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Nieuwe fase, nieuwe organisatie 
Per 1 januari 2015 zijn we gestart met de vervolgorganisatie van het Deltaprogramma, die er 
voor gaat zorgen dat de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën verder worden uitgewerkt 
en uitgevoerd. In dit artikel leest u hoe de organisatie er nu uit ziet.

De afgelopen jaren heeft het Delta- 
programma in negen deelprogramma’s 
verkend wat nodig is voor onze waterveilig-
heid en zoetwatervoorziening tot 2050 met 
een doorkijk naar 2100. Het werk van de 
negen deelprogramma’s kwam jaarlijks 
samen in het Deltaprogramma wat heeft 
geleid tot de voorstellen voor deltabeslissin-
gen en voorkeurstrategieën in het Delta- 
programma 2015. Het Deltaprogramma 2015 
is eind vorig jaar in de Tweede Kamer 
besproken en kreeg brede steun.

De komende jaren gaat het Deltaprogramma 
vooral om de verdere uitwerking en 
uitvoering van belangrijke vernieuwingen 
op het gebied van waterveiligheid, ruimte-
lijke adaptatie en zoetwater, de adaptieve 
aanpak en maatregelen in de regio’s. In het 
Deltaprogramma 2015(DP2015) staan de 
uitgangspunten en contouren voor deze 
vervolgorganisatie en de ontwerpcriteria 
waarop ze gebaseerd zijn. In Deltanieuws  
nr 4/ 2014 kon u daar meer over lezen.

Gebieden
Er zijn nu zeven gebieden, die ieder zelf  
een eigen, passend gebiedsoverleg hebben 
gekozen. De belangrijkste taken van deze 
gebiedsoverleggen zijn het realiseren en 
verder uitwerken van de deltabeslissingen 
en voorkeursstrategieën, het adviseren van 
de deltacommissaris over het jaarlijkse 
voorstel voor het Deltaprogramma en het 
informeren over de voortgang. De zeven 
gebiedsoverleggen (Kust, Waddengebied, 
Zuidwestelijke Delta, IJsselmeergebied, 
Rijn, Maas en Rijnmond-Drechtsteden) zijn 
inmiddels operationeel. In artikel Nieuwe 
fase, nieuwe trekkers kunt u kennismaken 
met de programmamanagers, die dit per 
gebied en voor de generieke thema’s 
coördineren en leest u hoe dit per gebied  
is ingevuld.

Voor Kust gaat de bestuurlijke samenwerking 
verder in het Landelijk Overleg Kust. 

Hierin zijn de drie kustvakken (Waddenkust, 
Hollandse kustboog en Zuidwestelijke delta) 
en de vier overheidslagen vertegenwoordigd.

De partijen in de Zuidwestelijke Delta 
zetten de regionale stuurgroep voort als 
gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta met als 
doel bestuurlijke afstemming en samenwer-
king op strategische watergerelateerde 
vraagstukken in de Zuidwestelijke delta.

De regio IJsselmeergebied omvat nu ook de 
zoetwaterregio Noord. Binnen het Bestuurlijk 
Platform IJsselmeergebied vindt afstemming 
plaats over uitwerking van de voorkeursstrate-
gie voor Waterveiligheid, Ruimtelijke 
adaptatie en Zoetwater zoals vastgelegd in de 
Routekaart IJsselmeergebied, het op te stellen 
Plan van Aanpak Zoetwater en de eventueel 
hiervoor af te sluiten bestuursovereenkomst. 

Voor het Waddengebied wordt de samen-
werking voortgezet in twee overleggen met 
overigens dezelfde voorzitter: het Bestuurlijk 
Overleg Deltaprogramma Waddengebied 
voor de harde keringen en het Regionaal 
Overleg Kust voor de strategie Zand. 

De bestuurlijke afstemming over de 
overkoepelende opgaven in het gebied van 
de Rijn(takken) vindt plaats door voortzet-
ting van de Stuurgroep Deltaprogramma 
Rijn. Het zwaartepunt ligt nu meer op het 
niveau van de afzonderlijke riviertakken, 
waarbij de gebieden via de bestuurlijke 
overleggen op riviertakniveau het voortouw 
nemen in het verder uitwerken en afstem-
men van projecten uit de voorkeurstrategie 
met in aanvulling daarop een overkoepe-
lend overleg voor de Rijntakken. 

Voor de Maas vindt de bestuurlijke 
afstemming over de waterveiligheid plaats 
in de Stuurgroep Delta Maas (SDM). De 
afstemming over de onderwerpen zoetwa-
tervoorziening (Deltaplan hoge zandgron-
den) en waterkwaliteit (KRW) gebeurt in een 

gecombineerde stuurgroep (Regionaal 
Bestuurlijke Overleg Maas /DHZ).

Rijnmond-Drechtsteden organiseert het 
gebiedsoverleg op het niveau van het gehele 
gebied van Rijnmond-Drechtsteden, net als 
in de afgelopen jaren. Het gebiedsoverleg 
bestaat uit vertegenwoordigers van alle 
betrokken overheden en volgt de voortgang 
van de uitvoering van de voorkeurstrategie 
en ziet toe op de samenwerking voor heel 
Rijnmond-Drechtsteden.

Voor Rijn en Maas (in relatie tot de hoge 
gronden) en Rijnmond-Drechtsteden  
(in relatie tot West-Nederland) worden  
nog aparte bestuurlijke overleggen voor 
zoetwater georganiseerd. De verbinding met 
de gebiedsoverleggen wordt via bestuurders 
die in beide overleggen deelnemen.

Internationale afstemming over het 
Deltaprogramma vindt plaats via internatio-
nale stroomgebiedcommissies en bilaterale 
grensoverschrijdende samenwerking. De 
coördinatie hiervoor ligt bij het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu.

Veiligheidsregio’s, waterschappen en 
Rijkswaterstaat zijn samen verantwoordelijk 
voor de rampenbeheersing bij overstromin-
gen en de plannen en afspraken die daarvoor 
nodig zijn. In de regio wordt de link met de 
Veiligheidsregio’s gelegd via de burgemees-
ters en dijkgraven die bij de gebiedsoverleg-

Hoogwater op de Waal. Foto: Mischa Keijser
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gen zijn betrokken. De Stuurgroep 
Management Overstromingen vervult een 
centrale regierol en zorgt landelijk voor de 
verbinding met de Veiligheidsregio’s. 

Generieke thema’s
Ook voor de drie generieke thema’s 
(Veiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke 
adaptatie) zijn bestuurlijke overleggen 
georganiseerd:

Voor de wettelijke verankering voor de 
nieuwe normen voor waterveiligheid is er 
een portefeuillehouderoverleg ingericht 
waarin het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu en de portefeuillehouders van de 
koepels Unie van Waterschappen (UvW), 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
en Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn 
vertegenwoordigd met mandaat van de 
Stuurgroep Water.

Voor Zoetwater wordt het Bestuurlijk 
Platform Zoetwater (BPZ) voortgezet als 
coördinerend bestuurlijk overleg. Het BPZ 
bestaat uit vertegenwoordigers van de 
zoetwaterregio’s, IPO, VNG, UvW, ministerie 
van IenM en Rijkswaterstaat en heeft een 
onafhankelijke voorzitter. 

Het Bestuurlijk Platform Ruimtelijke 
Adaptatie heeft een coördinerende en 
sturende functie voor de implementatie van 
de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie, de 
uitwerking het stimuleringsprogramma en 
de aanpak van de nationale vitale en 
kwetsbare functies. Het Bestuurlijk Platform 
Ruimtelijke Adaptatie is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van het ministerie van 
IenM, provincies, waterschappen, gemeen-
ten en Rijkswaterstaat.

