg. De anderhalve 
meter peilstijging op het IJsselmeer waarvan 
eerst nog sprake was, is van de baan. Dan 
vraag ik aan het ROIJ: ‘Zijn jullie hiermee 
tevreden, is dit wat jullie willen?’”

Uitgangspunten
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied richt 
zich nu vooral op de waterveiligheid en de 
zoetwatervoorziening, terwijl ook het 
economisch belang steeds sterker naar voren 
komt. “Het zou echter ook gaan om ecologie 
en ruimtelijke kwaliteit, maar die uitgangs-
punten zie je slechts beperkt terug.” Visser 
heeft toch al het gevoel dat niet alle 
uitgangpunten behouden zijn gebleven: “We 
schieten toch weer in de technische 
oplossingen, terwijl we juist naar alternatie-
ven zouden zoeken, omdat techniek kan 
falen. Wat internationaal vooral veel indruk 
maakt, is dat we geld en tijd vrijmaken nog 
voordat er een ramp gebeurt. Maar de 
uitkomst lijkt zo anders. We passen hier wat 
aan, we verhogen daar een dijk, we plaatsen 
een pomp. Dan lijkt er toch een ramp nodig 
om bestuurlijk draagvlak voor grote 
veranderingen te krijgen.” Visser is ervan 

overtuigd dat de klimaatverandering nog 
grote gevolgen gaat hebben. “Het CO

2-
gehalte in de lucht neemt jaarlijks drie keer 
zo snel toe als vijftig jaar geleden. Het 
gehalte is nu al net zo groot als 3,5 miljoen 
jaar geleden. Het was toen wel vijf graden 
warmer, de jungle lag tot in Canada en de 
zee stond vele meters hoger. Urgentie te 
over, lijkt me. De gevolgen zijn nog niet 
gelijk zichtbaar, maar daar gaan we wel 
naartoe. In mijn ogen moeten we het 
Deltaprogramma veel toekomstbestendiger 
maken: dat kunnen we ook!” 

Kwaliteitsslag
Die urgentie die Visser uitspreekt ziet hij 
ook voor waterkwaliteit en ruimtelijke 
kwaliteit. “Stilstand is ook hier achteruit-
gang. Wil je maatschappelijke functies een 
blijvende plaats geven, dan moet je 
toekomstgericht bezig zijn.” 
Maatschappelijke organisaties moeten niet 
afwachten tot de overheid in actie komt, 
maar zelf het voortouw willen nemen. “Het 
ROIJ doet zijn achterban tekort als dat niet 
in actie komt en afsluit met een eigen 
visionair verhaal over het IJsselmeergebied. 
Daarin kunnen we ook de betrokkenheid 

van maatschappelijke organisaties bij de 
verdere uitwerking van de strategie voor het 
IJsselmeergebied tonen.”
Peter Visser mag dan onafhankelijk 
voorzitter zijn, hij is in ieder geval ook – 
zoals hij zelf zegt – oprecht betrokken. “Ik 
reis bewust met het OV en houd mijn 
ecologische voetafdruk in de gaten. Die is 
nog altijd groter dan zou kunnen, maar ik 
ben natuurlijk wel gewoon deel van onze 
maatschappij.” Vanuit zijn betrokkenheid 
hoopt Visser dat het Deltaprogramma een 
groot succes wordt. “Wat we nu hebben is 
goed, maar we kunnen zoveel meer. 
Mobiliseer de ontwikkelkracht om de 
uitdagingen van het klimaat aan te gaan. 
Houd meer rekening met de ecologie, want 
ecologische processen gaan heus gewoon 
door. Kijk ook eens naar andere financie-
ringsbronnen: pensioengelden moeten 
langjarig op een duurzame manier 
rendement opleveren. Bij uitstek iets voor 
het Deltaprogramma. Zoek een oplossing 
die een schwung geeft aan duurzaamheid en 
koppel dat aan een investeringsprogramma.” 
Visser blijft ervan overtuigd dat er echt iets 
te winnen valt: “Alleen voor een goed plan 
komt er altijd geld!”

Peter Visser, voorzitter Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied: “Zoek een oplossing die een schwung geeft aan 

duurzaamheid en koppel dat aan een investeringsprogramma.” 
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Manifest voor de klimaatbestendige stad
Deltaprogramma | Nieuwbouw en Herstructurering

Nú bouwen aan de stad van de toekomst, 
dat is de titel van het Manifest Klimaatbe-
stendige Stad, van de vier coalities van het 
deelprogramma Nieuwbouw en Herstructu-
rering (DPNH). Dit manifest geeft – samen 
met een actieprogramma – aan wat er 
volgens de coalities in de nationale 
Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie  
moet komen te staan. 

