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Vierde rapportage DP 2014 aan Kamer aangeboden
Deltabeslissingen in zicht

In de nieuwe benadering voor waterveilig-
heid wordt niet alleen gekeken naar de kans 
op een overstroming, maar worden ook de 
gevolgen meegewogen. Op die manier krijgt 
iedere Nederlander die achter de dijk woont 
of werkt dezelfde basisveiligheid. Ook wordt 
de komende tijd voor zoet water nieuw 
beleid gerealiseerd met afspraken over het 
voorzieningenniveau en daaraan gekoppeld 
enkele gerichte overheidsinvesteringen.  
Dat staat in de vierde rapportage van het 
Deltaprogramma: DP2014, Werk aan de 
delta, die minister Schultz van Haegen op 
Prinsjesdag aan de Tweede Kamer heeft 
aangeboden.

Nieuwe waterveiligheidsnormen
In het Deltaprogramma wordt een nieuwe 
normering voor waterveiligheid ontwikkeld 
en uitgewerkt. Dit jaar zijn belangrijke 
stappen gezet op weg naar deze nieuwe 
normering, die zijn opgenomen in de 
conceptdeltabeslissing Waterveiligheid. De 
nieuwe normen worden gebaseerd op het 
uitgangspunt dat voor iedereen die woont 
en werkt in een gebied dat door dijken, 
duinen en dammen wordt beschermd een 

basisveiligheid gaat gelden van 1/100.000 
kans per jaar op overlijden als gevolg van 
een overstroming (0,001%). Waar nodig - in 
gebieden met veel mensen of hoge 
economische waarde - kan een hoger 
beschermingsniveau gewenst en econo-
misch rendabel zijn, zoals het rivierenge-
bied, delen van Rijnmond-Drechtsteden en 
het gebied rond Almere. In het Wadden-
gebied wordt gekeken naar de waterveilig-
heid van de belangrijke energiefunctie in 
Groningen. In gebieden waar het gewenste 
veiligheidsniveau volgens de nieuwe 
normen op orde is, zal het de komende tijd 
vooral gaan om het goed beheren en 
onderhouden van de keringen. 
Volgend jaar zal in het DP2015 het concrete 
voorstel voor nieuwe normen voor alle 
dijken, duinen en dammen, de primaire 
waterkeringen, in de Deltabeslissing 
Waterveiligheid worden gepresenteerd. Dit 
voorstel komt in samenwerking met de 
regio’s tot stand. Daarbij zijn zowel 
provincies, gemeenten en waterschappen, 
als het Rijk betrokken. 

Naast de ontwikkeling van nieuwe veilig-
heidsnormen gericht op het voorkomen van 

overstromingen, wordt in het Deltapro-
gramma ook gewerkt aan een meerlaagse 
aanpak van de waterveiligheidsopgaven. 
Waar preventieve oplossingen, zoals 
dijkversterking of ruimte voor de rivier (laag 
1) maatschappelijk of financieel niet of 
nauwelijks meer mogelijk zijn, kunnen 
maatregelen via een robuuste ruimtelijke 
inrichting (laag 2) en/of een adequate 
rampenbestrijding (laag 3) aan de orde zijn. 
In onder andere Dordrecht, Marken en de 
IJssel-Vechtdelta wordt onderzocht hoe 
combinaties van maatregelen uit de drie 
lagen kunnen leiden tot afdoende 
veiligheid. 

Als op een locatie aan de nieuwe norm kan 
worden voldaan door een slimme combina-
tie van maatregelen zullen hiervoor in de 
Deltabeslissing Waterveiligheid in DP2015 
afspraken worden gemaakt, om te waarbor-
gen dat de benodigde veiligheid daadwerke-
lijk wordt gerealiseerd en onderhouden.

Waterrobuust inrichten 
Door toekomstige ontwikkelingen, zoals 
nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen en 
andere kapitaalintensieve investeringen, 

Foto: Tineke Dijkstra
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kunnen de gevolgen van een overstroming 
in de loop van de tijd toenemen. De 
conceptdeltabeslissing Ruimtelijke 
adaptatie beschrijft dat bij ruimtelijke 
plannen in de toekomst meer aandacht 
moet worden besteed aan waterveiligheid, 
door een meer bewuste locatiekeuze en 
waar nodig en zinvol aangepast bouwen. 
Vitale functies, zoals energiecentrales en 
ziekenhuizen, krijgen hierbij in het 
bijzonder aandacht. Ook bereiden coalities 
van publieke en private partijen een aanpak 
voor waarmee gemeenten, woningbouw-
verenigingen en projectontwikkelaars zich 
beter kunnen voorbereiden op waterover-
last, grote droogte en hittestress in stedelijk 
gebied. 

In de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie 
(DP2015) wordt een beleidskader opgeno-
men, waarmee water en ruimtelijke 
inrichting structureel met elkaar worden 
verbonden. Daarnaast zal de deltabeslissing 
aanbevelingen bevatten op basis van de 
adviezen van de coalities.

Transparante zoetwatervoorziening
Verdroging en verzilting zijn de komende 
decennia niet te onderschatten problemen. 
Daarom gaat het zoetwaterbeleid grondig 
op de schop. Met een aantal gerichte 
investeringen zal de zoetwatervoorziening 
worden verbeterd. In de concept-Deltabe-
slissing Zoetwater is ook opgenomen dat 
met behulp van afspraken over het 
voorzieningenniveau inzichtelijk wordt 
gemaakt over wie waarop kan rekenen in 
normale en droge situaties. Daarbij hebben 
zowel overheden als gebruikers een 
verantwoordelijkheid. Dat gebruikers hun 
verantwoordelijkheid nemen, blijkt uit de 
betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties, zoals Vewin (Vereniging van 
waterbedrijven in Nederland) en VEMW 
(Vereniging voor Energie, Milieu en Water), 
Natuurmonumenten en WNF (Wereld 
Natuur Fonds). De LTO (Land- en Tuinbouw 
Organisatie) heeft een eigen Deltaplan 
Agrarisch Waterbeheer ontwikkeld en in het 
Deltaprogramma ingebracht. 
In DP2015 zal in de Deltabeslissing 
Zoetwater duidelijkheid en richting worden 
gegeven aan de regionale uitwerking van 
het voorzieningenniveau door middel van 

een nationaal kader en welke gerichte 
investeringen zullen plaatsvinden. 

Hoofdkeuzes Rijn-Maasdelta
Voor het cruciale en kwetsbare overgangs-
gebied tussen zee en rivieren, de Rijn-
Maasdelta, tekenen de eerste contouren van 
hoofdkeuzes zich af. In de conceptdeltabe-
slissing is opgenomen om de Nieuwe 
Waterweg niet af te sluiten met een dam en 
ook geen nieuwe stormvloedkeringen in de 
riviermondingen te bouwen. Het voorstel is 
om na 2070, als de Maeslantkering aan 
vervanging toe is, opnieuw een stormvloed-
kering te bouwen. De huidige kennis geeft 
onvoldoende basis voor een besluit om de 
afvoerverdeling over de Rijntakken voor 
hoogwater te herzien. Verder onderzoek is 
nodig voor de Nederrijn-Lek  en de 
afvoerverdeling over de Rijntakken boven 
de 16.000 m3/s, mede met het oog op 
klimaatverandering en de toekomstige 
nieuwe normen. 

In het voorstel voor de Deltabeslissing 
Rijn-Maasdelta (DP2015) zal worden 
aangegeven of het wenselijk is de 
Grevelingen te benutten als bergingsgebied 
voor rivierwater. Het onderzoek naar 
waterberging vindt plaats in het kader van 
de rijksstructuurvisie Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer. Deze is volgend jaar 
gereed en zal ook antwoord geven op de 
vraag van een zout of zoet Volkerak-
Zoommeer en/of getij in de Grevelingen. 
Integrale gebiedsontwikkeling staat daarbij 
voorop. De deltabeslissing zal ook keuzes 
voor de zoetwatervoorziening bevatten.

Veilig en veerkrachtig IJsselmeergebied 
Om te komen tot een veilig en veerkrachtig 
IJsselmeergebied hebben drie hoofdkeuzes 
vorm gekregen: de afvoer naar de 
Waddenzee, het peilbeheer en de zoetwater-
strategie. In de conceptdeltabeslissing 
IJsselmeergebied is opgenomen dat tot 
2050 het water van het IJsselmeer door een 
combinatie van spuien en pompen naar de 
Waddenzee kan worden afgevoerd. Ook 
wordt een flexibeler beheer van het 
waterpeil voorgesteld. Daarmee kan de 
waterbeheerder beter inspelen op de 
verwachte weersomstandigheden en de 
vraag naar zoet water. Flexibel peilbeheer 

stelt eisen aan de inrichting van de 
oevergebieden. Met het voorgestelde 
peilbeheer kan het IJsselmeergebied tot 
2050 een voldoende grote zoetwatervoor-
raad bieden, mits de beheerders van het 
hoofdwatersysteem, het regionale systeem 
en de watergebruikers tot een gezamenlijke 
aanpak voor efficiënter gebruik van zoet 
water komen. Na 2050 zijn verschillende 
keuzes mogelijk: nu al beslissen om het 
huidige peil te handhaven, nu al beslissen 
het peil beperkt mee te laten stijgen of nog 
geen beslissing nemen en de komende 
decennia beide opties openhouden. Het 
DP2015 zal hierover uitsluitsel geven.

Keuzes per regio; kansrijke strategieën
Om in de toekomst te voldoen aan de 
(nieuwe) waterveiligheidsnormen en om 
invulling te geven aan de voorzieningenni-
veaus voor zoet water zijn concrete 
maatregelen nodig in tal van gebieden in 
ons land. Dat vereist regionaal en vaak ook 
lokaal maatwerk. Het DP2014 bevat de 
kansrijke strategieën van de zes gebieden en 
zoet water.