Organisatie van de uitvoering
De maatregelen en onderzoeken voor  
de uitvoering van het Deltaprogramma  
zijn samengebracht in het Deltaplan 
Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater. 
Voor de waterveiligheid is het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP) de komende decennia het belang-
rijkste uitvoeringsprogramma van het 
Deltaprogramma. Binnen het programma 
voeren de waterbeheerders maatregelen uit 
om te zorgen dat de primaire keringen aan 

de veiligheidsnorm te voldoen, nu en in de 
toekomst. De programmadirectie HWBP, 
een samenwerkingsverband tussen 
waterschappen en Rijkswaterstaat, zorgt 
voor een samenhangende programmering.
Voor zoetwater staat het Investerings- 
programma Zoetwater centraal in de 
uitvoering. Dit investeringsprogramma is 
samengesteld uit pilots, regionale uitvoe-
ringsprogramma’s en onderzoeken. De 
programmering van de zoetwatermaatrege-
len wordt door het programmabureau 
Zoetwater voorbereid. Hierin werken de 
betrokken overheden samen.
Dit geldt ook voor het programmateam dat 
het stimuleringsprogramma voor 
Ruimtelijke Adaptatie  en de afspraken over 
de vitale en kwetsbare functies coördineert.

Stuurgroep Deltaprogramma
De Stuurgroep Deltaprogramma blijft 
belangrijk voor de inhoudelijke bestuurlijke 
afstemming, voor verbinding en samenhang 
van de thema’s en gebieden en de advisering 
van de deltacommissaris, om te komen tot 
het jaarlijkse voorstel Deltaprogramma.  
Van elk gebiedsoverleg en bestuurlijk 
platform is een bestuurder vertegenwoor-
digd in de Stuurgroep Deltaprogramma. 
Daarnaast nemen de voorzitters van de 
koepels (VNG, IPO en UvW) aan de 
Stuurgroep Deltaprogramma deel. Namens 
de Rijksoverheid nemen de directeuren-
generaal van de twee departementen (IenM 
en EZ) en van Rijkswaterstaat deel aan de 
Stuurgroep Deltaprogramma. De deltacom-
missaris is voorzitter van dit overleg. 

Nationaal Bestuurlijk Overleg
Voordat de voortgang en planning worden 
vastgelegd in het jaarlijkse Deltaprogramma, 
vindt de finale bestuurlijke afstemming 
plaats in het Nationaal Bestuurlijk Overleg 
(NBO). De minister van IenM zit het NBO 
voor. Met ingang van 2015 wordt het NBO 
gecombineerd met de Stuurgroep Water.

Deltacommissaris
De deltacommissaris heeft een kleine staf, 
die hem ondersteunt bij zijn wettelijke 
taken. De staf zorgt voor de verbindingen, 
liaisons onderhouden contacten met de 
(regionale) interbestuurlijke verbanden en 
alle betrokken partijen. De deltacommissa-

ris en zijn staf bewaken samenhang, 
integraliteit en consistentie bij het 
uitwerken van de deltabeslissingen en 
voorkeursstrategieën, de voortgang van  
het uit te voeren programma en de 
kennisagenda. 

Betrokkenheid  bedrijfsleven en  
maatschappelijke organisaties
Topsector Water (www.topsectorwater.nl) 
speelt een belangrijke, verbindende rol  
bij het betrekken van bedrijfsleven. 
Maatschappelijke organisaties zijn in alle 
gebieden betrokken, ook op het niveau van 
individuele projecten. Nationaal verloopt  
de betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties via het Overleg Infrastructuur en 
Milieu (OIM). Ook voor de generieke thema’s 
speelt het OIM een belangrijke rol voor het 
betrekken van maatschappelijke organisa-
ties. Het Bestuurlijk Platform Zoetwater 
overlegt twee keer per jaar met de sectoren. 
Binnen het IJsselmeergebied zijn de 
maatschappelijke organisaties georganiseerd 
via het Regionaal Overleg IJsselmeergebied. 
In Maas adviseert de Klankbordgroep Maas 
de stuurgroep Deltaprogramma Maas. 
Daarnaast worden het bedrijfsleven en de 
maatschappelijke organisaties langs de kust, 
in het IJsselmeergebied, in Rijnmond-
Drechtsteden, Waddengebied en langs de 
Maas uitgenodigd hun inbreng leveren 
tijdens jaarlijkse bijeenkomsten. In 
Zuidwestelijke delta en voor Rivieren Rijn  
is het zoeken van een goede vorm voor  
de betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties nog onderwerp van gesprek.

Kennis
In de vervolgfase van het Deltaprogramma 
is ook kennisontwikkeling van belang voor 
de nadere uitwerking, voorbereiding en 
uitvoering van de maatregelen uit het 
Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan 
Zoetwater en het beheer en onderhoud van 
deze maatregelen. De kennisagenda DP2015 
omvat de onderzoeken die daarvoor nodig 
zijn. Dat vereist samenwerking tussen 
bedrijven, overheden en kennisinstellingen. 
Het nieuwe Nationaal Kennis- en innovatie-
programma Water en Klimaat brengt deze 
partijen samen om zo te zorgen voor betere 
interactie tussen kennis en praktijk en 
bundeling van kennisvragen en onderzoek.
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Nieuwe fase, nieuwe trekkers
In de fase van uitwerking en uitvoering van het Deltaprogramma zijn er drie bestuurlijke overleggen voor de generieke thema’s 
Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie en zeven bestuurlijke gebiedsoverleggen Kust, Waddengebied, Zuidwestelijke Delta, 
IJsselmeergebied, Rijn, Maas en Rijnmond-Drechtsteden. Programmamanagers zorgen voor coördinatie, verbinding en afstemming. Hier kunt 
u met hen kennismaken.

Veiligheid

Nieuwe veiligheidsnormen wettelijk verankeren

Marloes Donkers is sinds 1 januari 2015 coördinerend beleidsmedewer-
ker en plaatsvervangend hoofd van de afdeling Waterveiligheid bij het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vanuit die functie is zij onder 
andere verantwoordelijk voor de uitwerking van de deltabeslissing 
Waterveiligheid. Daarvoor hield ze zich bij het ministerie bezig met 
verkeersveiligheid en vaarwegen. 

“Vorig jaar heeft het Deltaprogramma de 
voorstellen voor deltabeslissingen opgeleverd 
die door het Kabinet zijn overgenomen. De 
kern van de deltabeslissing Waterveiligheid is 
de overstap naar de risicobenadering in het 
waterveiligheidsbeleid, waarbij niet alleen 
gekeken wordt naar de kans op een overstro-
ming maar ook naar de gevolgen ervan. Deze 
nieuwe aanpak werkt met overstromingskans-
normen. De deltabeslissing Waterveiligheid is 
als rijksbeleid verankerd via de tussentijdse 
wijziging van het Nationaal Waterplan (NWP). 
Het NWP bevat de hoofdlijnen van het 
nationale waterbeleid in al zijn facetten en de 
daarmee samenhangende aspecten van het 
ruimtelijke beleid.”