De coalities doen zo gezamenlijk een appel 
op overheden en marktpartijen, om samen 
met de inwoners van de stad verantwoorde-
lijkheid te nemen voor een klimaatbesten-
dige stad. Samen moeten we zorgen voor 
een stad, waar na hevige regen, winkels en 
woningen droog blijven en de gezondheid 
niet wordt bedreigd, voor een stad waar 
regen wordt benut om tekorten in droge 
perioden aan te vullen en waar de water-
kwaliteit goed is, voor een stad waar schade 
aan gebouwen en wegen door droogte 
wordt voorkomen. We moeten samenwer-

ken bij ontwikkelingen in het stedelijk 
gebied, om ervoor te zorgen dat de opgave 
én kansen die klimaatverandering met zich 
meebrengt een integraal onderdeel van de 
planvorming zijn. En samenwerken om 
ervoor te zorgen dat diverse infrastructuren 
voor bijvoorbeeld drinkwater, gas en 
elektra, blijven functioneren, ondanks 
wateroverlast, extreme droogte of hitte. 

Adviezen
De praktische adviezen die de coalities 
daarvoor geven zijn verdeeld over alle 
betrokken partijen. Ze variëren van het 
actualiseren van de Omgevingswet tot het 
belonen van prestaties op kavel-, straat-, 
wijk- of postcodeniveau voor zorgvuldig 
omgaan met water met lagere heffingen van 
gemeente of waterschap. Maar ook  zijn er 
adviezen voor informatievoorziening, zoals 
het zorgen dat bedrijven en particulieren op 
de hoogte zijn van de mogelijke schade die 
in de toekomst kan optreden en wat zij zelf 

kunnen bijdragen om die schade tegen te 
gaan. Dit zou onder andere kunnen met 
behulp van een digitaal kennisportaal. 
Hiermee zouden gemeenten een soort 
’stresstest’ moeten uitvoeren om te kunnen 
bepalen welke risico’s acceptabel zijn en 
welke gereduceerd moeten worden.

Vervolg
Het Manifest Klimaatbestendige Stad met 
de voorgestelde acties wordt in september 
officieel aangeboden aan de stuurgroep in 
het bijzijn van zoveel mogelijk vakgenoten 
van de coalitieleden. Verder wordt er per 
domein (zie kader) aandacht besteed aan 
het manifest. Het doel is dan om in mei 
2014 een brede groep aanhangers te 
hebben, die allemaal achter een nationaal 
akkoord Klimaatbestendige Stad staan. De 
acties van overheden kunnen vervolgens 
inhoud geven aan de Deltabeslissing 
Ruimtelijke Adaptatie. Zo bouwen we nú al 
aan de stad van de toekomst. 

Domeinen en coalities
Het werken aan de klimaatbestendige 
stad richt zich op de thema’s waterover-
last, droogte en hitte. Om deze 
thematiek hanteerbaar te maken is een 
onderverdeling gemaakt in vier 
domeinen: bouw/stedelijke ontwikke-
ling, openbare ruimte/groen, stedelijk 
water en infra. Elk domein heeft een 
eigen coalitie bestaande uit mensen van 
verschillende overheden en uit het 
bedrijfsleven. Samen vormen zij een 
volledige keten van opdrachtgevers en 
-nemers. De stuurgroep DPNH heeft 
aan deze vier groepen advies gevraagd 
over wat er in de Deltabeslissing 
Ruimtelijke Adaptatie zou moeten 
komen staan. Kijk voor meer informatie 
ook op www.klimaatbestendigestad.nl.

Klimaatbestendige stad: een beeld van hoe een locatie in Rotterdam er in 2050 uit zou kunnen zien.
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Sluit u aan bij het Manifest klimaatbestendige stad! 
Steden en dorpen krijgen te maken met 
meer neerslag, meer droogte en meer 
hitte. Staan we toe dat dit leidt tot 
omvangrijke schade of voorkomen we die 
schade en gebruiken we de gelegenheid 
om stad en dorp leefbaarder te maken?

Bent u betrokken bij stedelijke herontwik-
keling en wilt u weten wat klimaatbesten-
dig werken voor u betekent? Kom dan naar 
de presentatie van het Manifest klimaatbe-
stendige stad begin oktober (datum en 
locatie worden nog bekend gemaakt). 

Stap mee en bouw samen met de andere 
aanwezigen aan een klimaatbestendige 
leefomgeving. Meer informatie is te vinden 
op www.klimaatbestendigestad.nl.