Zo moeten het komend jaar concrete keuzes 
worden gemaakt langs de rivieren (Maas, 
Waal en IJssel) en aan de oostkant van 
Rijnmond-Drechtsteden, waar dijkverster-
kingen en waar rivierverruimende maatre-
gelen worden ingezet om te werken aan de 
waterveiligheid en de wijze waarop de 
meerlaagse aanpak daaraan kan bijdragen. 
De kansrijke strategieën voor het 
Waddengebied en Zuidwestelijke Delta laten 
zich grotendeels vertalen naar het blijvend 
inzetten van dijkverbetering met aandacht 
voor innovatieve dijkconcepten. Hierbij 
wordt ook naar het zandige systeem 
gekeken, om met behulp van natuurlijke 
processen de veiligheid te waarborgen.
In het IJsselmeergebied wordt toegewerkt 
naar een definitief voorstel voor het op 
termijn bereiken van een grotere flexibili-
teit van het peil en de ruimtelijke inrich-
ting, zodat flexibel kan worden ingespeeld 
op meteorologische omstandigheden. Ook 
kan met een flexibel peil de watervoorraad 
relatief eenvoudig worden vergroot. 
Tegelijk met het DP2014 is de Nationale 
Visie Kust uitgebracht. Hierin is de visie 
voor een veilige kust gekoppeld aan 



ruimtelijke opgaven langs de kust. Deze 
visie is opgesteld door alle overheden in het 
Deltaprogramma Kust en in overleg met 
veel partijen.

Adaptief deltamanagement
Een van de vernieuwingen van het 
Deltaprogramma is de aanpak van adaptief 
deltamanagement. De kern van adaptief 
deltamanagement is op een verstandige 
manier omgaan met onzekerheden. Het 
Deltaprogramma geeft hier invulling aan 
door ver vooruit te kijken naar de opgaven 
die op de lange termijn spelen en met die 
kennis de juiste stappen op het juiste 
moment te zetten. Omdat niet zeker is hoe 
de toekomst eruit ziet, worden strategieën 

zo flexibel mogelijk gemaakt en wordt het 
mogelijk gemaakt om tussen strategieën 
over te stappen. 

Deltafonds
We zullen nog decennia moeten werken aan 
onze delta om de gestelde doelen te halen. 
Ieder jaar is voor waterveiligheids- en 
zoetwatermaatregelen en het daarvoor 
benodigde onderhoud circa € 1 miljard 
beschikbaar uit het Deltafonds. Circa € 600 
miljoen daarvan is beschikbaar voor 
investeringen. In lijn met de wens van de 
Tweede kamer en conform het 
Bestuursakkoord water worden alle 
maatregelen en projecten van het 
Deltaprogramma in het Deltaplan 

Waterveiligheid en Deltaplan Zoetwater 
opgenomen. Met de eerste programmering 
van het nieuwe oogwaterbeschermingspro-
gramma (HWBP) in het DP2014 is hiermee 
een eerste start gemaakt.

DP2015: deltabeslissingen, voorkeursstra-
tegieën en Deltaplannen 
Volgend jaar, in het DP2015, zal de delta-
commissaris een definitief voorstel aan de 
minister voorleggen voor de deltabeslissin-
gen, de voorkeurstrategieën en het eerste 
Deltaplan Waterveiligheid en Deltaplan 
Zoetwater (het uitvoeringsdeel van  
het Deltaprogramma), het artikel hieron-
der Op weg naar DP2015. Het DP2014 laat 
hiervan reeds de contouren zien. 

Op weg naar DP2015
Volgend jaar, in het DP2015, zal de delta-
commissaris een definitief voorstel aan de 
minister voorleggen voor de structurerende 
deltabeslissingen en voor voorkeurstrate-
gieën, die de komende decennia richting 
geven aan de uitvoering van waterveilig-
heids- en zoetwatermaatregelen. In lijn met 
de wens van de Tweede Kamer en conform 
het Bestuursakkoord Water worden alle 

waterveiligheids- en zoetwatermaatregelen 
in het Deltaplan Waterveiligheid en 
Deltaplan Zoetwater gebundeld. De 
deltacommissaris zal in DP2015 voor het eerst 
een voorstel doen voor deze Deltaplannen. 
Deze plannen zullen vanaf DP2015 onderdeel 
zijn van de jaarlijkse rapportage van het 
Deltaprogramma en het uitvoeringsdeel van 
het Deltaprogramma vormen. 

Hieronder staan de Deltaprogrammabrede 
stappen beschreven voor de voorbereiding 
van DP2015. In DP2015 zal de deltacommis-
saris ook een voorstel doen voor de organi- 
satie van het Deltaprogramma nadat de 
deltabeslissingen zijn genomen. 

Tot medio november 2013

Voorbereiden voorkeursstrategieën en deltabeslissingen 

Op basis van de kansrijke strategieën ontwikkelen de deelprogramma’s hun voorkeursstrategie en dragen zij bij aan de samenhangende set deltabeslissin-

gen. Dit ter voorbereiding op de stuurgroep Deltaprogramma in november. Dit wordt voorbereid in regionale stuurgroepen, begeleidingsgroep Veiligheid, 

Bestuurlijk Platform Zoetwater en stuurgroep Nieuwbouw en Herstructurering.

28 november 2013

Stuurgroep Deltaprogramma  

Op basis van de bevindingen van de deelprogramma’s worden aan de stuurgroep Deltaprogramma voorlopige richtingen voor de deltabeslissingen en de 

contouren van de voorkeursstrategieën voorgelegd. Ook de organisatie van het Deltaprogramma na DP2015 komt aan de orde.
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Na Stuurgroep DP 28 november 2013 – maart 2014

Bestuurlijk informeren en consulteren

Bestuurders hebben de gelegenheid om hun provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen:

- te informeren over de stand van zaken van het Deltaprogramma.

- daar waar nodig/mogelijk gericht te consulteren ten behoeve van de bespreking van DP2015 in de stuurgroep Deltaprogramma in april.

De invulling van de informatieronde vindt regionaal plaats mede op basis van de uitkomsten van de stuurgroep DP van 28 november 2013. Dit is ten 

behoeve van de de stuurgroep DP in april.

24 april 2014

Stuurgroep Deltaprogramma 

Inhoud DP2015 bespreken: 

- voorstel voorkeursstrategieën en effecten bijbehorende maatregelen 

- samenhangend voorstel deltabeslissingen 

- voorstel Deltaplan Waterveiligheid en Deltaplan Zoetwater; uitvoeringsdeel dat in DP2015 voor het eerst onderdeel is van de jaarlijkse rapportage  

van het Deltaprogramma. De Deltaplannen worden vanaf DP2015 jaarlijks geactualiseerd (‘voortrollend programma’). 

April-mei 2014

Bestuurlijk consulteren en informeren: 

Bestuurders hebben de gelegenheid om hun provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen te consulteren en  

informeren  over voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieën op basis van bespreking in de Stuurgroep DP van april.

4 juni 2014

Stuurgroep Deltaprogramma:

Finale bestuurlijke afstemming DP2015 met alle verantwoordelijke overheden, VNG, UvW, IPO en kabinet.

Juni 2014

Nationaal Bestuurlijk Overleg gevolgd door Ministerraad:

Vaststellen DP2015.

16 september 2014

Prinsjesdag:

Aanbieden DP2015 aan de Tweede kamer.

Het kabinetsbesluit over de door de deltacommissaris voorgestelde deltabeslissingen wordt opgenomen in het ontwerp van de opvolger van het Nationaal 

Waterplan (eind 2014). Met het vaststellen van de opvolger van het Nationaal Waterplan zijn de deltabeslissingen definitief beleidsmatig verankerd. 

De uitvoering van het beleid wordt opgenomen in de Deltaplannen Waterveiligheid en Zoetwater. 

In DP2016 wordt opgenomen de nadere uitwerking van de deltabeslissingen en de programmering van waterveiligheidsmaatregelen en -voorzieningen 

(update Deltaplan Waterveiligheid) en zoetwatermaatregelen en -voorzieningen (update Deltaplan Zoetwater).
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Vierde Nationaal Deltacongres
Deltabeslissingen in zicht

Het Vierde Nationaal Deltacongres vindt 
plaats op 7 november in het Beatrix Theater 
in Utrecht. Ook dit jaar is een interessant en 
inspirerend programma samengesteld om u 
in de gelegenheid te stellen kennis te 
nemen van de ontwikkelingen en opgaven 
in het Deltaprogramma en met elkaar 
hierover in gesprek te gaan. Tijdens het 
plenaire gedeelte in de ochtend, wordt de 
stand van zaken in het Deltaprogramma 

toegelicht, met speciale aandacht voor de 
vernieuwingen in het Deltaprogramma op 
weg naar de deltabeslissingen in 2014-2015, 
en met concrete voorbeelden van “slimme 
combinaties”. Op de Deltaparade staan de 
ontwikkelingen van de deltabeslissingen 
centraal. Het middagprogramma in de zaal 
staat geheel in het teken van de omgeving 
van het Deltaprogramma, waarbij maat-
schappelijke organisaties aan het woord 

komen over hun betrokkenheid bij het 
Deltaprogramma en belangrijke innovaties 
worden gepresenteerd.
De uitnodiging en het programma zijn 
verstuurd. In het geval u geen uitnodiging 
hebt ontvangen en graag wilt deelnemen 
aan het Vierde Nationaal Deltacongres, 
dan kunt zich opgeven via  
www.deltacommissaris.nl/
nationaaldeltacongres 

Derde Nationaal Deltacongres, Ahoy Rotterdam

Op weg naar nieuwe veiligheidsnormen

Zomertour: Deelprogramma Veiligheid en 
gebiedsgerichte deelprogramma’s in gesprek
Deltaprogramma | Veiligheid

Onze huidige dijknormen dateren uit de 
jaren zestig. Inmiddels weten we veel meer 
over de sterkte van onze dijken en de 
gevolgen van een overstroming. Het aantal 
mensen en de economische waarde achter 
de dijken zijn de afgelopen vijftig jaar 
bovendien sterk toegenomen. We kunnen 
onze kennis nu verzilveren en verankeren in 
een nieuw waterveiligheidsbeleid. Deze 
zomer hebben medewerkers van het 
deelprogramma Veiligheid benut om onder 

de titel ‘zomertour’ uitgebreid te spreken 
met de gebiedsgerichte deelprogramma’s, 
om de algemene uitgangspunten van het 
nieuwe waterveiligheidsbeleid verder 
gebiedsgericht uit te werken. 