Vaste beslismomenten
“De nieuwe veiligheidsnormen moeten 
verankerd worden in de Waterwet. Het 
voorbereiden van een wetsvoorstel is de 
verantwoordelijkheid van het ministerie  
van Infrastructuur en Milieu. Een dergelijk 
wetstraject doorloopt diverse vaste beslis- 
momenten. De internetconsultatie, de 
bestuurlijke consultatie, de handhavings- 
toets (door de Inspectie Leefomgeving  
en Transport) en de uitvoeringstoetsen  
(door Rijkswaterstaat en de Unie van 
Waterschappen) starten naar verwachting  
half maart. Daarna volgen de ambtelijke 
voorportalen, de onderraden en de 
Ministerraad, waarna het wetsvoorstel  

aan de Raad van State wordt voorgelegd. Na 
verwerking van het advies van de Raad van 
State volgt behandeling in de Tweede en 
Eerste Kamer. Al met al streeft IenM ernaar 
om de wettelijke verankering in 2017 gereed 
te hebben. Daarnaast zal IenM het wettelijk 
toets- en ontwerpinstrumentarium aanpas-
sen aan het nieuwe stelsel, zodat de volgende 
landelijke toetsing van primaire waterkerin-
gen vanaf 2017 plaatsvindt op basis van het 
nieuwe stelsel. Het generieke thema 
waterveiligheid wordt door de lijnorganisatie 
van het ministerie van IenM aangestuurd. 
Daarmee zal mijn rol van programmamana-
ger in het Deltaprogramma vooral bestaan uit 
het vanuit IenM goed informeren van de 
andere programmamanagers over de 
voortgang van de wettelijke verankering  
en de ontwikkeling van het toets- 
instrumentarium.”
Lees ook Nieuwe normen voor waterveiligheid.

Meer informatie? 
Mail naar Rijksoverheid.nl.

IJsselmeergebied

‘Community’ en ‘governance’

Atze Kamma is als senior-adviseur Ruimtelijke ontwikkeling en strategie 
bij Rijkswaterstaat al geruime tijd betrokken bij de ontwikkeling van de 
deltabeslissing voor het IJsselmeergebied. Hij is nu programmamanager 
voor de volgende fase, samen met Lucas Smulders van Waternet en Bert 
Groenhof van de provincie Overijssel. 

“Als coördinatieteam ondersteunen we  
het Bestuurlijke Platform IJsselmeergebied, 
wat eigenlijk de afgeslankte Bestuurlijke 
Kerngroep IJsselmeergebied is, die de 
afgelopen jaren gewerkt heeft aan de 

adviezen die tot de deltabeslissingen 
hebben geleid. Daarbij gaat het om alle 
werkzaamheden die gelinkt zijn aan een 
voorspoedige uitvoering van de afgesproken 
maatregelen van de voorkeursstrategie. 

Behalve de praktische voorbereiding van  
de bijeenkomsten van het Bestuurlijk 
Platform IJsselmeergebied, hebben we  
het dan bijvoorbeeld over: samenhang  
en synergie bewaken en bevorderen, 
knelpunten en kennis lacunes signaleren, 
voortgangrapportages voorbereiden, 
contacten met gebiedspartijen en de staf 
deltacommissaris onderhouden.”
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Ruimtelijke Adaptatie

Netwerken en ambassadeurachtige functies

Willem Jan Goossen is sinds november vorig jaar programmanager 
Ruimtelijke Adaptatie (voorheen Nieuwbouw en Herstructurering). “Die 
vlag dekt de lading beter.” De afgelopen jaren was hij plaatsvervangend 
programmadirecteur Rivieren. Daarvóór had hij diverse waterfuncties bij 
het Ministerie van I&M, directoraat-generaal Ruimte en Water. 

“Hoofdopdracht van onze deltabeslissing is: 
hoe kunnen we Nederland waterrobuust en  
klimaatbestendig inrichten? Hoe zorgen we 
ervoor dat alle partijen in Nederland dat ook 
gaan doen? Doel is dat in 2020 alle overhe-
den en marktpartijen klimaatbestendig en 
waterrobuust handelen. Het Stimulerings- 
programma Ruimtelijke adaptatie speelt 
hierbij een belangrijke rol. Daarmee bieden 
wij partijen in de regio actief ondersteuning. 
We maken analyses van gebieden zodat 
partijen zien wat er speelt. Door prognoses 
laten we hen zien wat klimaatverandering de 
komende decennia gaat betekenen en hoe je 
je daar op kunt voorbereiden. Dat heeft vaak 
met water te maken. Als eerste: Hoe richt je 
een gebied zo in dat je schade en slachtoffers 
kunt verkleinen in geval er toch een 
waterkering faalt? Als tweede: hoe ga je 
wateroverlast vanuit de regionale water- 
systeem tegen? Als derde: hoe vang je 
piekbuien op (extreme regenval in korte tijd) 
in stedelijke gebieden? Als vierde: hoe ga je 

hittestress (hoge temperaturen, ook ’s 
nachts) in stedelijke gebieden tegen?

Helpdesk 
Verder zijn we bezig om een groter netwerk 
voor ondersteuning te bouwen. We maken 
een adviesteam van mensen uit diverse 
kennisinstituten, adviesbureaus en overhe-
den. Op het Kennisportaal Ruimtelijke 
Adaptie (www.ruimtelijkeadaptatie.nl) 
hebben we alle kennis over klimaatadaptatie 
samengebracht. Aan de hand van diverse tools 
kun je zelf een basisanalyse uitwerken en 
bekijken welke maatregelen je kan nemen.  
We hebben hiervoor ook een helpdesk 
opgezet. Daarnaast ondersteunen we concrete 
projecten met kennis en advies. Onlangs 
hebben we vijf ’impactprojecten’ geselecteerd 
die aanspraak kunnen maken op extra 
ondersteuning bij de uitwerking van hun 
projecten (met een waarde van 25.000 euro).
“Wij willen gaan werken met netwerken en 
met ambassadeurachtige functies. Zo willen 

we verbinding zien te leggen tussen de 
koplopers, die al de nodige ervaring hebben 
en de groep die er nog helemaal niet mee 
bezig is. Communicatie is hierbij belangrijk. 
We zijn ook met de zeven regionale 
gebiedsoverleggen van het Deltaprogramma 
in gesprek, om te bezien welke rol zij hierbij 
in hun gebied kunnen spelen. 
De tekst van het Deltaprogramma en de 
deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is 
helder: in 2050 moeten we ‘waterrobuust en 
klimaatbestendig’ zijn ingericht en in 2020 
moet dat in ieder geval gelden voor nieuwe 
activiteiten. Bestaande bebouwing aanpak-
ken is natuurlijk veel lastiger. Het Rijk heeft 
zich hieraan gecommitteerd door het 
Nationale Waterplan. Knelpunten moeten 
we gezamenlijk aanpakken. Het handhaven 
van de Watertoets is een belangrijk onder-
deel van de deltabeslissing Ruimtelijke 
Adaptatie. Verder moeten we goed monito-
ren hoe het in de praktijk gaat. 
Tot slot geven we als Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie ook speciale aandacht 
aan het beschermen van de vitale infrastruc-
tuur en kwetsbare functies tegen overstro-
mingen. Daarvoor maken we een landelijk 
programma.”

Meer informatie?
Zie: www.ruimtelijkeadaptatie.nl of  
mail www.ruimtelijkadapatie.nl/contact.