 

Speel deze zomer het klimaatspel in het Museon
Deltaprogramma | Nieuwbouw en Herstructurering

Op 20 juni start in het Museon de tentoon-
stelling Stad van de toekomst over het 
leven, wonen en werken in de stad van de 
toekomst. Een van de thema’s van deze 
tentoonstelling is de klimaatbestendige 
stad, een stad die bestand is tegen water-
overlast, droogte en hitte. Deltaprogramma 

Nieuwbouw en Herstructurering heeft 
hiervoor het klimaatspel laten ontwikkelen. 
Bezoekers kunnen bijvoorbeeld groene 
muren, regentonnen, zonnepanelen en 
luiken virtueel aanbrengen op hun eigen 
huis. Zo ontwerpen de bezoekers samen de 
klimaatbestendige stad van de toekomst. 

Dit klimaatspel wordt op 6 juli aan de 
tentoonstelling toegevoegd en laat de 
bezoeker zien hoe je je zelf op de toekomst 
kunt voorbereiden. Het klimaatspel is tot 27 
oktober te spelen in het Museon.

Met het klimaatspel kunnen bezoekers een klimaatbestendige stad vormgeven. 
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Bestuurlijke conferentie: 

Veilig, mooi én betaalbaar met maatwerk
Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden 

Donderdag 20 juni vond voor de derde keer 
de jaarlijkse bestuurlijke conferentie plaats 
van de Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden 
met alle bestuurders uit het gebied. Ruim 
veertig portefeuillehouders van gemeenten, 
waterschappen, provincie en van veilig-
heidsregio’s gingen met de stuurgroep in 
gesprek over de strategieën voor watervei-
ligheid en zoet water voor de regio 
Rijnmond-Drechtsteden. 

Uit de grote opkomst en goede discussie 
blijkt dat bestuurders beseffen dat het 
komend jaar, het jaar van het eindadvies, 
belangrijk wordt voor het Deltaprogramma, 
omdat er keuzes moeten worden gemaakt. 
Dit eindadvies wordt geen theoretisch 
verhaal, maar een masterplan waar alle 
bestuurlijke partijen mee te maken krijgen 
en een verantwoordelijkheid in hebben. 

Leren leven met risico’s 
In de discussierondes die plaatsvonden 
stonden de thema’s maatwerk, zoet water 
en calamiteiten centraal. Opvallend was dat 
bij zowel de discussie over maatwerkoplos-
singen, als over calamiteiten naar voren 
kwam, dat het belangrijk is dat bewoners 
zich bewust worden welke risico’s voor 
waterveiligheid zij lopen. Hierdoor ontstaat 
draagvlak voor waterveiligheidsmaatrege-
len, ook als de ruimtelijke impact hiervan 
groot is. Verder moet iedereen zich ervan 
bewust zijn, dat ondanks alle maatregelen 
een ramp nooit valt uit te sluiten. Het vraagt 
om bestuurlijk leiderschap en durf om dit te 
vertellen en impopulaire maatregelen te 
treffen. Wethouder van Winden van Capelle 
aan den IJssel: ‘Begin met het informeren van 
je college, daarna de raadscommissies en raad 
en vervolgens ook de inwoners. Hiermee 
voorkom je dat mensen worden verrast.”

Zoet water belangrijk 
In de discussie bleek brede consensus te 
bestaan over voldoende zoet water als 

belangrijke economische factor voor 
Rijnmond-Drechtsteden. Zoet water is 
belangrijk voor de land- en tuinbouw, 
procesindustrie en voor de bereikbaarheid 
over water en is daarmee een belangrijke 
vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Tot 
2050 kan het zoetwatersysteem met 
maatregelen in de kleinschalige wateraan-
voer goed blijven functioneren. Daarna 
zijn wellicht grootschaliger maatregelen 
nodig. Maar er wordt ook veel verwacht 
van de innovatiekracht van de gebruikers 
van zoet water. Gedeputeerde en stuur-
groeplid Han Weber: ”Als we gebruikers 
goed informeren over het veranderende 
aanbod van zoet water na 2050 kunnen ze 
hierop anticiperen. Ik ben er van overtuigd 
dat gebruikers in staat zijn slimme 
oplossingen te bedenken.”

Een van de uitkomsten van de conferentie is 
dat voor een aantal onderwerpen vervolg-

discussie of nadere uitwerking nodig is. Zo 
blijken er verschillende inzichten te bestaan 
over de vraag of evacuatie bij een plotse-
linge dijkdoorbraak een reële mogelijkheid 
is. Ook de discussie of gemeenten gebieds-
ontwikkeling in diepe polders mogelijk 
moeten maken, moet nog verder gevoerd 
worden om tot conclusies te komen. 