Concreet gaan we met het nieuwe watervei-
ligheidsbeleid aan de slag met drie zaken. 
Ten eerste stellen we nieuwe normen op 
voor de keringen. Ten tweede benutten we 
de mogelijkheden van ruimtelijke inrich-

ting. En ten derde stellen we via rampenbe-
heersing goede evacuatieplannen op en zijn 
duidelijk over wat burgers zelf kunnen doen 
bij een overstroming. 

Bij de uitwerking van dit nieuwe water-
veiligheidsbeleid worden twee uitgangs-
punten gehanteerd. Ten eerste: Aan iedere 
Nederlander die achter de dijk woont, wordt 
een basisveiligheid geboden. De kans op 
overlijden als gevolg van een overstroming 
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mag achter de dijk mag niet groter zijn dan 1 
op 100.000 per jaar. Ten tweede: Maatschap-
pelijke ontwrichting als gevolg van een 
overstroming wordt zo veel mogelijk voor-
komen Een dergelijke ontwrichting treedt 
op als er grote groepen mensen wonen op 
de plaats van de overstroming of als er veel 
economische schade optreedt. Hierbij kijken 
we ook speciaal naar vitale infrastructuur en 
kwetsbare functies. Deze zijn tijdens en na 
een ramp cruciaal voor het functioneren van 
het lokale gebied, de regio of zelfs het hele 
land. Verder worden de nieuwe normen voor 
de keringen (dijken, duinen en kunstwerken) 
niet meer bepaald per dijkring, maar per 
dijktraject. Vroeger gingen we ervan uit dat 
bij een overstroming de gevolgen in het hele 
gebied achter de dijk hetzelfde waren. Nu 
weten dat de gevolgen van een doorbraak per 
traject sterk kunnen verschillen. 

Wat deze algemene uitgangspunten bete-
kenen voor de gebiedsgerichte uitwerking 
van het waterveiligheidsbeleid kwam in de 
zomertour aan de orde. Amber Mekkes en 
Annemiek Roeling van Deltaprogramma 
Veiligheid en Willem-Jan Goossen van 
Deltaprogramma Rivieren namen deel aan 
de zomertour en doen verslag. 
Mekkes: “Het was vooral interessant en 

nuttig om met de gebiedsgerichte deel-
programma’s in te zoomen op het eigen 
gebied.” Tijdens de ronde langs de ge-
biedsgerichte deelprogramma’s bleek er 
al veel overeenstemming te zijn tussen de 
algemene redeneerlijn vanuit het Deltapro-
gramma Veiligheid en de gebiedsgerichte 
redeneerlijnen. 

“Maar, ieder gebied kent wel haar eigen 
dilemma’s, die in andere gebieden niet 
spelen, “concludeert Roeling. De ronde 
levert veel gebiedsgerichte inzichten op, het 
is een goede eerste stap in de opmaat naar de 
Stuurgroep Deltaprogramma van 28 novem-
ber. “Het gaat de goede kant op, tegelijkertijd 
neem je uit elk gesprek weer acties mee voor 
het vervolg,” zegt Roeling. ‘De gebiedsge-
richte deelprogramma’s hebben laten zien 
hoe ver ze staan met hun eigen regio-advies. 
Nu maken we samen met de gebiedsgerichte 
deelprogramma’s het verhaal voor de Stuur-
groep Deltaprogramma.” 

Goossen: “Het was fijn om tijd te nemen 
om onze conceptbandbreedtes goed door te 
praten met adviseurs van het Deltaprogram-
ma Veiligheid.” Tegelijkertijd ligt er volgens 
Goossen de komende tijd nog een grote 
uitdaging. “Met name vanwege de krappe 

tijd om het advies tijdig af te ronden. Dit 
heeft ook te maken met de grootte van ons 
gebied, het rivierengebied omvat namelijk 75 
dijkringen. Daarnaast blijkt de overstap naar 
een nieuw normtype veel aanpassingen aan 
de rekenmodellen te vergen.” Tot slot kost de 
afstemming met alle partijen veel tijd. “Ge-
lukkig hebben we de nieuwe conceptnormen 
al tijdig in de in de Stuurgroep besproken.” 

Hoe nu verder? 
Nu werken we binnen het Deltaprogramma 
aan een concept-landelijk beeld van de 
bandbreedtes van de nieuwe normen. De 
Stuurgroep Deltaprogramma bespreekt 
dit beeld op 28 november. In de tussentijd 
wordt dit beeld zoveel mogelijk besproken 
in werkgroepen, (regionale) stuurgroepen 
en met bestuurders. Na de Stuurgroep Del-
taprogramma gaat dit landelijke beeld van 
de bandbreedtes van de nieuwe normen de 
bestuurlijke consultatieronde in. Dit proces 
vindt begin 2014 plaats. Met de input uit 
deze consultatie maken we gezamenlijk met 
alle partijen binnen het Deltaprogramma 
een concreet normvoorstel dat wordt op-
genomen in het Deltaprogramma 2015. Ga 
voor meer informatie over het waterveilig-
heidsbeleid naar www.deltacommissaris.nl.

Foto: Tineke Dijkstra
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Bestuurlijke conferentie zoetwater 

Met zoet aan de slag   
Deltaprogramma | Zoetwater

Het Deltaprogramma Zoetwater werkt aan 
een strategie voor een duurzame en 
doelmatige zoetwatervoorziening voor de 
lange termijn. In 2014 zal dit resulteren in de 
Deltabeslissing Zoetwater. We zijn inmiddels 
goed op weg naar de deltabeslissing. Als 
onderdeel van de voorbereiding hiervan 
vindt op woensdag 30 oktober de Nationale 
Bestuurlijke Conferentie Zoetwater plaats.  

De vorige Nationale Bestuurlijke 
Conferentie Zoetwater vond plaats op 23 
januari 2013. Het doel van deze conferentie 

was, om met bestuurlijke vertegenwoordi-
gers van Rijk, regio en watergebruikers het 
script en de rolverdeling uit te werken voor 
de kansrijke strategieën voor zoet water. Er 
is ingegaan op de verschillen tussen de 
regio’s. Ook is er gesproken over concrete 
maatregelen en welke maatregelen het eerst 
genomen moeten worden. ‘Samen de regie 
nemen’ was het thema van de dag. 
Nu zijn we een stap verder in het proces. En 
van ‘samen de regie nemen’ maken we nu 
de stap naar ‘met zoet aan de slag’. De 
Nationale Bestuurlijke Conferentie 

Zoetwater op 30 oktober vindt plaats in de 
Verkadefabriek in Den Bosch. Een perfecte 
locatie om met ‘zoet’ aan de slag te gaan. Rijk, 
de regio en watergebruikers zullen op deze 
middag samen aan de slag gaan om commit-
ment op het gebied van inspanningen en 
investeringen te bereiken. De belangrijkste 
onderwerpen op de conferentie zijn het 
voorzieningenniveau en het uitvoeringspro-
gramma. Deze conferentie zal een goede 
voorbereiding geven op de Stuurgroep 
Deltaprogramma in november dit jaar. 

De bestuurlijke planning van de vierde fase van het deelprogramma Zoetwater 
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Eerste vingeroefeningen met  
‘voorzieningenniveau zoet water’
Deltaprogramma | Zoetwater

Verstandig omgaan met zoet water vraagt 
een goede afstemming tussen maatregelen 
en risico’s in het hoofdwatersysteem, het 
regionale watersysteem en bij gebruikers. 
De verwachting is dat daar nog optimalisa-
tiemogelijkheden liggen, om de zoetwater-
voorziening robuuster te kunnen maken. 
Een eerste stap daarbij is dat je transparant 
maakt wat je als overheid wel of niet doet in 
een normale situatie en als er watertekort  
optreedt. Het transparant maken van de 
taken van de overheid en welk handelings-
perspectief je daarmee biedt aan gebruikers 
noemen we het ‘voorzieningenniveau  
zoet water’. 

In de stuurgroep Deltaprogramma leeft  
een breed gevoel over de kans dat een 
voorzieningenniveau kan bijdragen aan  
een robuuste en doelmatige zoetwater-
voorziening, waarbij iedereen zijn rol pakt. 
Tegelijkertijd wordt breed gedeeld dat eerst 
goed uitgezocht moet worden of het werken 
met een voorzieningenniveau in de praktijk 
waargemaakt kan worden. Om dit na te 
gaan zijn er met een aantal regio’s, 
Rijkswaterstaat en deelprogramma’s pilots 
uitgevoerd. Inmiddels zijn de eerste 
resultaten daarvan binnen.

Grote verschillen
De pilots illustreerden de grote verschillen 
in het watersysteem en de eisen en 
kwetsbaarheid van de gebruikers in de 
diverse gebieden. Er zijn gebieden waar 
eigenlijk nauwelijks tekorten optreden en 
waar de vraag rijst of er veel energie in een 
voorzieningenniveau moet worden 
gestoken. In andere gebieden blijken 
gebruikers juist heel veel behoefte te 
hebben aan informatie over hoeveel water 
en van welke kwaliteit er beschikbaar is. 
Gebruikers uitten de behoefte aan een 
soort ‘buienradar’ voor een tekort aan 
water of voor te zout water. 

Om het voorzieningenniveau verder te 
ontwikkelen zal het leveren van informatie 
aan gebruikers een eerste stap zijn. Dat 
moet de basis vormen om gezamenlijk 
verder te kijken waar kansen voor 
verbetering liggen. De gebruikers in de 
gebieden die nu al problemen ondervin-
den geven aan hier zeker toe bereid te zijn. 
In de praktijk zal dat overigens geen 
eenvoudige opgave zijn. Gebruikers 
hebben soms behoefte aan informatie op 
een schaalniveau die lastig te bieden is. 
Ook het zoeken  naar wat je in harde 
afspraken moet regelen (bijvoorbeeld 
afspraken over wateraanbod) en de 
situaties waar juist flexibiliteit of dialoog 
behouden moet worden, om met maat-
werk op een specifieke situatie te reageren 

is nog een opgave. Duidelijk is dat het 
maken van afspraken in een geïsoleerd 
regionaal watersysteem eenvoudiger is, 
dan in een systeem waar sprake is van 
interactie tussen hoofd- en regionaal 
watersysteem. Maar juist in deze samen-
hang  liggen de grootste kansen.