Pact van het IJsselmeergebied
“Eerste mijlpaal dit jaar is de ondertekening 
van het Pact van het IJsselmeergebied op  
6 maart in aanwezigheid van de deltacom-
missaris. Daarmee bepalen we als ‘commu-
nity’ de ambities, de wijze van samenwer-
king en ‘governance’, nodig voor de 
vervolgfase. We denken daarbij aan een 
netwerkachtige manier van samenwerken. 
Het werk moet nu immers vooral gedaan 
worden door de partijen zelf. Sommige 
plannen zijn al panklaar en kunnen worden 
uitgevoerd, maar andere, bijvoorbeeld voor 
de besparingsplannen voor zoetwater, 
moeten we nog uitgewerkt worden. 
Tweede grote project hier is het opstellen 
van een nieuw peilbesluit en de operationa-
lisering van het flexibel peilbeheer. De 

partijen hier in de regio hebben besloten 
uit te gaan van een flexibel peilbeheer in de 
zomerperiode. Bij een droge zomer kun je 
dan bijvoorbeeld zoet water opsparen. 
Maar hoe dat precies te regelen, dat 
protocol van het peil opzetten of laten 
zakken, vereist nog wel wat huiswerk en 
overleg van alle partijen. Er zijn natuurlijk 
verschillende belangen. Als campinghou-
der ben je met hoog water in de zomer 
misschien niet zo blij. Dat peilbeheer kan 
overigens pas worden uitgevoerd als er 
extra spuitcapaciteit op de Afsluitdijk is 
gerealiseerd en dat is pas in 20-’21 operatio-
neel, dus we hebben nog even. Verder 
moeten we in het kader van het nieuwe 
peilbesluit zeer waarschijnlijk compense-
rende maatregelen nemen. Denk aan 

natuurgebieden die gevoelig zijn voor 
hoogwater als gevolg van opwaaiing,  
waar je misschien kades moet verhogen. 
Pas als dat allemaal is gerealiseerd, kun je 
aan de knoppen draaien van het flexibel 
peilbeheer. 
Ook moeten we de maatregelen voor 
zoetwater in het gebied uitwerken en  
zien hoe we die gaan programmeren en 
uitvoeren. We bekijken nog hoe we daar 
bestuurlijk commitment voor krijgen en 
wat daarvoor nodig is. Een bestuursover-
eenkomst kan handig zijn. Dat moet in 
ieder geval regionaal maatwerk worden.”

Meer weten?
Mail naar  
deltaprogramma.ijsselmeergebied@rws.nl.
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Waddengebied

“Leuk zijn de meekoppelkansen”

Waldina Hulshoff is programmamanager Waddengebied en geboren en getogen in het 
grensgebied van Groningen en Friesland. Ze was tien jaar hoofd Landelijk Gebied van de 
provincie Fryslân en heeft eerdere ervaring in ruimtelijke ordening en cultuur. Ze is nu 
ambtelijk secretaris van het Regiecollege Waddengebied, het overlegorgaan voor het 
Waddengebied, waarin vertegenwoordigers zitten van twee ministeries, drie 
Waddenprovincies, de eilandgemeenten en –kustgemeenten, de waterschappen, de 
natuurorganisaties, het bedrijfsleven en de  wetenschap. “Ik hoef dus geen netwerk op  
te bouwen voor het Deltaprogramma, want daar zit ik al volop in, zij het dat voor het 
Deltaprogramma Waddengebied de waterschappen nadrukkelijker in beeld zijn.

Het Deltaprogramma Waddengebied heeft 
een Bestuurlijk Overleg voor harde keringen 
en een Regionaal Overleg Kust voor zand, 
beide voorgezeten door de provincie Fryslân. 
Ambtelijk werken we met een Regieteam, 
waarin behalve ikzelf ook collega’s van de 
waterschappen, het ministerie/

Rijkswaterstaat, de gemeenten en de 
provincies. zitten. Verder hebben we een 
klankbordgroep met alle organisaties uit  
ons gebied en een stakeholdersoverleg met 
alle groepen die hier belang hebben.”

Mooie combinaties
“Voor de komende tijd hebben wij een 
werkplan gemaakt met zes onderdelen.  
Het eerste onderdeel is van groot belang, 
namelijk het meekoppelen van regionale 
projecten aan het Deltaprogramma. Het 
tweede is om kennis van het natuurlijke 
systeem van het Waddengebied te verzamelen 
voor de voorkeurstrategie Zand. Het derde 
onderdeel zijn de harde keringen, waarin  
de projectoverstijgende verkenning 
Waddenzeedijken belangrijk is. De water-
schappen werken hard aan innovatieve 
dijkconcepten, zoals multifunctionele dijken. 
Zij kijken nog dit jaar waar pilots kunnen 
worden gedaan. De resultaten daarvan 
worden in het Hoogwaterbeschermings- 
programma opgenomen en waar mogelijk 
uitgevoerd. Het vierde onderdeel is te komen 
tot een integrale strategie per Waddeneiland. 
In de voorkeurstrategie voor het 

Zoetwater

“De regio wordt vaker en intensiever betrokken”

Ans van den Bosch was bijna vanaf het begin van het Deltaprogramma 
programmadirecteur Zoetwater en trekt ook de volgende fase. “Ik vind 
het leuk om de doorstart te kunnen doen. We hebben nu een nieuwe, 
coördinerende netwerkorganisatie, toch echt wel iets anders dan we 
hadden. De regio wordt vaker en intensiever betrokken, dan voorheen.”

“Ook het programmabureau heeft een  
wat andere rol gekregen. De uitvoering van 
de maatregelen ligt bij RWS en de partijen  
in de regio; wij hebben als programma- 
bureau een coördinerende en faciliterende 
taak. Over een á twee jaar gaan we de  
nieuwe werkstructuur evalueren.
Bij Zoetwater spelen drie hoofdonderwerpen. 
Allereerst gaat er een aantal maatregelen 
worden uitgevoerd, dus daarvoor moeten we 
een programmering met een planning en 
financiering, en monitoring ontwikkelen. 
Jaarlijks gaan we die programmering updaten 
aan de omstandigheden en kennis van dat 
moment, dus dat doen we adaptief. 

Voorzieningenniveau
Tweede grote onderwerp is het voorzienin-
genniveau, een nieuw instrument dat voor 
het hoofd- en regionale watersysteem moet 

worden uitgewerkt. Daarbij gaat het erom 
welke hoeveelheid water op welk moment 
en op welke plek beschikbaar is. Dat 
voorzieningenniveau moet tot stand komen 
in dialoog met alle partijen. Daarbij moet 
gekeken worden of er voldoende wateraan-
bod is en zo niet, wat partijen daar dan aan 
zouden kunnen doen. Uiteindelijk kan je 
gezamenlijke afspraken vastleggen in een 
peilbesluit of waterakkoord. Wij coördine-
ren als programmabureau de samenhang én 
zorgen dat we van elkaar leren, zodat niet 
iedereen het wiel hoeft uit te vinden. 
Dat voorzieningenniveau wordt overigens 
niet in een keer in het hele land uitgevoerd, 
dat begint met een aantal regio’s. 
Tegelijkertijd werken we ook landelijk  
aan het voorzieningenniveau vanuit het 
hoofdwatersysteem. In 2018 gaan we 
evalueren of het instrument werkt.  

Zo ja, dan gaan we het landelijk uitrollen tot 
2021. Het landelijke en regionale watervoor-
zieningenniveau moet dan ook op elkaar zijn 
afgestemd, dus tot die tijd moeten alle 
partijen daar nauw aan samenwerken.  

Langere termijn
Derde grote onderwerp is de langere termijn. 
We gaan ervan uit dat de voorkeursstrategie 
voor zoetwater een zekere houdbaarheid 
heeft, maar fase 1 van het Deltaplan eindigt 
in ’21 en dan moet er een besluit komen of er 
een fase 2 moet komen en hoe die eruit moet 
zien. Om dat te kunnen beantwoorden 
monitoren we de voortgang van de eerste 
fase, met in gedachten de voorkeursstrategie. 
Zo kunnen we straks in ’21 een onderbouwd 
besluit nemen hoe fase 2 van het Deltaplan 
Zoetwater er uit moet zien. De strategie op  
de langere termijn, de uitvoering van de 
maatregelen voor de korte termijn en het 
ontwikkelen van het voorzieningenniveau 
zijn hele diverse taken. Die goed met elkaar 
zien te verbinden vind ik ook nog wel een 
taak voor de komende tijd.” Lees ook 
Innovatieve klimaatpilots zoetwater dragen 
bij aan zelfvoorzienendheid.