Top 10 verkiezingsprogramma
Ahmed Aboutaleb, voorzitter van de 
Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden, 
concludeerde aan het eind van de conferen-
tie dat er boeiende input is geleverd, waar 
de stuurgroep mee verder kan. Hij sloot af 
met een oproep aan alle gemeentebestuur-
ders om het Deltaprogramma een plek te 
geven in de top 10 van de verkiezingspro-
gramma’s voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2014, om zo het bewustzijn voor 
waterveiligheid te vergroten.  

De bestuurlijke conferentie Rijnmond-Drechtsteden: “Belangrijk is dat bewoners zich bewust worden welke risico’s voor 

waterveiligheid zij lopen.” Foto: Wim Spaans
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Proeftuin Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Samen studeren op meerlaagsveiligheid
Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

Het gebied Alblasserwaard Vijfheerenlanden 
is een diepe polder die bij een overstroming 
of dijkdoorbraak snel en diep onderloopt. 
Het water eindigt altijd in ‘het putje’ (de 
westpunt van het gebied). De kans op 
slachtoffers en economische schade is 
groot. In de Proeftuin Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden onderzoekt het 
Deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden 
samen met gebiedspartijen de kansen van 
slimme combinaties van toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen en 
waterveiligheid. 

Op weg naar 2100 is er een forse waterveilig-
heidsopgave voor Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden, zeker in het westelijke 
deel en langs de rivieren vanaf Alblasserdam 
richting Gorinchem. Dijkversterking is 
belangrijk bij het oplossen van deze grote 
opgave. Daarnaast kan het uitvoeringspro-
gramma Ruimte voor de Rivier wat lucht 
bieden tussen Hardinxveld en Gorinchem, 
in de riviergedomineerde delen van de 
dijkring. Aandachtspunt in de Proeftuin 
Alblasserwaard Vijfheerenlanden is welke 
kansen meerlaagsveiligheid kan bieden. 

Drie casussen
In de proeftuin is aan de hand van drie 
casussen doordacht wat er nu, en in de 
komende decennia moet gebeuren om 
veilig te zijn tijdens een mogelijke overstro-
ming en herstel na een ramp gemakkelijker 
te maken. De casussen zijn: de opgave aan 
de dijk Noordhoek in Papendrecht; de 
binnendijkse ontwikkeling van het 
nieuwbouwgebied Benedenveer in 
Sliedrecht en de buitendijkse ontwikkeling 
en mogelijke herstructurering van het 
gebied Mercon Kloos in Alblasserdam. 

Leerpunten
Een belangrijk leerpunt uit de proeftuin is, 
dat inzoomen op een specifieke locatie 
helpt om tot concrete en toepasbare 

oplossingen te komen. De opgave verschilt 
namelijk per plek, zowel qua wateropgave, 
als ruimtelijk. Daarnaast is het slim 
ambities te koppelen vanuit meerdere 
functies, zoals ruimte en waterveiligheid. 
Zo’n koppeling kan er mogelijk voor zorgen 
dat gebieden eerder kunnen worden 
ontwikkeld. Daarbij is het wel zaak om de 
verschillende belanghebbenden tijdig bij 
elkaar brengen. 

Ook lijkt het interessant om gezamenlijk 
ruimtelijke visies en ambities te benoemen 
op riviertakniveau, bijvoorbeeld langs de 
rivier de Noord of de Merwede. Een 
dergelijke visie op toekomstige ontwikke-
lingen kan helpen in het benoemen van 
zones langs een rivier waar ontwikkelingen 
van waterveiligheid, stedelijke en natuur-

ontwikkeling hand in hand kunnen gaan. 
De inzichten uit de proeftuin over meer-
laagsveiligheid worden vertaald naar 
concrete casussen gekoppeld aan toekom-
stige waterveiligheidsopgaven. 

Meerlaagsveiligheid
Meerlaagsveiligheid staat voor opbouw 
van de waterveiligheid door: 
1. bescherming tegen overstroming 

door preventie 
2. gevolgenbeperking door ruimtelijke 

inrichting 
3. rampenbeheersing

Welke rol kan meerlaagsveiligheid spelen bij het veilig houden van de Noordhoek van Papendrecht de komende decennia?  
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Van kansrijke strategieën naar voorkeursstrategie  
voor onze rivieren
Deltaprogramma | Rivieren

De regio’s Maasvallei, Bedijkte Maas, Nederrijn-
Lek, Waal, IJssel-Zuid en IJssel Noord staan klaar 
voor het ontwikkelen van een voorkeursstrate-
gie voor de lange termijn. De ingrediënten zijn 
ontwikkeld, het trechteringsproces op weg naar 
het DP2015 is op stoom. Adaptief deltamanage-
ment is de werkwijze van de toekomst.