Kansen
Samenvattend kan worden gesteld dat  
de pilots een zeer nuttige oogst hebben 
opgebracht. Hoe er wordt omgegaan met 
het voorzieningenniveau naar gebruikers 
zal sterk gedifferentieerd zijn. Er lijken 
zeker kansen om het instrument effectief 
in te zetten in de dialoog met gebruikers 
en bij optimalisatietrajecten. 

De relaties in afspraken over voorzieningen voor zoet water.
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Kernboodschap Deltaprogramma Waddengebied 2014
Deltaprogramma | Waddengebied

Het deelprogramma Waddengebied onder-
zoekt hoe het waddengebied nu en in de 
toekomst goed beschermd kan worden tegen 
de toenemende dreiging van een hogere 
zeewaterspiegel en grotere golven uit zee. Op 
Prinsjesdag (17 september 2013) worden de 
kansrijke strategieën voor het waddengebied 
bekend. Versterking van natuur, beleving en 
economie gaan hand in hand met veiligheid. 

Het deelprogramma Waddengebied gaat uit 
van bestaande strategieën, zoals dijkverster-
kingen en zandsuppleties. De houdbaarheid 
van deze strategieën is goed en er zijn dus 
geen grootschalige koerswijzigingen nodig. 
Wel is de ambitie geformuleerd om de ‘harde 
randen’ te verzachten. Hierbij wordt gedacht 
aan het stimuleren van kweldergroei voor de 
dijk of andere vormen van een meer 
natuurlijke overgang tussen dijk en zee.

Zand
Met jaarlijkse zandsuppleties houden we 

het kustfundament op peil om de basiskust-
lijn te kunnen handhaven. In het Nationaal 
Waterplan 2009 – 2015 staat dat 20 miljoen 
m3 per jaar nodig is om het hele kustfunda-
ment de komende decennia te kunnen laten 
meegroeien met de zeespiegelstijging. In de 
Deltabeslissing Waterveiligheid worden 
afspraken gemaakt, die erop gericht zijn de 
strategie te optimaliseren.

Primaire keringen
Verkend is langs welke dijktrajecten 
vooroevers kunnen bijdragen aan de 
doelstellingen voor zowel 
waterveiligheid,als biodiversiteit. Met 
andere dan klassieke dijkconcepten kunnen  
ambities voor natuur, recreatie en econo-
mie aan elkaar worden gekoppeld. Vijf 
typen dijkconcepten scoren hierbij kansrijk: 
rijke dijk, dijk met bio-bouw, standaarddijk 
met innovatieve elementen, oeverdijk 
(groene dijk) en standaarddijk met 
kwelderwal. Voor meer informatie zie: 

http://www.scribd.com/doc/105014999/
Verkenning-innovatieve-dijken-in-het-
Waddengebied.

Kennis van het systeem 
Er is meer kennis nodig om de morfologi-
sche ontwikkelingen van de Waddenzee, het 
Eemsestuarium, de relatie Noordzee-
Waddenzee en de systeemwerking van de 
zeegaten, beter te kunnen begrijpen. Die 
kennis is nodig om middellange- en 
langetermijnstrategieën te ontwikkelen 
voor waterveiligheid, gecombineerd met 
ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur 
en economie. Eén van de strategieën van 
het deelprogramma Waddengebied richt 
zich dan ook op het meerjarig monitoren 
van het systeem. 

Met deze pijlers wordt het gehele 
Waddengebied gedekt, zowel geografisch 
als op inhoud.
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Onderzoek speelt wezenlijke rol bij aanloop naar strategie
Deltaprogramma | Waddengebied

Hans Gerritsen van Rijkswaterstaat en 
Dorothée van Tol van Wageningen UR zijn 
de schakels tussen wetenschappelijk 
onderzoek en het toepassen van de 
onderzoeksresultaten in het Deltapro-
gramma Waddengebied (DPW). Zij gaan in 
dit interview in op de rol die wetenschap-
pelijk onderzoek speelt bij de uitdagingen 
waarvoor het deelprogramma 
Waddengebied staat. 

Gerritsen werkt voor het onderdeel Water, 
Verkeer en Leefomgeving van 
Rijkswaterstaat en neemt als kenniscoördi-
nator deel aan het programmateam van het 
deelprogramma Waddengebied. Hij stelt 
jaarlijks de kennisagenda op, draagt bij aan 
de opzet van onderzoeksopdrachten, 
begeleidt die en kijkt toe op de kwaliteit van 
de onderzoeksresultaten. Het doel is om die 
resultaten te vertalen naar kansrijke 
strategieën voor het Waddengebied.
Dorothée van Tol is programmamanager 
Deltaprogramma bij Wageningen UR. 
Specifiek voor het deelprogramma 
Waddengebied vormt zij de schakel tussen 
de vraagsteller (deelprogramma 
Waddengebied), de opdrachtgever (ministe-
rie van EZ) en de uitvoerende onderzoeksin-
stituten en adviesbureaus. Haar doel is om 
naar tevredenheid van de opdrachtgever de 
meest geschikte partij(en) zo goed mogelijk 
antwoord te laten geven op de vragen die bij 
het deelprogramma leven.

Toegevoegde waarde 
Van Tol: “Kennis zorgt voor inzicht. Inzicht 
is nodig om in het beleid goed afgewogen 
keuzes te maken.” Gerritsen vult aan: “We 
werken samen met Deltares en Wageningen 
UR aan de ontwikkeling van een langeter-
mijn veiligheidsstrategie voor het vraagstuk 
hoe het zandige systeem in evenwicht te 
houden. Kennisontwikkeling, monitoring 
en opzetten van pilots zijn daarbij belang-
rijk. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of 
biobouwers, zoals zeegras en mosselban-
ken, kunnen bijdragen aan de waterveilig-
heidsstrategie, en wat hoog water voor 
buitendijks gevestigde bedrijven betekent, 

maar ook wat de kosten en baten zijn van 
een brede, groene dijk met flauw talud en 
breed voorland in de Dollard ten opzichte 
van een traditionele dijk.”

Brede kennisinbreng
Van Tol: “Het Deltaprogramma is een 
integraal programma en dat geldt ook voor 
het deelprogramma Waddengebied. Dit 
vraagt om brede kennisinbreng van diverse 
wetenschapsvelden, zowel technische, 
natuur- als sociale wetenschappen. De 
technische waterveiligheid wordt in de 
voorkeurstrategie van DPW in één adem 
genoemd met de natuurwetenschappen. 
Waar mogelijk zal worden gebouwd met de 
natuur. Het is echt een winstpunt dat we als 
kennisaanbieders samen optrekken in het 
Deltaprogramma.” Op de vraag welke 
wetenschapsvelden zich allemaal bezighou-
den met het deelprogramma Waddengebied 
somt Gerritsen op: “Bijvoorbeeld dijktech-
nologie, waterbouwkunde, eco-enginee-
ring, kustmorfologie, landbouw en visserij.” 

Van kennis naar strategie
“Wij brengen wetenschappelijke kennis, 
kennis van het gebied en van de uitvoering 
bij elkaar”, legt Gerritsen uit. “Dat doen we 
bijvoorbeeld in gebiedsbijeenkomsten 
samen met stakeholders, regionale 
overheden en kennisinstituten of adviesbu-
reaus. Kennis en gebiedsparticipatie 
vormen twee belangrijke pijlers voor 
deelprogramma Waddengebied en leiden 
tot een beter begrip van het waddensy-

steem. Op deze manier ontdekken we welke 
kansrijke strategieën passend zijn en op 
draagvlak kunnen rekenen.”
Van Tol zegt ook over de landsgrenzen te 
gaan, als dat nodig is. “Als onderzoeksinstitu-
ten geven we bijvoorbeeld inzicht hoe in de 
toekomst een langetermijn monitoringspro-
gramma eruit kan zien. We benutten de 
internationaal aanwezig kennis en brengen 
ook hier disciplines samen. Voor de vorming 
van een strategie wordt in nauw overleg met 
de direct betrokkenen van DPW een geschikt 
monitoringsysteem ontwikkeld.”

Hans Gerritsen legt uit dat de morfologische 
modellen nog onvoldoende betrouwbaar 
zijn voor de lange termijn. Onderzoekers 
van Duitsland en Denemarken hanteren 
deels andere uitgangspunten voor de 
verklaring van het waddensysteem. Door 
kennis te bundelen kunnen we onze 
inzichten verrijken om onzekerheden te 
verkleinen en te komen tot een optimalisa-
tie van de strategie.’ 
Dorothée van Tol zegt dat er momenteel 
discussie is over diepgang. “Het 
Deltaprogramma volgt een strak en pittig 
tempo. Dit levert soms spanning op in 
hoeverre er voldoende diepgang in de 
onderzoeken kan worden gestopt. Dit geldt 
ook voor de kennis van het waddensysteem, 
zoals Hans aangeeft. Het is dan ook prachtig 
dat onderzoek een wezenlijk en onmisbaar 
onderdeel vormt van de kansrijke strategieën 
voor het Deltaprogramma Waddengebied.”

Dorothée van Tol (Wageningen UR): “Kennis zorgt voor 

inzicht. Inzicht is nodig om in het beleid goed afgewogen 

keuzes te maken.”

Hans Gerritsen (Rijkswaterstaat): “Wij brengen 

wetenschappelijke kennis, kennis van het gebied en van de 

uitvoering bij elkaar.”
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Henk Tiesinga, dijkgraaf en duovoorzitter Bestuurlijke Kerngroep IJsselmeergebied, neemt afscheid

“Hou de deuren open!”
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

September 2008 presenteerde de 
Deltacommissie haar rapport Samen werken 
met water. Het peil in het IJsselmeer moest 
anderhalve meter omhoog, zo stelde de 
commissie onder leiding van oud-minister 
Cees Veerman. Grote commotie in het gebied 
was het gevolg. Voor dijkgraaf Tiesinga was 
het advies minder verrassend; al eerder waren 
er signalen dat er over het IJsselmeer werd 
nagedacht. Inmiddels is het vijf jaar later; op  
1 oktober legt de dijkgraaf en duovoorzitter 
Bestuurlijke Kerngroep IJsselmeergebied zijn 
functie neer. Hij heeft een IJsselmeer-
gemeenschap zien groeien, die een goed 
advies klaar heeft over het gebied.