Meer weten?
Mail naar postbuszoetwater@minienm.nl.
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Waddengebied zijn de eilanden heel 
belangrijk. Per eiland bekijken we de zandige 
kust, het meegroeien met zeespiegelstijging, 
de buitendijkse gebieden, veiligheidsstrate-
gieën en zoetwatermaatregelen. Vijfde 
onderdeel is te zorgen dat de deltabeslissing 
Waddengebied ook doorwerkt in de bestuur-
lijke plannen. Dit jaar moeten de verschil-
lende overheden in het gebied hun waterplan-
nen maken. Wij moeten ervoor zorgen dat 
iedereen daarin het aandeel van de deltabe-
slissingen en voorkeurstrategieën waarvoor zij 
verantwoordelijkheid dragen, opneemt. Het 
zesde onderdeel tenslotte is een kennisagen-

da. Hoe ontwikkel je de kennis, voor de 
beslissing Zand, maar ook voor het denken 
over nieuwe dijken en hoe combineer je dat 
met regionale projecten? Dat zijn al met al 
uitdagende onderdelen. De partijen in het 
gebied, zoals waterschappen en 
Rijkswaterstaat, zijn nu al druk bezig met de 
voorbereiding en uitvoering van maatregelen. 
Wij als Deltaprogramma moeten toezien op 
de afstemming en overzicht houden. 
Leuk zijn de meekoppelkansen. We hebben 
hier het Waddenfonds, bedoeld om natuur en 
economie in het Waddengebied te versterken. 
Dat is voor dit gebied een mooie uitdaging. 

Het Marconiproject in Delfzijl heeft net negen 
miljoen euro gekregen. Daar wordt een dijk 
verlegd om de leefbaarheid, natuur en 
toerisme te versterken. Een ander voorbeeld is 
de Prins Hendrikdijk op Texel, waar met geld 
van het Waddenfonds buitendijks een 
geleidelijke overgang van land naar water 
wordt gerealiseerd door het aanleggen van 
onder meer duinen en een langgerekt (broed)
eiland. Ook op de Afsluitdijk en bij Harlingen 
werkt men aan mooie combinaties.”

Meer weten?
Mail w.hulshoff@fryslan.nl.

Rijnmond-Drechtsteden

In samenhang uitvoeren

Ina Konterman werkt al lang in het waterdomein; sinds 2007 bij 
Rijkswaterstaat als afdelingshoofd Planvorming Water en Scheepvaart  
en intern coördinator voor het Deltaprogramma in de regio Rijnmond-
Drechtsteden. Daarvoor bij Royal Haskoning, waar ze werkte aan 
internationale waterprojecten. “Ik heb echt een passie voor water.” Sinds 
de zomer 2014 is zij programmamanager voor Rijnmond-Drechtsteden.

“Vorig jaar hebben we met alle partijen 
gezamenlijk - de waterschappen, de 
provincie, de gemeenten, de veiligheids- 
regio’s en het Rijk - een start gemaakt met 
de uitvoering van de voorkeursstrategie 
voor de regio Rijnmond-Drechtsteden.
Op de uitvoeringsagenda van het 
Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 
staat een flink aantal maatregelen en 
onderzoeken. De waterveiligheidsopgave  
in de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard, 
de opgave rond de Hollandsche IJssel en  
het MIRT-onderzoek Meerlaagsveiligheid 
Dordrecht maken daar deel van uit. Ook 
werken we aan een strategische adaptatie-
agenda voor buitendijks gebied en het 
programma de Rivier als getijdenpark. 
Daarnaast werken we aan erosiebestrijding 
en verbetering van de Maeslantkering. Voor 
veel van deze opgaven is het de uitdaging 
om aan de waterveiligheidsopgave te werken 
met oog voor de ruimtelijke karakteristieken 
en ontwikkelingen in het gebied. 
Behalve waterveiligheid gaat de voor-
keurstrategie van het Deltaprogramma 
Rijnmond-Drechtsteden ook over  

maatregelen om de zoetwatervoorziening 
robuust te maken. Trekkers van de maat- 
regelen en onderzoeken zijn de partijen uit 
het gebied; soms een waterschap, soms  
de provincie of een gemeente, soms 
Rijkswaterstaat of de veiligheidsregio.  
In de afgelopen periode is voor al deze 
onderdelen van de voorkeursstrategie al  
een goed begin gemaakt.
Belangrijk is niet alleen dat de maatregelen 
en onderzoeken worden uitgevoerd, maar 
dat we dit in samenhang doen, vanuit de 
gezamenlijke voorkeursstrategie voor de 
regio. Enerzijds omdat er onderlinge relaties 
zijn (uitkomsten van onderzoeken kunnen 
bijvoorbeeld impact hebben op hoe de 
opgave van een gebied wordt opgepakt) en 
we van elkaar kunnen leren bij de uitvoe-
ring. Anderzijds omdat we regelmatig 
samen zullen bezien of we met het geheel 
aan maatregelen de doelstellingen van het 
Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 
gaan halen of, dat er vanuit nieuwe 
inzichten of ontwikkelingen, aanvullende 
maatregelen nodig zijn.”

Programmateam
“Het programmateam Deltaprogramma 
Rijnmond-Drechtsteden heeft nu een 
andere, kleinere rol dan in de adviesfase van 
de afgelopen vier jaar. Dat is ook logisch; de 
regionale partijen zijn nu aan zet om de 
voorkeursstrategie te realiseren. De 
belangrijkste taken van het programma-
team in deze fase zijn: 
• de voorkeursstrategie volgen, 
• signaleren of er knelpunten en/of kansen 

zijn, 
• de opgedane kennis borgen en delen,
• ondersteunen en faciliteren bij de 

uitvoering,
• en bijdragen aan de voorbereiding van 

het jaarlijkse Deltaprogramma. 
De betrokken bestuurders van de partijen in 
de regio zijn verenigd in het Gebiedsoverleg 
onder voorzitterschap van burgemeester 
Aboutaleb van Rotterdam. We hebben verder 
een projectenoverleg waar de trekkers van 
maatregelen en onderzoeken regelmatig 
bijeen komen. Dat zijn inspirerende 
bijeenkomsten, waar kennis en ervaring 
wordt uitgewisseld en de voortgang wordt 
besproken. Bij deze overleggen worden 
regelmatig andere partijen uitgenodigd, 
zoals maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en kennisinstellingen, zodat er in 
de breedte kennis en ervaring wordt gedeeld 
en er uitwisseling en samenwerking tot  
stand komt.”

Meer weten?
Mail: ina.konterman@rws.nl.
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Rivieren - Maas

“Eén krachtig Maasverhaal”

Koos Beurkens van waterschap Aa en Maas was teammanager Strategie 
en Kennis van het deelprogramma Rivieren en heeft de afgelopen jaren 
gewerkt aan de strategieën voor alle riviertakken in het land. “Ik heb het 
hele proces van het Deltaprogramma en het interbestuurlijk samenwer-
ken intensief meegemaakt.” 