In de afgelopen periode heeft het deelpro-
gramma Rivieren samen met de zes regio’s 
kansrijke strategieën voor de waterveiligheid 
op de lange termijn ontwikkeld. De motto’s 
zijn: “rivierverruiming waar het kan, 
dijkversterking waar het moet” én een 
krachtig samenspel door het benutten van 
regionale kansen. De kaarten schetsen de 
karakteristieken van de twee strategieën 
“Doe meer met dijken” en “Ruimte voor de 
Rivier +”, de ingrediënten die het vertrekpunt 
zijn op weg naar een voorkeursstrategie.

De uitdaging aangaan
Nu gaan we de fase van de voorkeursstrate-
gie in. De regio’s zijn enthousiast (door)
gestart en er is veel aandacht, want op 
sommige plekken ligt er een veiligheidsop-
gave van meer dan een meter hogere 
waterstanden. Het verkennen van de 
gevolgen van hogere normen en het in 
beeld brengen van de maatregelen voor 
waterveiligheid zijn de core business van de 
regio’s de komende tijd. Hierbij krijgt 
risicogestuurde programmering een plek 
naast ruimtelijke ambities, meekoppelkan-
sen en bestuurlijk- en maatschappelijk 
draagvlak.

Dijken op orde brengen
Hierbij wordt ook een verbinding gelegd met 
de omvangrijke opgave in het rivierengebied 
om de dijken bij de rivieren op orde te 

brengen. In grote delen van het rivierenge-
bied moeten deze namelijk verbeterd 
worden. Bij het ontwikkelen van de 
voorkeurstrategie worden de meekoppelkan-
sen van het verbeteren van de dijken, het 
‘werk met werk maken’, in beeld gebracht.

Adaptief deltamanagement
De voorkeursstrategie wordt opgebouwd op 
basis van drie tijdsperiodes. Aan de hand 
van een adaptieve planning onderscheiden 
we een korte, middellange en lange termijn, 
respectievelijk 2030-2050-2100. Iedere 
tijdsperiode kent een passend abstractieni-
veau, waarbij het programmeren van 
maatregelen voor de eerste periode het 
meest in detail zal worden uitgewerkt. 
Meerlaagsveiligheid is een integraal 
onderdeel in gebieden waar dat kansrijk is.

Karakterisering van de kansrijke strategieën Doe meer met Dijken en Ruimte voor de Rivier+. 
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Estafettevaartochten Waal en IJssel
Deltaprogramma | Rivieren

In de week van 3 juni is er een ‘estafettevaar-
tocht’ over de Waal georganiseerd voor het 
regioproces van Deltaprogramma Rivieren. 
Regiotrekker Provincie Gelderland heeft de 
vaartocht georganiseerd op verzoek van 
bestuurders uit de regio. 

Aan boord waren bestuurders en medewer-
kers van provincies, waterschappen, 
gemeenten en vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties. Al varende kregen zij 
informatie over mogelijke maatregelen en 
het proces van het uit te brengen advies van 
de regio, dat wordt gebruikt voor de 
voorkeurstrategie voor de rivieren. Dat 
leverde stevige discussies op over de 
mogelijke maatregelen en het te verwach-
ten draagvlak, bijvoorbeeld voor de 
Ooijpolder. Maar er werd ook veel informa-
tie uitgewisseld en een toenemend begrip 
voor elkaars invalshoeken. Elke dag werd er 
een etappe gevaren: van Arnhem naar 
Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, Werkendam/
Gorinchem en vice versa. De estafettevaar-
tocht over de Waal eindigde in Lobith met 

een voor juni extreem hoge waterstand.  
Dit laatste maakte de tocht met het thema 
waterveiligheid wel heel bijzonder en  
actueel, en droeg zeker bij aan begrip  
voor de noodzaak van de strategie en  
het regioproces.

In de week van 24 juni is er een vergelijkbare 
estafettevaartocht gehouden voor de IJssel; 
daar trekt de provincie Gelderland het regio- 
proces, samen met de provincie Overijssel.

Stevige discussies en veel informatie-uitwisseling op de estafettevaartochten. Foto: Edmee van der Hoeven.

Rivierendag op 25 september 2013
Deltaprogramma | Rivieren

‘Samen aan zet voor de toekomst van ons 
rivierengebied’ is het thema van de 
Rivierendag, een ontmoetingsdag door en 
over het Deltaprogramma Rivieren.