Het advies van de Deltacommissie vormde 
geen verrassing voor u. Waarom niet? 
“Vanuit verschillende ministeries bestond 
een club jonge honden, zoals zij zichzelf 
noemden, die al eerder over het IJsselmeer 
had nagedacht en geschreven. Als reactie 
daarop en uit onze verantwoordelijkheid 
voor het gebied hebben we de 
IJsselmeergroep opgericht, met daarin de 
waterschappen uit het IJsselmeergebied en 
Rijkswaterstaat. We konden dan ook snel 
reageren toen het advies verscheen. Wat me 

ten tijde van de presentatie van het rapport 
overigens opviel was dat veel mensen hun 
zegje al klaar hadden. ‘Dat kan nooit!’ of 
‘Wat moet dat allemaal wel niet kosten!’ 
heb ik veel gehoord. Terwijl het zo duidelijk 
was dat er eerst meer feiten boven tafel 
moesten komen. En dat hebben we gedaan 
binnen het IJsselmeergebied.”

U bent duovoorzitter van de Bestuurlijke 
Kerngroep IJsselmeergebied (BKIJ). Hoe 
is dat gekomen?
“Als eerste deelprogramma hadden we 
binnen het Deltaprogramma een program-
madirecteur, een programmabureau en een 
bestuurlijke vertegenwoordiging. Het idee 
van een duovoorzitterschap is ontstaan in 
een overleg tussen het Interprovinciaal 
Overleg en de Unie van Waterschappen. Een 
dijkgraaf en gedeputeerde zijn dan 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
proces en voor de aansturing van het 
programmabureau. Ook vormen ze samen 
de bestuurlijke backup voor de programma-
directeur en het bureau. Een groot voordeel 
van het duovoorzitterschap is dat de 
inbreng vanuit die soorten overheden goed 
is verzorgd. Door de open houding in het 
IJsselmeergebied waren de duovoorzitters 
snel gevonden: gedeputeerde Piet Jansen 
van Overijssel (na de verkiezingen voor 
Provinciale Staten in 2011 opgevolgd door 
Bert Boerman) en ik.”

De structuur in het IJsselmeergebied 
stond dus snel op de rails. Waar heeft dit 
toe geleid?
“We hebben een tijd lang een voorsprong 
gehad op andere deelprogramma’s. Zo zijn 
we al snel begonnen met het ‘trechteren’ 
van de informatie, waardoor we eerder 
keuzes konden maken. Op een aantal 
dossiers zijn we toonaangevend geweest en 
hebben we de andere deelprogramma’s 
gestimuleerd. Denk aan het werken met 

assenkruisen en het opstellen van een 
kosteneffectiviteitanalyse. Dit heeft weer 
zijn uitstraling gehad in het gehele 
IJsselmeergebied, met een goede strategie 
als resultaat. We hebben tijd gehad voor een 
innovatief proces, waarbinnen we een 
verfrissende structuur konden vinden. Onze 
bestuurlijke conferenties vind ik nog altijd 
een schot in de roos.”

Het Deltaprogramma IJsselmeergebied 
heeft een strategie voor het gebied 
ontwikkeld. Hoe zou u die willen 
typeren? 
“We hebben op hoofdlijnen een goed 
doordachte richting, die het gebied veilig en 
veerkrachtig kan maken. De strategie biedt 
voor langere tijd veel mogelijkheden voor 
de veiligheid en zoetwatervoorziening en 
legt weinig beperkingen op voor de diverse 
belangen die er zijn. Sterker nog, alle 
belangen hebben er over de jaren heen 
voordeel bij. Het gevoerde proces met onder 
meer geruime tijd om feiten boven tafel te 
halen, heeft het mogelijk gemaakt met alle 
partijen samen deze strategie te 
ontwikkelen.”

Welk vervolg voor het IJsselmeergebied 
ziet u voor u?
“Ik verwacht dat alle betrokken partijen het 
proces in het laatste jaar goed afronden. En 
ik hoop dat we dus een unaniem aanbod 
aan het Rijk kunnen doen voor dit fantasti-
sche gebied. Het Deltaprogramma zal niet 
stoppen. Wat maatregelen betreft zijn 
voornamelijk de waterbeheerders aan zet, 
zowel qua bestuurlijke afstemming als 
uitvoering. Daarnaast blijft het klimaat 
veranderen. Om het gebied deltaproof te 
houden, hebben we voor de beleidsontwik-
keling voor de lange termijn een structuur 
nodig à la de BKIJ, maar dan wel in 
afgeschaalde vorm. Het is belangrijk dat de 
partijen elkaar blijven ontmoeten.”

Dijkgraaf Henk Tiesinga: “Het Deltaprogramma heeft  

tot nieuwe samenwerkingsvormen geleid.”
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Wat wilt u het gebied nog meegeven voor 
het Deltaprogramma?
“Er heeft zich een echte en hechte 
IJsselmeergemeenschap gevormd. Binnen 
het huis van Thorbecke zijn we vernieu-
wend aan de slag gegaan, wat een 
verworvenheid is van het Deltaprogramma. 
Denk bijvoorbeeld aan de bestuurlijke 
conferenties, waar bestuurders uit het 
gebied richtinggevende uitspraken doen. 
Laten we bij het uitwerken van de strategie 
vooral eerst nadenken over oplossingen en 
het uitwerken van maatregelen en niet 
terugvallen op discussies over bevoegdhe-

den. We hebben de deuren voor elkaar 
open staan en ik hoop dat dit zo blijft!”

Waarom legt u uw functie als  
dijkgraaf neer?
“Om diverse redenen. Vanwege de ontwik-
kelingen binnen Waterschap Zuiderzeeland 
vind ik het verstandig als nu een nieuwe 
dijkgraaf kan beginnen. Hoezeer ik het werk 
ook met plezier doe, vanuit mijn verant-
woordelijkheid voor het bestuur en de 
organisatie is het goed als ik nu terugtreed. 
Daarnaast zijn er privéredenen. Na een 
dominantie van grofweg twintig jaar leren, 

twintig jaar zelfstandig ondernemer zijn en 
dan nu twintig jaar dijkgraaf zijn (op 30 
september 2013 om precies te zijn), hoop ik 
ook nog twintig jaar meer tijd te hebben 
voor mijn privéleven en nevenactiviteiten. 
Het Deltaprogramma is belangrijk geweest 
voor mij. De ontwikkelingen binnen het 
IJsselmeergebied hebben het me makkelij-
ker gemaakt om nu te kunnen stoppen. De 
toekomstrichting is voor 90% duidelijk en 
daarmee geef ik het stokje met een gerust 
hart over.”

Planuitwerking Afsluitdijk officieel gestart
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

De afvoer van water uit het IJsselmeer naar 
de Waddenzee is een van de belangrijke 
elementen uit de strategie voor het 
IJsselmeergebied. De Afsluitdijk heeft 
spuisluizen bij Den Oever en 
Kornwerderzand, om water af te voeren. Er 
zijn maatregelen nodig om meer overtollig 
water te kunnen afvoeren; dit is het gevolg 
van de stijgende zeespiegel en hogere 
rivierafvoeren die kunnen optreden. In 
fasen worden pompen geplaatst in het 
huidige spuicomplex bij Den Oever. Deze 
zijn noodzakelijk om het peil in de meren 
goed te kunnen beheersen, óók op 
momenten waarop spuien niet mogelijk is. 
Het plaatsen van de pompen is een 
onderdeel van de planuitwerking 
Afsluitdijk, om de dijk op te knappen.

Het startdocument voor de planuitwerking 
is recent ter visie gelegd en vormt de basis 
voor het milieueffectrapport (MER). Tot en 
met 23 september kan men op het startdo-
cument reageren via www.centrumpp.nl. 
Op de website van Rijkswaterstaat van het 
project staat meer informatie. De werkzaamheden aan de Afsluitdijk starten in 2017 en zijn in 2021 klaar. Foto: Theo Bos
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Zomerse werkbezoeken aan het IJsselmeergebied
Deltaprogramma | IJsselmeergebied

De afgelopen zomermaanden hebben zowel 
Peter Heij (directeur-generaal Ruimte en 
Water), als dijkgraaf Roelof Bleker (water-
schap Rivierenland) het IJsselmeergebied 
bezocht. Een korte impressie.

Het bezoek van Peter Heij vond plaats op 
een warme julidag. Het bezoek bood de 
gelegenheid om in een informele en rustige 
omgeving zaken rond het Deltaprogramma 
te bespreken. Bijzonder aan de dag was dat 
medewerkers van twee deelprogramma’s 
(IJsselmeergebied en Rivieren) aanwezig 
waren, waardoor overeenkomsten, 
verschillen en kansen voor kruisbestuivin-
gen ter tafel konden komen. Een onderwerp 
als meerlaagsveiligheid werd zo vanuit 
verschillende perspectieven belicht. 

Vergelijken
Roelof Bleker heeft als dijkgraaf van het 
rivierengebied veel ervaring met buiten-
dijkse gebieden en veiligheidsvraagstukken. 
Het werkbezoek van de dijkgraaf was 
bedoeld om informatie uit te wisselen en te 
laten zien welke vraagstukken er in het 

IJsselmeergebied spelen. De dag begon in 
Zwolle. Andreas van Rooijen (gemeente 
Zwolle) en Arjan Otten (provincie Overijssel) 
vertelden over de gevolgen van het 
Deltaprogramma voor het gebied rond 
Zwolle (Zwolle is rechtstreeks verbonden met 
het IJsselmeer!), de afvoer via de IJssel en de 
aanleg van het Reevediep. 
Daarna ging het bezoek naar Antoon Kanis, 
boer op het Kampereiland in de IJssel-

Vechtdelta. Het Kampereiland is een gebied 
dat in voorgaande eeuwen regelmatig 
onderliep en diende als bescherming voor 
Zwolle. Hij vertelde hoe de boeren in het 
gebied omgingen en -gaan met de dreigin-
gen van hoog water. Via de Noordoostpolder 
ging Bleker tot slot naar de Workummer-
waard aan de Friese westkust. Chris Bakker (It 
Fryske Gea) gaf uitleg over de toepassing van 
building with nature bij dit buitendijks gebied. 