“In de afgelopen periode van het 
Deltaprogramma hadden we in het 
deelprogramma Rivieren  een stuurgroep 
Rijn en een stuurgroep Maas. Voordat de 
stuurgroep Maas de nieuwe fase van het 
Deltaprogramma instapte is er afgelopen 
zomer geëvalueerd en zijn er nieuwe 
ambities geformuleerd voor het maken van 
een nieuw bestuurlijk procesontwerp en 
programmaplan . Ik ben daarvan de 
kwartiermaker. In februari willen we die 
fase afronden en overstappen naar de 
definitieve invulling van programmamana-
ger en programmateam.” 

Samen verder
“De bestuurders langs de Maas hebben 
nadrukkelijk aangegeven samen verder te 
willen, dus  langs de gehele Maas, boven- en 

benedenstrooms, linker- en rechteroever en 
te willen werken aan waterveiligheid, 
ruimtelijke ontwikkeling en economische 
kansen voor het achterland. Dat alles moet 
één krachtig Maasverhaal worden voor de 
nationale agenda. De waterveiligheid is zo’n 
grote opgave, met nog zoveel zaken uit te 
werken, dat dat een zelfstandige stuurgroep 
en vereist. In deze nieuwe stuurgroep 
Deltaprogramma Maas zijn vertegenwoor-
digd vier gemeenten, de vijf waterschappen, 
drie provincies en Rijkswaterstaat. 
Daarnaast vinden gemeenten elkaar in 
overleggen in de regio’s van de Limburgse 
Maasvallei en bedijkte Maas, evenals in de 
Taakgroep Maas van de Vereniging van 
Nederlandse Riviergemeenten. Daarnaast 
gaan Waterkwaliteit (KRW) en zoetwater-

voorziening (Deltaplan Hoge Zandgronden) 
op Maas-schaal naar één stuurgroep.”

“We gaan nu twee sporen bewandelen. Het 
eerste is verdiepend onderzoek. Uit de vorige 
fase werd de conclusie getrokken dat de 
voorkeurstrategie verder moet worden 
uitgediept en geoptimaliseerd, onder meer 
omdat de nieuwe veiligheidsnormen pas in 
de laatste fase beschikbaar kwamen, en de 
maatregelen in het hele Maasgebied hier op 
moeten worden doorgelicht. Ook kwam naar 
voren dat het verbeteren van de systeemwer-
king nog de nodige maatregelen vereist, wat 
ook zijn weerklank in de voorkeurstrategie 
moet hebben. Waterveiligheidsmaatregelen 
boven- en benedenstrooms zijn niet los van 
elkaar te zien. 
Parallel hier aan starten we met zeven 
gebiedsontwikkelingen, zoals in Venlo en 
het overgangsgebied van Limburg, Brabant 
en Gelderland en Grave-Lith. Op deze 
‘hotspots’ worden waterveiligheid en 
ruimtelijke en economische ambities 
integraal uitgewerkt.”

Contact?
Mail kbeurskens@aaenmaas.nl.

Rivieren - Rijn

Dijkversterking en gebiedsontwikkeling

Henrice Wittenhorst (bovenste foto) en Marjon Jansen vormen samen 
met Jos Athmer van Waterschap Vallei & Veluwe het programmateam van 
het gebiedsoverleg Rivieren - Rijn. Wittenhorst is nu nog teammanager 
Bestuurlijk Juridische zaken bij de provincie Gelderland en werkte 
daarvóór zeven jaar bij het Verkeer en Waterstaat onder meer bij het 
directoraat-generaal Water. “Terug in het waterwereldje en veel zin om 
met een volgende fase van het Deltaprogramma aan de slag te gaan.” 
Jansen werkt bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland en heeft de afgelopen 
jaren gewerkt bij en aan het Deelprogramma Rivieren en de voorkeur- 
strategie. “Ik ben een oude rot in het Deltaprogramma.”

Wittenhorst: “De voorkeurstrategie is in  
mooi samenspel met alle partijen tot stand 
gekomen, waarbij de combinatie van 
dijkverzwaring en rivierverruiming voorop 
stond. Die samenwerking moeten we zien vast 
te houden om met alle partners in de regio de 
kansrijke maatregelen te kunnen oppakken. 

Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid 
en expertise.” Jansen: “We hebben bewust 
gekozen voor voortzetting van het program-
mamanagement bestaande uit vertegenwoor-
digers van de provincies, waterschappen en 
Rijkswaterstaat, belangrijke partners om de 
slag naar de uitvoering te kunnen maken. Het 

zwaartepunt ligt nu meer op het niveau van de 
afzonderlijke riviertakken IJssel, Waal, 
Nederrijn en Lek. Gebieden kunnen zo het 
voortouw nemen om samenhang tussen 
dijkversterking en rivierverruiming uit te 
werken. Onze rol als programmateam is nu 
meer regisserend en coördinerend.” 
Wittenhorst: “Het is onze rol om de 
verschillende lagen van projectniveau, 
riviertak en Stuurgroep (voor de hele Rijn) 
te verbinden. Eind maart komt de stuur-
groep bijeen om te  adviseren over de 
programmering en prioriteiten van de 
projecten. Dat gaat om een advies over 
(meekoppelmogelijkheden voor) dijkver-
sterking, maar ook om een voorstel voor 
ruimtelijke maatregelen en het belang om 
die in samenhang te bekijken.” 

Het meest krachtige
Jansen: “We willen dit najaar een keuze 
maken voor welke projecten we MIRT-
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Zuidwestelijke Delta

Uitvoering maatregelen voorbereiden

Cees de Vos (foto links), senior beleidsmedewerker 
Deltawateren van de provincie Zeeland en  
Simon Brasser, senior adviseur Zee en Delta van 
Rijkswaterstaat trekken voorlopig samen de kar.  
“Wij zijn kwartiermakers voor de heroriëntatie van de 
bestuurlijke organisatie van de Zuidwestelijke Delta.”

De Vos: “We zijn sinds afgelopen najaar 
bezig de deltabeslissing Zuidwestelijke Delta 
uit te werken en werken toe naar een besluit 
over de bestuurlijke organisatie voor de 
Stuurgroep Zuidwestelijke Delta medio 
maart. We gaan van ontwikkelen naar 
uitwerken en realiseren en passen daar  
de organisatie op aan. De stuurgroep gaat 
over in een bestuurlijk gebiedsoverleg 
Zuidwestelijke Delta met een kleine 
ambtelijke ondersteuning, dat verantwoor-
delijk is voor bestuurlijke afstemming en 
samenwerking op het gebied van de 
strategische watervraagstukken. De 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering, 

kwaliteit en afstemming ligt bij de  
‘staande partijen’.”

Drie grote vraagstukken
Brasser: “De maatregelen voor drie grote 
vraagstukken rond het waterbeheer in 
Zuidwestelijke Delta staan in de rijksstruc-
tuurvisie Grevelingen Volkerak Zoommeer, 
dat in ontwerp is vastgesteld. Deze 
rijksstructuurvisie koppelt de deltabeslissin-
gen aan de ambities van de regio.  Het gaat 
om vraagstukken over verbetering van de 
waterkwaliteit door middel van beperkt getij 
voor De Grevelingen en zout water voor het 
Volkerak-Zoommeer. 