De Rivierendag vindt dit najaar plaats in 
Theater De Maaspoort in Venlo naast de Maas. 
Er worden interactieve sessies voor Maas, 
Waal, Neder-Rijn en Lek en de IJssel georgani-
seerd. Ook een excursie langs de kades van de 
Maas behoort tot de mogelijkheden.

Wie kunt u ontmoeten? 
Bestuurders en medewerkers van alle 
partijen waarmee wij samenwerken aan 
onze opdracht én de klankbordgroepen en 
hun organisaties. Ook zijn er collega’s van 
de andere deelprogramma’s van het 
Deltaprogramma, waarmee wij samen-
werken om Nederland ook voor de 
volgende generaties te beschermen  
tegen hoog water en te zorgen voor 
voldoende zoet water.

Aanmelden voor de Rivierendag? 
Dat kan op aanmelden Rivierendag.

Kom naar de Rivierendag!
•	 25	september
•	 11.00	-	17.00	uur
•	 Theater	De	Maaspoort,	 
 Oude Markt 30 in Venlo

14 | Deltaprogramma

http://www.dpr-rivieren.nl


Samenhangende gebiedsontwikkeling stap verder
Deltaprogramma | Zuidwestelijke Delta

Op 5 juni is de notitie Reikwijdte en 
Detailniveau, de afbakening van de 
Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer, vastgesteld. Dit gebeurde tijdens 
een bestuurlijk overleg tussen de Stuurgroep 
Zuidwestelijke Delta en minister Schultz van 
Haegen van Infrastructuur en Milieu. Om in 
2014 tot een besluit te komen dat maatschap-
pelijk breed wordt gedragen, krijgt iedereen 
de mogelijkheid om tot uiterlijk maandag  
29 juli te reageren op de notitie.

Hoofdonderwerp van het bestuurlijk 
overleg was de samenhangende ontwikke-
ling van de deltawateren Grevelingen en het 
Volkerak-Zoommeer. De rijksstructuurvisie 
geeft uitsluitsel over de ontwikkelrichting 
van deze wateren. Deze visie zal in 2014 
gereed zijn. 
De ambitie van de regio is beperkt getij 
terug op de Grevelingen en een weer zout 
Volkerak-Zoommeer door een open 
verbinding tussen deze twee bekkens. Dit 
levert kansen op voor de natuur en 
economische ontwikkeling. Hoeveel 
precies, dat maakt het programma 
Gebiedsontwikkeling in 2014 duidelijk. 

Hoe en wat
Tijdens het bestuurlijk overleg stelde de 
minister, mede namens de staatssecretaris 
van Economische Zaken, de notitie 
Reikwijdte en Detailniveau vast. “Een 
belangrijke stap op weg naar de rijksstruc-
tuurvisie,” vindt Johan van den Hout, 
voorzitter van de Stuurgroep Zuidwestelijke 
Delta en gedeputeerde van Noord-Brabant. 
“Op 29 januari is de Tweede Kamer in kennis 
gesteld van het voornemen om een 
rijksstructuurvisie op te stellen over de 
samenhangende ontwikkeling van de 
Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer. De 
notitie Reikwijdte en Detailniveau is de 
volgende stap in dit proces. De notitie heeft 
als doel in een vroeg stadium duidelijk te 
maken waar de rijksstructuurvisie over gaat, 
welke informatie als basis dient en hoe het 
vervolgproces eruit ziet.” 

Intensieve samenwerking
De notitie is tot stand gekomen door een 
intensieve samenwerking tussen alle 
betrokken overheden: de ministeries van 
IenM en EZ, de provincies Zuid-Holland, 
Noord-Brabant en Zeeland, de waterschappen 
Hollandse Delta, Brabantse Delta en 
Scheldestromen en de zeven gemeenten  
rond Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. 
Maatschappelijke organisaties, bedrijven en 
wetenschappers hebben via werksessies actief 
bijgedragen aan de inhoud van de notitie. 
Van den Hout: “De minister toonde zich 
verheugd over de positieve ontwikkelingen in 
de Zuidwestelijke Delta: de stappen die zijn 
gezet naar integrale gebiedsontwikkeling en 
de samenwerking tussen Rijk en regio en 
maatschappelijke en private partijen.”

Minister Schultz van Haegen (hier met Johan van den Hout, inmiddels oud-voorzitter van de Stuurgroep Zuidwestelijke 

Delta en gedeputeerde van Noord-Brabant), stelde de notitie Reikwijdte en Detailniveau vast.  Foto: Loes de Jong.