Chris Bakker van It Fryske Gea (rechts) licht de praktijkproef met zand toe. Links dijkgraaf Bleker.

“Ze zijn nog niet klaar of….”
Deltaprogramma | Rivieren

Nu de voorkeursstrategieën voor het 
Deltaprogramma Rivieren vorm beginnen te 
krijgen, wordt voor bewoners en bestuurders 
in het rivierengebied concreter, wat er na 
Ruimte voor de Rivier (RvR) en het hoogwa-
terbeschermingsprogramma 2 (HWBP2) aan 
komt aan werk aan de rivier en dijken. 

Zoals onze minister het in haar aprilbrief 
aan de Kamer over veiligheid verwoordde: 
“Met alle betrokken partijen werken we aan 
een leefbare en veilige delta. Dit werk stopt 
nooit; we moeten samen blijven werken om 
onze delta goed beveiligd te houden en te 
blijven zorgen voor voldoende zoet water, 
van een goede kwaliteit.”

Voor bewoners die nu midden in de ‘rommel’ 
zitten van RvR- en HWBP2-projecten met 
tijdelijke wegomleggingen, lawaai van 
vrachtwagens en overal zand en klei, is dit 
niet direct een boodschap die zij graag 
horen: het stopt nooit, het is nooit af…  
Daarom is het van belang om deze zeer 
betrokken mensen goed te informeren over 
wat er op korte termijn staat te gebeuren en 
hoe de voorkeursstrategieën zich daartoe 
verhouden. Het meeste werk dat moet 
worden gedaan, hoeft niet meteen morgen 
te worden aangepakt. In de voorkeursstrate-
gieën worden tijdspad en verschillende  
maatregelen (tot 2030 – 2050 – 2100) 
opgenomen. Sommige projecten hoeven dus 
pas over jaren te worden uitgevoerd. 

Daar waar nu gewerkt wordt, is het streven 
uiteraard om niet op korte termijn terug te 
komen voor nieuwe maatregelen. Maar 
helemaal uit te sluiten is dat ook niet altijd, 
omdat er nieuwe inzichten en gegevens 
beschikbaar kunnen komen. Op basis daarvan 
kunnen aanpassingen voor veiligheid alsnog 
noodzakelijk zijn. Op verschillende fronten is 
er inmiddels contact om de communicatie 
voor de korte en lange termijn goed op elkaar 
af te stemmen, zodat de mensen weten wat 
en wanneer op hun afkomt.

Voor meer informatie over de projecten in 
de realisatiefase van het programma Ruimte 
voor de Rivier, raadpleeg de website  
www.ruimtevoorderivier.nl.
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Actieve inbreng bedrijfsleven op weg naar 
voorkeursstrategie
Deltaprogramma | Rivieren

Bij het opstellen van de voorkeursstrategie 
voor de rivieren is en blijft de inbreng van het 
bedrijfsleven gewenst. Vooral als het gaat om 
de inventarisatie van (meekoppel)kansen, 
het afwegen van functiecombinaties en de 
inbreng van innovatieve plannen. Dat bleek 
uit een bijeenkomst, waarbij vertegenwoor-
digers van het bedrijfsleven enthousiast met 
elkaar in gesprek gingen over de kansen die 
de kansrijke strategieën bieden.

Met een inspirerend uitzicht op de Waal was 
Dekker Grondstoffen eind juni gastheer van 
een bijeenkomst voor vertegenwoordigers 
van de Vereniging van Waterbouwers, de 
FODI (delfstoffenwinners), Schuttevaer 
(schippers) en Vewin (drinkwaterbranche) 
met het programmabureau Rivieren. Zij 
gingen in gesprek over verdieping van de 
kansrijke strategieën. De inzet van het 
bedrijfsleven was startpunt: vroege 
betrokkenheid van het bedrijfsleven is 

essentieel voor kansrijke plannen, 
herinrichting van het rivierengebied gaat 
per definitie gepaard met grondwerkzaam-
heden, met andere contractvormen is het 
aan de aannemer om de uitvoering op zich 
te nemen en - heel belangrijk - werk 
adaptief. Geconstateerd werd dat er in de 
plannen teveel grip op de langetermijn 
wordt nagestreefd, terwijl er met ruimte 
voor planvorming en het uitwerken van 
keuzes veel meer te bereiken is.

Enthousiasme
Na de toelichting op de kansrijke strate-
gieën spraken de deelnemers over kansen 
en tegenwerkende krachten in het deelpro-
gramma Rivieren. Met veel enthousiasme 
hebben de deelnemers hun inbreng 
gegeven. Zij vonden dat er teveel gepland 
wordt op concreet uitgewerkte projectplan-
nen en uitgangspunten in plaats van op 
doelen en dat bezuinigingen roet in het 

eten gooien bij het uitwerken van plannen. 
Maar zij waren ook van mening dat 
delfstoffenwinning en robuuste inrichting 
goed samen gaan en projecten in de 
realisatiefase de tijd moeten krijgen om 
integraliteit en synergie te benutten. Tot 
slot vonden de deelnemers vooral dat er 
aandacht moet zijn voor ‘uitnodigingspla-
nologie’. Hierbij krijgen burgers en 
bedrijven (binnen randvoorwaarden) de 
ruimte om zelf invulling te geven aan hun 
ambities en stellen overheden zich 
uitnodigend en faciliterend op.
Met het opstellen van de kansrijke strate-
gieën heeft er nog geen besluitvorming 
plaats gevonden over concrete uitvoerings-
projecten. Wel is duidelijk uit deze 
bijeenkomst voor het bedrijfsleven naar 
voren gekomen dat het bedrijfsleven staat 
te springen om mee te werken in de 
regioprocessen en op te treden als 
mede-onwikkelaar.

Veel enthousiasme uit het bedrijfsleven op de bijeenkomst eind juni over de kansrijke strategieën voor de Maas en Rijntakken. Foto: Tineke Dijkstra
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Rivierendag op 25 september
Deltaprogramma | Rivieren

Op 25 september komen betrokken 
provincies, gemeenten, waterschappen en 
maatschappelijke organisaties uit het 
rivierengebied samen, om zich te laten 
informeren over de laatste stand van zaken 
van het Deltaprogramma en vooral om met 
elkaar in gesprek te gaan over wat ons nog 
te doen staat. Een ontmoetingsdag door en 
over het Deltaprogramma Rivieren. 

De Rivierendag vindt plaats in Theater De 
Maaspoort in Venlo naast de Maas. Er worden 
interactieve sessies voor Maas, Waal, 
Nederrijn-Lek en de IJssel georganiseerd. Een 
sessie gericht op waterveiligheid of een 

excursie langs de demontabele kades aan de 
Maas en de hoogwatergeul Raaijweide 
behoren ook 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 samenwer-
ken om Nederland ook voor de volgende 
generaties te beschermen tegen hoog 
water en te zorgen voor voldoende  
zoet water.

Al meer dan 200 aanmeldingen.  
Heeft u zich al aangemeld?
Dat kan nog: aanmelden Rivierendag. 

Rivierendag 
.  25 september
.  11.00 - 17.00 uur
.  Theater De Maaspoort,  

Oude Markt 30 in Venlo

Meer kennis over afvoerverdeling en retentie 
Deltaprogramma’s | Rivieren en Rijnmond-Drechtsteden

Kan een verandering van de verdeling van 
de afvoer over de drie Rijntakken (Waal, 
Nederrijn/Lek en IJssel) bij hoge rivierafvoer 
voordelen bieden voor de veiligheid tegen 
overstromingen? Welke nadelen zijn er en 
in hoeverre is de afvoerverdeling goed te 
regelen? De deelprogramma’s Rivieren en 
Rijnmond-Drechtsteden hebben hier het 
afgelopen jaar verschillende onderzoeken 
naar gedaan, als onderdeel van de deltabe-
slissing Rijn-Maasdelta. 

De vragen moeten ook worden bekeken in 
de nieuwe visie op waterveiligheid, waarbij 
het overstromingsrisico en de kans dat een 
waterkering doorbreekt centraal staan. Het 
huidige beleid is, dat tot de huidige 
maatgevende afvoer (16.000 m3 per 

seconde) de afvoer van de Rijn in de 
verhouding 6:2:1 verdeeld wordt, over 
respectievelijk Waal, Nederrijn/Lek en IJssel. 
Boven deze afvoer wordt de Nederrijn-Lek 
niet verder belast en wordt het extra aan 
Rijnafvoer verdeeld over Waal en IJssel. 

Complex vraagstuk
Een eerste quick scan kosteneffectiviteitsanalyse 
(KEA) van eind 2012 leverde geen duidelijk 
beeld op van kosten en baten van een 
eventuele wijziging van de afvoer en 
illustreerde de complexiteit van het vraagstuk. 
In aanvulling daarop hebben beide deelpro-
gramma’s gezamenlijk opdracht gegeven voor 
een literatuurstudie (‘fact-finding’) over alles 
wat over een mogelijke wijziging van de 
afvoerverdeling bekend is. Deze studie wordt 

naar verwachting in oktober/november 2013 
afgerond. Daarin wordt ook het recent 
verschenen rapport Wat wil de rivier eigenlijk 
zelf? van Deltares en de Universiteit van 
Utrecht betrokken. 

Retentie
Verder zijn in opdracht van het 
Deltaprogramma Rivieren recent nieuwe 
modelberekingen uitgevoerd naar de 
effecten van de inzet van het retentiegebied 
Rijnstrangen. Dit gebied ligt ten noordwes-
ten van Lobith/Spijk, vlak bij de grens met 
Duitsland. Die nieuwe inzichten kunnen 
behulpzaam zijn bij de vraag of, en zo ja, 
wanneer retentie een goede maatregel kan 
zijn, om de toekomstige hogere waterafvoer 
op te vangen.
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Maatschappelijke adviesgroep adviseert Rijnmond-Drechtsteden

Met maatwerk meer mans
Deltaprogramma | Rijnmond-Drechtsteden

De maatschappelijke adviesgroep van 
Rijnmond-Drechtsteden (MAG) is ingesteld 
om de Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden 
te adviseren op weg naar het eindadvies 
over de daaraan verbonden maatschappe-
lijke aspecten. In de MAG zitten leden 
afkomstig uit verschillende maatschappe-
lijke organisaties en het bedrijfsleven uit de 
regio. In mei 2013 heeft de MAG advies 
uitgebracht over de kansrijke strategieën. 