Het gebiedsoverleg voor het uitvoeren van 
de maatregelen richt zich op alle bekkens in 
de Zuidwestelijke Delta: Ooster- en 
Westerschelde, kust en voordelta.”
De Vos: “Hieruit vloeien voor de komende 
jaren allerlei projecten in het gebied voort. 
Er wordt nu gewerkt aan de bekostiging, die 
moet worden opgebracht door Rijk, 
provincies en waterschappen en gemeenten 
in het gebied, maar ook de private partijen 
die profijt hebben van de ontwikkelingen.
Daarnaast komt er ook een bestuursover-
eenkomst voor de zoetwatermaatregelen. 
Ook die wordt nu opgesteld en ook daarvan 
moet de bekostiging worden geregeld. Het 
gaat hier dus om redelijk ingewikkelde 
vraagstukken,” zegt De Vos. “We willen alle 
maatregelen in het gebied zoveel als 
mogelijk in één pakket aan de markt 
aanbieden. Marktverkenning heeft 
uitgewezen dat dit tot een substantiële 
kostenbesparing zal leiden. De voorberei-
ding daarvan moet dit jaar rond zijn.” 

Meer weten?
Mail naar secretariaat@zwdelta.nl.

Kust

“We doen het mét elkaar”

Programmamanager Tirza Molegraaf is nog maar kort actief betrokken 
bij het Deltaprogramma. Ze is senior beleidsadviseur en programma- 
coördinator voor de kust bij de provincie Zuid-Holland. “Het werken  
aan onze kust is een combinatie van maatregelen op het gebied van 
veiligheid, economie, ecologie en ruimtelijke ordening. De veiligheid 
van de kust is inmiddels grotendeels op orde. Nu is de veiligheidsvraag 
vooral hoe we slimmer om kunnen gaan met zand en zandsuppleties en 
met het zandige systeem langs onze kust.” 

“Rijkswaterstaat doet onderzoek langs de 
hele kust; zij monitoren en gaan pilots 
doen, in het kader van de Strategische 
Beslissing Zand. Dit om te weten hoe we de 
kust in de toekomst effectiever kunnen 
versterken. Daarnaast kijken we naar 
‘meegroeiconcepten’: hoe koppelen we het 
versterken van de kust aan opgaven op het 
gebied van natuur, economie en ruimtelijke 
ontwikkeling? Dat vraagstuk ligt vooral op 
het bord van de regio: gemeente, provincies 
en waterschappen in samenwerking met de 

verkenningen kunnen starten. In het 
Deltafonds is tot 2028 200 miljoen euro 
gereserveerd voor de extra kosten van 
rivierverruimende maatregelen, dat is voor 
Maas én Rijn(takken). Het meest krachtige is 
als we als Rijn en Maas met één voorstel 
zouden komen. Dat is ons streven. Alle 
voorstellen komen sowieso samen in het 
jaarlijkse Deltaprogramma. De aanleg van 
een watergeul bij de Waal bij Varik-Heesselt 

om de hoogwaterstand aanzienlijk te 
verlagen, is een belangrijke veiligheids-
maatregel, waarmee je ook kunt besparen 
op de dijkversterkingsopgave. Dit is een van 
de prioritaire projecten die veel kansen 
biedt en daardoor veel Schwung en energie 
oplevert.” Wittenhorst: “Het ontwikkelen 
van een Klimaatpark IJsselpoort is een 
andere prioriteit, evenals de aanpak van  
de Grebbedijk aan de Nederrijn/Lek. 

Je kunt meerwaarde creëren door andere 
zaken mee te koppelen en door met andere 
partijen samen te werken. Daar zit veel 
energie op en bestuurders van het gebied 
willen daar ook nog dit jaar stappen in 
zetten.”

Meer informatie?
Mail ina.konterman@rws.nl.

DeltaNieuws jaargang 5 nr 1 | 9



Vijf jaar deltacommissaris
De deltacommissaris en zijn staf zijn nu vijf 
jaar aan het werk. Wim Kuijken begon zijn 
werk in 2010 met het bijwonen van de 
herdenking van de Watersnoodramp van 1 
februari 1953 in Zuidwest-Nederland. Ook 
dit jaar woonde hij de jaarlijkse herdenking 
bij het Watersnoodmuseum bij. 

Kuijken: “Dit is de plek waar verleden, 
heden en toekomst worden verbonden.  
We willen met het Deltaprogramma een 
nieuwe ramp voorkomen en beter voorbe-
reid zijn. We zijn nu aan de slag zijn met de 
uitwerking en uitvoering van de maatrege-
len die voortvloeien uit de deltabeslissingen 

en voorkeursstrategieën.” De deltacommis-
saris zal voorstellen doen voor de uitvoering  
en de voortgang bewaken en daarover 
jaarlijks rapporteren. Als eerste in het 
Deltaprogramma 2016 dat op Prinsjesdag 
2015 zal verschijnen. 

Rijksoverheid, maatschappelijke organisa-
ties, recreatieschappen, kennisinstellingen 
en bedrijfsleven. Daarom ben ik vanuit de 
provincie de trekker geworden voor de 
volgende, uitvoerende fase van het 
Gebiedsprogramma Kust. 
Wij onderscheiden zeventien ‘parels’ langs 
onze kust. Daar kijken we goed naar de 
ontwikkelkansen en de link met veiligheid. 
Dat kan stedelijk gebied zijn, zoals Katwijk, 
Zandvoort en Den Helder, maar ook natuur- 
gebied, zoals Meijendel bij Den Haag. 
De Brouwersdam is ook zo’n parel, waar we 
er met zijn allen aan werken om de recreatie 
te versterken door een keer géén zand te 
suppleren op de Kop van Schouwen en het 
zand daarvoor te gebruiken voor de 
Brouwersdam. Dit zorgt voor dynamiek in 
de natuur bij Schouwen en een groter strand 

bij de Brouwersdam. Bij Den Haag hebben 
we natuurlijk al de Zandmotor.

Kust community
Daarnaast werken we aan het netwerk,  
- de kustcommunity. Jaarlijks organiseren 
we een of twee keer een Kustdag, waar men 
elkaar kan ontmoeten en ambities kan 
delen. Zo krijg je meer samenhang en 
meerwaarde in de projecten die je als 
overheid wilt initiëren of faciliteren.  
Dit jaar valt de Kustdag waarschijnlijk in 
september/oktober, na de verkiezingen  
van provincies en waterschappen.

De Stuurgroep Kust is voor deze fase 
overgegaan in het Landelijk Overleg Kust. 
Van elk kustdeel en elke overheidslaag 
zitten daar twee bestuurders in: 

Zuidwestelijke Delta (provincie Zeeland en 
waterschap Scheldestromen), de Hollandse 
Kustboog (gemeente Katwijk en 
Hoogheemraadschap van Delfland) en  
het Waddengebied (provincie Fryslân en 
gemeente Vlieland/Waddeneilanden), 
daarnaast Rijkwaterstaat en het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. Een ambtelijke 
regiegroep, waar ik voorzitter van ben, 
bereidt dit overleg voor. Verder hebben we 
nog ambtelijke en bestuurlijke samenwer-
kingsverbanden op provincie-, maatschap-
pelijk of projectniveau, die de kustcommu-
nity ook vormgeven. Samen moeten er voor 
zorgen dat de kustcommunity ook echt gaat 
werken. We doen het mét elkaar.”

Meer informatie?
Mail naar info@nairi-oms.nl.

Deltacommissaris Wim Kuijken bij de herdenking van de Watersnoodramp dit jaar. Foto: Riesjard Schropp.
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Meten, weten, handelen-systematiek om voortgang 
Deltaprogramma in beeld te brengen
Dit jaar wordt een systematiek ontwikkeld, waarmee bijgehouden wordt hoe we er als Deltaprogramma voor staan wat output, 
outcome en leren betreft. Het streven is dat de Meten, weten, handelen- systematiek eind 2015 gereed is. Hierbij wordt maximaal 
aangesloten op bestaande monitoringsystemen en -systematieken.