Afbakening van de 
Rijksstructuurvisie Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer
Notitie reikwijdte en detailniveau  |  juni 2013

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
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Reageren? Dat kan!

De Rijksstructuurvisie Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer geeft uitsluitsel over 
de ontwikkelrichting van deze twee 
wateren. Drie vraagstukken krijgen in 
samenhang een antwoord: wel of geen 
waterberging in de Grevelingen, wel of 
geen beperkt getij terug in de Grevelingen 
en wel of geen zout Volkerak-Zoommeer? 
Duidelijkheid hierover is urgent voor de 
waterbeheerder én voor de regionale 
gebiedsontwikkeling. Eind 2014 staat de 

vaststelling van de visie gepland. De 
notitie, die momenteel digitaal te 
raadplegen is, bepaalt de reikwijdte en het 
detailniveau van de rijksstructuurvisie en 
de onderzoeken die daaraan ten grondslag 
zullen liggen. Reacties, liefst toegelicht met 
argumenten, kunnen voor maandag  
29 juli 2013 worden ingediend bij  
secretariaat@zwdelta.nl. 

Alle opvattingen worden betrokken bij 
het opstellen van de ontwerp-rijksstruc-
tuurvisie en de daarbij behorende 
plan-MER (Milieueffectrapportage) en 
MKBA (Maatschappelijke 
Kostenbatenanalyse). De notitie kunt  
u downloaden op www.zwdelta.nl,  
op rijksoverheid.nl of opvragen bij het 
Programmabureau Zuidwestelijke  
Delta: 0118 - 622551.

Staf Deltacommissaris verhuist
De deltacommissaris en zijn staf verhuizen eind augustus van werkplek.  

Vanaf 1 september 2013 is het nieuwe bezoekadres:
 

Herengracht 17
2511 EG  Den Haag
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In de nieuwe brochure over de getijdencentrale spreken 

initiatiefnemers zich uit over kansen en mogelijkheden.

Getijdencentrale Brouwersdam levert volop kansen 

Tijdens het bestuurlijk overleg is met de 
minister ook gesproken over het program-
ma Gebiedsontwikkeling Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer, het Tidal Test Centre, 
en over een getijdencentrale in de 
Brouwersdam. Han Weber, gedeputeerde 
Zuid-Holland en voorzitter van de 
Stuurgroep Getijdencentrale Brouwersdam 
(in oprichting): “De minister is blij met het 
enthousiasme in de regio over het 
programma Gebiedsontwikkeling. 
Uiteraard moet dit enthousiasme zich nu 
vertalen in concrete investeringsbereidheid 
van de regio en mogelijk van private 
partijen. Daar gaat de stuurgroep de 
komende maanden hard aan werken.” 

De kansen die het realiseren van een 
doorlaat en een getijdencentrale in de 
Brouwersdam opleveren, staan beschre-
ven in de brochure Getijdencentrale 
Brouwersdam, Deltatechnologie impuls 
voor regionale economie.

Getij in de Grevelingen en een getijden-
centrale bieden meerdere voordelen:
1. Impuls voor natuur
2. Impuls voor economie
3. Duurzame energie
4. Droge voeten (bij benutting van de 

centrale als pomp)
5. Kans voor innovatie en export

Lees er meer over in de brochure. 

mailto:secretariaat@zwdelta.nl
http://www.zwdelta.nl
http://www.rijksoverheid.nl
http://www.zwdelta.nl/opgaven/gebiedsontwikkeling-grevelingen-volkerak-zoommeer.htm


Expositie op Oerol trekt veel bezoekers
Deltaprogramma’s | Waddengebied en Kust

Oerol is het jaarlijke theaterfestival van 
Terschelling, één van de leukste en meest 
bijzondere theaterfestivals in Europa. Half 
juni vond het weer plaats met sense of place 
als thema. De expositie over de zandige kust 
paste goed in dit thema en heeft tijdens de 
negen dagen op het festival veel bezoekers 
getrokken. 

Naar schatting hebben zo’n 1500 bezoekers 
de expositie op Oerol bezocht. Er was veel 
belangstelling voor de historie -en de 
toekomstschets- van onze kust en de 
kustverdedigingswerken. 

Met zo’n gemêleerd publiek liepen de 
reacties uiteen. Eén van de bezoekers zag 
met eigen ogen een zandsuppletie voor de 
kust plaatsvinden: “Ieder jaar wordt bij mij 
langs de kust zand gestort. Ik begrijp niet 
waarom dat steeds doorgaat, want het zand 
spoelt toch direct weer weg”. Een eilandbe-
woner vroeg daarentegen juist waarom er 
niet méér zand gestort kan worden, omdat 
hij bij zware storm grote stukken strand ziet 
wegslaan. “Als we veel meer zand voor de 
kust leggen, hebben onze duinen minder 
last van de wind en de golven.” 