Vertrekpunt van het advies van de MAG is, 
dat Rijnmond-Drechtsteden een bijzonder 
gebied is door de Mainport (haven) en 
Greenport (het cluster van tuinbouwbedrij-
ven) die hier zijn gesitueerd, de dynamiek 
van de delta en de daarbij behorende 
getijdenatuur en de aanwezigheid van water 
alom. Door de wateropgaven hieraan te 
verbinden kunnen ruimtelijke kansen 
worden gecreëerd. Omdat in Rijnmond-
Drechtsteden is gekozen voor maatwerkop-
lossingen voor de wateropgaven, zullen ook 
de meekoppelkansen op lokaal niveau 
gevonden moeten worden. De MAG ziet 
kansen om de regionale economie te laten 
meeprofiteren van de 
maatwerkmaatregelen. 
Door integratie van de opgaven voor 
waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling 
kunnen bijvoorbeeld ‘spannende’ woonom-
gevingen worden gecreëerd. Een interessant 
praktijkvoorbeeld om de ‘dijk en zijn 
omgeving’ met elkaar te integreren is het 
gebied Merwe-Vierhavens in Rotterdam, 
waar buitendijkse gebiedsontwikkeling en 
de binnendijkse waterveiligheidsopgave aan 
elkaar kunnen worden gekoppeld. 

Cruciale plaats
De MAG benadrukt dat de buitendijkse 
gebieden (voorlanden) in deze regio een 
cruciale plaats innemen. In Rijnmond-
Drechtsteden wonen meer dan 60.000 
inwoners buitendijks; ook een groot deel 
van de economie zit daar. Nergens anders in 
Nederland zijn buitendijkse gebieden zo 

intensief bebouwd en bewoond. De 
problemen en opgaven buitendijks spelen 
onder andere in historisch stedelijk 
gebieden, zoals in Dordrecht. 

Tegelijkertijd kunnen buitendijkse gebieden 
als voorland misschien een bijdrage vormen 
aan de binnendijkse veiligheid. In het 
gebied bij de Hollandsche IJssel en de 
Alblasserwaard wordt de inzet van buiten-
dijkse gebieden voor waterveiligheid nader 
verkend. De opgave, kansen en oplossingen 
voor buitendijks zullen - in lijn met de 
noties van de MAG - een belangrijk 
onderdeel zijn van het eindadvies van de 
Stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden.

In het advies van de MAG wordt verder nog 
uitgebreid aandacht besteed aan de 
deelgebieden binnen Rijnmond-
Drechtsteden en aan belangrijke thema’s, 
zoals de land- en tuinbouw, leefomgeving, 
woningbouw en recreatie, scheepvaart en 
het havencomplex. Zo stelt de MAG dat de 
kansrijke strategieën geen belemmering 
zullen vormen voor de ambities van de 
scheepvaart. 

Ook de governance (de afspraken over 
verantwoordelijkheden en sturing) krijgt 
aandacht: Voor maatwerk is essentieel dat 
partijen -meer dan nu- gezamenlijk zoeken 
naar een haalbare oplossing en niet 
vasthouden aan de strikte scheiding van 
verantwoordelijkheden. De stuurgroep 
onderschrijft dit. Om de randvoorwaarde 
voor maatwerk in te vullen, zal de stuur-
groep het komend jaar een visie op de 
governance ontwikkelen voor de fase na het 
afronden van het Deltaprogramma.

Meer weten?
Het integrale advies van de maatschappe-
lijke adviesgroep is te vinden op https://
deltaprogramma.pleio.nl/groups/pro-
file/69854/rijnmond-drechtsteden. 

Maatwerk in waterveiligheid in Rijnmond-Drechtsteden

Gebiedsgericht maatwerk is voor Rijnmond-Drechtsteden de sleutel om de watervei-
ligheid voor de toekomst te garanderen. Voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden 
blijken er geen maatregelen in het hoofdwatersysteem te zijn die de hele opgave 
kunnen oplossen. Er zal altijd maatwerk nodig zijn: lokale en regionale maatregelen 
gericht op preventie van overstromingen door dijken of ruimte voor de rivier. Met 
maatwerk kan optimaal worden aangesloten bij de unieke kenmerken van ieder 
gebied; meer dan met de huidige aanpak, die focust op preventie door dijkringen. 

Voor de buitendijkse gebieden in Rijnmond-Drechtsteden zijn maatregelen in de 
ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing (meerlaagsveiligheid) zeer kansrijk. 
Binnendijks is meerlaagsveiligheid geen alternatief voor preventie. Maatregelen, 
zoals aangepast bouwen of evacuatieplannen, helpen wel om de risico’s binnen-
dijks nog verder te verkleinen.
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Deltaprogramma onderdeel van zomerexpositie  
in Keringhuis
Deltaprogramma’s | Rijnmond-Drechtsteden en Zuidwestelijke Delta

In juli en augustus hebben ruim 300 
bezoekers kennisgemaakt met het 
Deltaprogramma in het Keringhuis, het 
informatiecentrum bij de Maeslantkering. 
Met behulp van de legowatertafel (de 
legomaquette van het gebied Rijnmond-
Drechtsteden en de Zuidwestelijke Delta) 
konden bezoekers zien, dat in dit gebied het 
water van twee kanten komt: uit de zee en 
van de rivier. Bezoekers reageerden 
enthousiast, om de problematiek van de 
waterveiligheid op deze manier in beeld te 
krijgen. Dit gold zeker voor de mensen die 
afkomstig zijn uit het gebied. 
In Keringhuis staat ook de Deltaviewer. 

Hiermee kunnen bezoekers op interactieve 
wijze informatie vinden over de opgaven en 
maatregelen van het Deltaprogramma.

Zaterdag 21 september vindt de 
jaarlijkse testsluiting van de 
Maeslantkering plaats ter voorbe-
reiding op het stormseizoen. Het 
Keringhuis is die dag geopend van 
10.00 tot 18.00 uur.

Zestien reacties op notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Deltaprogramma | Zuidwestelijke Delta

Van 17 juni tot 29 juli 2013 konden belang-
hebbenden en belangstellenden reageren 
op de notitie Reikwijdte en Detailniveau, 
een van de stappen bij het opstellen van de 
Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer. De reactietermijn is inmiddels 
gesloten. In totaal zijn zestien reacties 
binnengekomen. 

Alle reacties worden nu behandeld door het 
kernteam dat verantwoordelijk is voor de 
opstelling van de rijksstructuurvisie. Het 
kernteam brengt vervolgens een advies uit 
aan de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta over 
de beantwoording van de inzendingen. In 
oktober bespreekt de stuurgroep dit advies. 
Zo snel mogelijk daarna verschijnt een 
notitie van antwoord die wordt toegestuurd 
aan iedereen die gereageerd heeft. Deze 

wordt ook op de website www.zwdelta.nl 
gepubliceerd. 

De volgende organisaties hebben een 
reactie ingestuurd: 
 - Coalitie Delta Natuurlijk (samenwerkende 

natuurbeschermingsorganisaties)
 - Provincie Zeeland (namens Green Deal 

Partners) 
 - Windpark Krammer B.V.
 - Sportvisserij Zuidwest Nederland
 - Waterschap Hollandse Delta
 - Waterschap Scheldestromen
 - Waterschap Brabantse Delta
 - Gemeente Reimerswaal 
 - LTO-Noord
 - Adviesgroep Borm & Huijgens
 - Nederlandse Gasunie
 - Nederlandse Oestervereniging

 - De Kievitshoek
Daarnaast hebben ook drie particulieren 
een zienswijze ingestuurd. 

De notitie Reikwijdte en Detailniveau 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. De ontwerp-rijks-
structuurvisie zal medio 2014 door het 
kabinet worden vastgesteld. Hierna volgt 
een zienswijzeprocedure, waarna de 
rijksstructuurvisie eind 2014 definitief  
wordt vastgesteld. 

Bezoekers aan de legowatertafel in het Keringhuis.
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2014: het jaar van de waarheid
Deltaprogramma | Zuidwestelijke Delta

“Het opnieuw verbinden van enkele 
deltawateren biedt veel moois. De natuur-
waarden van vroeger komen terug. 
Recreatie en economie zijn ermee gediend. 
Maar nu wel samen met dat wat de 
Deltawerken ons hebben gebracht: 
veiligheid tegen overstromingen en 
voldoende zoet water.” 

Aan het woord is Anton van Berchum, 
omgevingsmanager Zuidwestelijke Delta. 
De komende maanden gaat hij samen met 
de collega’s van het programmabureau 
Zuidwestelijke Delta de boer op met de 
plannen voor een veilige en gezonde delta 
voor mens en natuur. Dat betekent opnieuw 
intensief contact met vooral de gemeenten 
en maatschappelijke partijen in het gebied. 
Op 19 september, tijdens de werkconferen-
tie in Dordrecht, wordt de aftrap gegeven 
voor de laatste participatie- en consultatie-
ronde, als voorbereiding op het 
Deltaprogramma 2015 en de besluitvorming 
rond de Rijksstructuurvisie Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer.

Gevoeligheden
Centraal staan uiteraard de nationale 
opgaven veiligheid en zoet water. De 
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta gaat nog 
een stapje verder: zij streeft naar een 
integrale aanpak. Van Berchum: “We willen 
het gebied in z’n geheel robuuster maken, 
vandaar dat we kijken naar hoe maatregelen 

voor veiligheid en zoet water ook kunnen 
bijdragen aan een gezonde economie en 
ecologie.” Het onderwerp veiligheid, met  
een nieuwe, landelijke veiligheidsnorme-
ring plus ruimtelijke ordening en evacuatie-
plannen als inclusieve bijdrage aan de 
veiligheid, ligt in het gebied gevoelig. Van 
Berchum: “Dat is te begrijpen. De ramp van 
1953 wordt nog steeds gevoeld. Een andere 
veiligheidsnorm dan we nu hebben moet 
goed uitlegbaar zijn, anders kan het verzet 
oproepen. Wat het gesprek ingewikkeld 
maakt is dat de nieuwe normering zo’n 
andere grondslag kent dan de huidige, 
waardoor ze niet vergelijkbaar zijn. Iedereen 
krijgt met de nieuwe aanpak dezelfde 
basisveiligheid, maar voor drukbevolkte 
gebieden en waar grote economische 
schade kan optreden, kan een strengere 
norm nodig zijn. Dat wordt bijvoorbeeld 
voor Borssele onderzocht. We moeten dat 
goed uit kunnen leggen. Op www.deltacom-
missaris.nl is meer informatie over de 
conceptbeslissingen waterveiligheid en de 
nieuwe normering beschikbaar. Wat zoet 
water betreft, liggen de gevoeligheden 
vooral rond het Volkerak-Zoommeer. Het 
voornemen om dit meer opnieuw zout te 
maken, heeft consequenties voor diverse 
gebruikers, zoals de visserij- en landbouw-
sector. Zien zij deze ontwikkeling als een 
bedreiging, ook als het ‘zoet’ geregeld is, of 
kijken ze vooral naar de kansen? Daarover 
willen we in gesprek.” 

Planning
Tot november 2013 wordt hard gewerkt aan 
de verschillende rapportages die nodig zijn 
voor de conceptdeltabeslissingen. Van 
Berchum: “Tot die tijd kunnen reacties uit 
de regio nog worden meegenomen in onze 
adviezen. De participatieronde is dan ook 
hét moment om nog invloed uit te oefenen 
op de toekomst van de Zuidwestelijke Delta. 
Daarna, tot maart 2014, nemen we de tijd 
om de voorkeursstrategieën op voorname-
lijk bestuurlijk niveau te toetsen tijdens een 
laatste en beslissende consultatieronde. Dat 
doen we soms met partijen afzonderlijk, 
dan weer via de bestaande gremia rond de 
verschillende deltawateren. Veel partijen 
bedienen we overigens al in ruime mate 
door de reguliere bijeenkomsten van de  
Adviesgroep en de Adviesgroep Plus.” Wat 
neemt de omgevingsmanager mee uit 
eerdere consultatierondes? “Naar aanlei-
ding van de consultatieronde in het 
voorjaar, zijn veel schriftelijke reacties 
binnengekomen. Dat toont de betrokken-
heid van de omgeving en de wil om met dit 
gebied aan de slag te gaan. Puur praktisch 
gaan we ons best doen, om zoveel mogelijk 
contactmomenten te combineren, zodat 
het voor iedereen behapbaar blijft.”

Opmaat naar uitvoering
En dan is het klaar? Van Berchum: “Dan 
begint het pas! 2014 is qua besluitvorming 
het jaar van de waarheid, maar de deltabe-
slissingen en het Deltaprogramma 2015 zijn 
nog maar het begin, een opmaat naar de 
uitvoering. Bovendien geeft de besluitvor-
ming rond de Rijksstructuurvisie en het 
Programma Gebiedsontwikkeling 
Grevelingen en Volkerak-Zoommeer een 
toekomstperspectief voor de ontwikkeling 
van het gebied. In die fase hopen we ook 
weer samen te werken met iedereen die de 
Zuidwestelijke Delta een warm hart 
toedraagt en het gebied verder wil helpen, 
door het veiliger en economisch en 
ecologisch gezonder te maken.” 

De Krammersluizen, de verbinding voor binnenvaartschepen tussen de Oosterschelde en het Volkerak-Zoommeer. Een 

dynamische plek in de Zuidwestelijke Delta waar volgend jaar een innovatief zoet-zoutscheidingssysteem wordt gebouwd. 

Foto: Loes de Jong  
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Minister neemt Nationale Visie Kust in ontvangst 

Veilig en mooi, van Zwin tot Eems 
Deltaprogramma | Kust

In de hele kustregio wordt hard gewerkt aan 
plannen en ideeën om ‘de gouden rand van 
Nederland’ veilig, sterk en aantrekkelijk te 
houden op de lange termijn. Het resultaat 
van de inspanning is de Nationale Visie 
Kust. Sinds Prinsjesdag staat de visie online 
op www.nationalevisiekust.nl.  

De oplossingen in de Nationale Visie Kust 
passen in de geest van het nieuwe 
Deltaprogramma: ze moeten flexibel en 
duurzaam zijn, elkaar aanvullen en elkaar 
niet in de weg zitten. Belangrijk is dat regio 
en Rijk in de toekomst blijven samenwer-
ken waar het gaat om plannen en ingrepen 
voor de Nederlandse Kust. Deze samenwer-
king en het slim combineren van langlo-
pende projecten rond waterveiligheid en 
ruimtelijke ontwikkeling vormen kernpun-
ten van de Nationale Visie Kust. Minister 
Schultz van Haegen: “De kust met haar 
duinen, zeeweringen en dijken beschermt 
tegen overstroming en maakt veilig wonen, 
werken en investeren mogelijk. De 
Nationale Visie Kust helpt om die functie 
ook in de toekomst te waarborgen. 
Uitgangspunt is dat we waterveiligheid 
steeds meer combineren met de ruimtelijke 
ontwikkeling; we willen ons land niet alleen 
veiliger maken, maar ook mooier.” 

Parels 
Belanghebbenden, kennisinstellingen en 
overheden tekenden en rekenden in 
onderzoeken en kustateliers samen aan veel 
nieuwe ideeën, die dienden als input voor 
de Nationale Visie Kust. Hier kwamen 
toepassingen uit om kustbeheer te 
combineren met andere functies. Ook de 
keuze voor parels waar ontwikkeling van 
kustbescherming en andere functies, zoals 
recreatie en natuur, bij elkaar wordt 
gebracht, geeft invulling aan de doelen van 
de visie. Schultz: “Het is belangrijk dat we 
steeds nieuwe kennis opdoen en toepassen 
in de praktijk. Daar hebben we elkaar in de 
regio hard voor nodig.”

De Nationale Visie Kust biedt een kompas 
voor de kust en zet in op een aanpak waarbij 
veiligheid en bescherming van het 
achterland samen gaan met ruimtelijke 
ontwikkeling. En hoe die elkaar waar 
mogelijk kunnen versterken en voordelen 
kunnen opleveren. Dus niet twee keer op 
een plek langskomen om de boel overhoop 
te halen, maar gebieden zo inrichten dat 
ontwikkelingen en zeeweringen ‘meegroei-
en’ met de zeespiegelstijging. Tegelijkertijd 
wordt vanuit beheer en onderhoud bekeken 
of het zand dat gebruikt wordt om onze kust 
veilig te houden, tegelijkertijd ten goede 
kan komen aan andere maatschappelijke 
functies, zoals cultuur, natuur, recreatie en 
toerisme. Op die manier bereik je meer met 
één schep zand. Gezamenlijk zoeken naar 
oplossingen maakt de inrichting van 
multifunctionele dijken en weringen 
mogelijk. Een ‘kustcommunity’ kan de 
aanvulling zijn waarin partijen zonder 
barrières verder samenwerken om elkaars 
belangen te versterken. Het is bovendien 
zaak dat overheden en markt voldoende 
ruimte krijgen om op een slimme manier te 
ontwikkelen en ondernemen langs de kust. 

Dat schept ruimte voor de innovaties langs 
de kust waar Nederland wereldwijd 
beroemd om is. 

Icoon en trekpleister
Stuurgroepvoorzitter Joke Geldof van 
Deltaprogramma Kust: “De Nederlandse 
kust is een icoon, trekpleister en handels-
merk. In onze visie zal de kust zich van het 
Zwin tot de Eems-Dollard kunnen presente-
ren als onze gouden rand. Behoud en 
ontwikkeling van deze gouden rand gaan 
hand in hand met de maatregelen om ons 
land blijvend te beschermen tegen 
overstromingen. Daarin schuilt onze 
uitdaging: Nederland veilig houden en 
slimme koppelingen vinden met de vele 
functies, die  deze smalle, langgerekte 
kuststrook herbergt.“

Het Deltaprogramma Kust werkt de 
komende maanden samen met partners en 
stakeholders aan de uitwerking van de 
acties die in de uitvoeringsagenda van de 
Nationale Visie Kust zijn opgenomen. 

Minister Melanie Schultz van Haegen (rechts) neemt op haar ministerie de visie in ontvangst uit handen van 

stuurgroepvoorzitter Joke Geldhof.
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Agenda

Belangrijke data Delta programma 

2013

7 november Vierde Nationaal   
 Deltacongres

28 november  Stuurgroep    
 Deltaprogramma

2014

Maart  Bestuurlijke 
informatieronde

24 april  Stuurgroep    
 Deltaprogramma

April-mei Bestuurlijke consultatie

 4 juni  Stuurgroep    
 Deltaprogramma

Juni Nationaal Bestuurlijk   
 Overleg

16 september    Prinsjesdag aanbieden  
DP 2015 aan parlement

Dit is DeltaNieuws jrg 3, nr 5, 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 de definitieve voorstellen voor 
deltabeslissingen en voorkeursstrategieën voor de waterveiligheid en zoetwatervoorzie-
ning centraal. De komende tijd kunt u de ontwikkeling van strategieën en deltabeslis-
singen volgen. DeltaNieuws verschijnt elke twee maanden. Het volgende nummer 
verschijnt rond 5 december.

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
September 2013

Foto voorpagina: Nieuwe boulevard in Scheveningen. Er is een dijk aangebracht 
waarover een rijbaan en loop- en fietsroute zijn aangelegd. Het strand is opgehoogd  
en verbreed ter bescherming van het achterland en Den Haag. Foto: Tineke Dijkstra

Nieuw bezoekadres  
Staf deltacommissaris 

Met ingang van maandag 2 september  
zitten deltacommissaris Wim Kuijken  
en zijn staf op een andere locatie in  
de binnenstad van Den Haag, op een 
steenworp afstand van station  
Den Haag Centraal.

Het nieuwe  
bezoekadres is:
Herengracht 17  
2511 EG Den Haag 

Het postadres en telefoonnummer  
blijven hetzelfde:  
Postbus 90653 
2509 LR Den Haag 
Tel: (070) 456 78 73
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