Zand op Oerol
De expositie heeft de bezoekers duidelijk 
gemaakt dat de zandige kust te maken heeft 
met lokale problemen, die ieder voor zich 
om een andere aanpak vragen. ‘Zand’ is het 
sleutelwoord; hiervan hebben we in de 
toekomst veel nodig om onze buitendelta’s, 
strand en duinen sterk te houden.

Ook op andere locaties op Terschelling  
was er aandacht voor zand.  
De expositie Huize Zanders gaf bezoekers 
een andere kijk op bebouwing langs de 
duinen. Strandhuisjes en paviljoens langs 
de Zeeuwse en Hollandse kust kunnen 
letterlijk het aanstuiven van het zand van 
het strand naar de duinen in de weg staan. 
Rijkswaterstaat wil marktpartijen en 
overheden inspireren, om na te denken 

Veel bezoekers bij de expositie over de zandige kust.

Programmadirecteur Deltaprogramma Waddengebied, Elze Klinkhammer, in gesprek met Joop Mulder,  

artistiek leider van Oerol.
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over alternatieve manieren van strandbe-
bouwing. Op Oerol werkte Rijkswaterstaat 
samen met Cal Earth (The Californion 
Institute of Earth Art and Environment) en 
vrijwilligers van onder andere 
Deltaprogramma Kust en Atelier 
Kustkwaliteit aan een proef, waarbij 
strandhuisjes na verloop van tijd op kunnen 
gaan in de duinen. Deze huisjes bestaan 
uitsluitend uit natuurlijke materialen en 
door de ronde vorm kan zand gemakkelijk 
aanstuiven. Op deze manier wordt recreatie 
en kustveiligheid echt geïntegreerd. 
De expositie Pannenland (door Zandlab, een 
samenwerking van SLeM - Bruno Doedens, 
en studenten van de Academie van Bouw- 
kunst Amsterdam) liet op een eenvoudige 
maar doeltreffende manier zien hoe duinen 
worden gevormd. Het is een eerste 
experiment in het kader van ‘culturele 
landschapsontwikkeling’, een initiatief van 
Joop Mulder en Bruno Doedens. Vierduizend 
Franse dakpannen zijn enkele weken vóór 
Oerol op het strand geplant. Op gezette 
tijden zijn opnamen gemaakt en door die 
achterelkaar te plaatsen ontstaat een korte 
film waarin het natuurlijke proces van 
zandophoping en vervorming door de wind 
zichtbaar wordt gemaakt. Aan dit proces 
hebben de duinen en Terschelling hun 
levensvatbaarheid te danken.

Geslaagde combinatie
De expositie over de zandige kust was 
leerzaam, niet alleen voor de bezoekers, 
maar ook voor het Deltaprogramma. Het  
is duidelijk geworden dat er wel degelijk 
behoefte is aan informatie over de 
toekomst en het onderhoud van onze 
‘gouden rand van Nederland’. 

De expositie over de zandige kust is een 
coproductie van de Deltaprogramma’s 
Waddengebied, Kust en Zuidwestelijke 
delta, samen met Atelier Kustkwaliteit. 
De expositie stond tijdens Oerol in de 
werkschuur van Staatbosbeheer, naast 
de expositie van de Waddenvereniging. 
Beide organisaties participeren in het 
Deltaprogramma Waddengebied.

Huize Zanders: een strandhuis dat kan opgaan in het duin. Dit project op Oerol werd financieel mogelijk gemaakt door 

Rijkswaterstaat, Deltaprogramma’s Waddengebied en Kust en directoraat-generaal Ruimte & Water.

Tienduizend dakpannen maken het proces van zandophoping zichtbaar.
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Agenda

Belangrijke data Delta programma 

2013

17 september   Prinsjesdag: aanbieden  
DP 2014 aan Tweede 
Kamer

7 november Vierde Nationaal   
 Deltacongres

28 november  Stuurgroep    
 Deltaprogramma

2014

24 april  Stuurgroep    
 Deltaprogramma

 4 juni  Stuurgroep    
 Deltaprogramma

Dit is DeltaNieuws jrg 3, nr 4, 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 19 september.

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 organisa-
ties, 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
Juli 2013

Foto voorpagina: Mischa Keijser

Foto: Tineke Dijkstra
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