Volgens de Deltawet moet de deltacommis-
saris rapporteren over de voortgang van het 
Deltaprogramma en moet in beeld worden 
gebracht hoe dit bijdraagt aan de doelen 
van het Nationaal Waterplan. Het 
Deltaprogramma 2016 (DP2016) zal een 
eerste overzicht geven van de voortgang van 
de maatregelen en voorzieningen, zoals 
beschreven in DP2015. Het gaat hierbij om 
de deltabeslissingen, de voorkeursstrate-
gieën en de Deltaplannen Waterveiligheid 
en Zoetwater. In DP2016 wordt gerappor-
teerd over de ‘output’ – de resultaten tot 
dusverre en wordt de vraag beantwoord of 
de verschillende trajecten op schema liggen. 
Daarbij gaat het niet alleen om het ‘wat’ 
(zijn de maatregelen en voorzieningen 
volgens planning gestart of uitgevoerd), 
maar ook om het ‘hoe’ (worden toezeggin-
gen over bijvoorbeeld een integrale aanpak 
ook waargemaakt).
Voor zover al mogelijk geeft DP2016 ook  
aan in welke mate met de maatregelen en 
voorzieningen het beoogde resultaat wordt 
bereikt: de ‘outcome’. DP2016 zal vooral 
ingaan op de methodologie voor het 
rapporteren over de ‘outcome’.

Leren centrale rol
Last but not least speelt ‘leren’ een centrale rol 
in het Deltaprogramma. Dit volgt direct uit 
de gevolgde benadering voor het inspelen 
op onzekerheden, het zogenoemde adaptief 
deltamanagement, maar ook uit de 
participatieve benadering, de integrale 
aanpak en het grote aantal betrokken 
partijen bij de ontwikkeling en uitvoering 
van het Deltaprogramma. Vragen die spelen 
bij adaptief deltamanagement zijn bijvoor-
beeld: Welke informatie hebben we op 
welke termijn nodig, om tijdig te kunnen 
besluiten tot versnellen of temporiseren van 
maatregelen? Onder welke omstandigheden 
ligt het voor de hand, om over te stappen op 
een alternatieve strategie? Wat de participa-

tieve benadering betreft, gaat het om vragen 
als: Hoe werken nieuwe inzichten en 
technologische innovaties door in de keuze 
van maatregelen? Of: Hoe kunnen we het 
beste praktijkervaring door het realiseren 
van de voorkeursstrategieën delen?

De Meten, weten, handelen-systematiek 
wordt ontwikkeld in nauwe afstemming 
met de voorbereiding van Staat van Water. 
Staat van Water zal als opvolger van Water  
in Beeld rapporteren over de voortgang  
van het Nationaal Waterplan en het 
Bestuursakkoord Water.

Werkgroep MWH
Voor de begeleiding van de ontwikkeling 
van de Meten, weten, handelen-systematiek 

is een werkgroep MWH in het leven 
geroepen, waarin vertegenwoordigers van 
de gebieden en generieke thema’s van het 
Deltaprogramma, het directoraat-generaal 
Ruimte en Water, het Rijkswaterstaat 
onderdeel Water Verkeer Leefomgeving 
(WVL) en de Staf deltacommissaris  
zitten. Hoofdrolspelers zijn verder het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en  
het Planbureau voor de Leefomgeving, dat 
een belangrijk deel van de bemensing van 
het uitvoerende projectteam levert. Voor 
het onderdeel leren is voor aspecten van het 
adaptieve deltamanagement samenwerking 
gezocht met de TU Delft en voor participa-
tieve aspecten met de Universiteit van 
Amsterdam. Het Planbureau voor de 
Leefomgeving stuurt dit onderzoek aan.

Vragen die spelen bij adaptief deltamanagement zijn bijvoorbeeld: Welke informatie hebben we op welke termijn nodig, 

om tijdig te kunnen besluiten tot versnellen of temporiseren van maatregelen? Foto: Tineke Dijkstra

DeltaNieuws jaargang 5 nr 1 | 11



Hoogwaterbeschermingsprogramma 

Consultatie programmeringsvoorstel 2016-2021 gestart

Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is de komende decennia het 
belangrijkste uitvoeringsprogramma van het Deltaprogramma op het gebied van watervei-
ligheid. In het HWBP werken Rijkswaterstaat en waterschappen intensief samen om 
Nederland te beschermen tegen overstromingen. Zij voeren maatregelen uit om te zorgen 
dat onze primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm voldoen, nu en in de toekomst.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
geeft om te beginnen een passend antwoord 
op de resultaten van de Derde Toetsing, die 
in 2011 beschikbaar kwamen. Maar de 
ambitie van het HWBP reikt verder. Want het 
programma pakt niet alleen afgekeurde 

dijken uit de Derde Toetsing aan, maar ook 
dijktrajecten die uit toekomstige toetsron-
des naar voren zullen komen, te beginnen 
met de Vierde Toetsing die in 2017 start. Op 
basis van vooral het criterium urgentie (hoe 
urgent is een dijkversterking vanuit 

waterveiligheidsperspectief ) wordt het 
overstromingsrisico gestaag gereduceerd. 
Met het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
zorgen we er kortom voor dat de komende 
decennia alle Nederlandse dammen, duinen 
en dijken, maar ook sluizen, stuwen en 
gemalen, aan de nieuwe normen gaan 
voldoen. 

Nieuwe normering
De huidige programmering van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma is dus 

Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is de komende decennia het belangrijkste uitvoeringsprogramma van het Deltaprogramma op het gebied van waterveiligheid.
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nog gebaseerd op de Derde Toetsing. Een 
toetsing die nog was gebaseerd op de 
bestaande waterveiligheidsnormen. 
Natuurlijk wordt bij de versterking van de 
toen afgekeurde dijken geanticipeerd op de 
nieuwe normen, die naar verwachting vanaf 
1 januari 2017 van kracht zullen zijn. Ook 
zullen de nieuwe normen doorwerken in de 
toekomstige prioritering en programmering 
van het HWBP. De flexibele en ‘voortrol-
lende’ aanpak van het HWBP helpt om de 
impact van de nieuwe normen goed te 
kunnen absorberen. Dit voorjaar zal de 
Stuurgroep HWBP zich buigen over de vraag 
of al vanaf het volgende programma 
(2017-2022) zal worden geprioriteerd en 
geprogrammeerd op basis van de nieuwe 
normering. De eerste toetsresultaten uit de 
Vierde Toetsing zullen vervolgens vanaf het 
programma 2019-2024 zichtbaar worden in 
de prioritering en programmering.

Consultatie programmeringsvoorstel en 
jaarlijks Deltaprogramma
In DP2014 is de eerste programmering van 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
gepresenteerd bestemd voor de periode 
2014-2019. In DP2015 liep de programme-
ring vervolgens van 2015-2020. Kortom, 
jaarlijks wordt in lijn met de Waterwet, voor 
de eerstvolgende zes jaar in detail gepro-
grammeerd en wordt er een nieuw jaar aan 
de programmering toegevoegd (voortrol-
lende programmering). Daarnaast wordt 
een indicatie gegeven voor de programme-
ring daarna.

De inkt van het programma 2015-2020 was 
nog maar net droog, of de programma- 
directie van het Hoogwaterbeschermings- 
programma ging aan de slag met de 
programmering 2016-2021. Het programme-
ringsvoorstel hiervoor was in het najaar 
2014 gereed en is half december door  
de Stuurgroep HWBP vrijgegeven voor 
consultatie. Tijdens een bijeenkomst  
7 januari is dit voorstel toegelicht aan en 
besproken met vertegenwoordigers van de 
waterschappen. Ook de programmamana-
gers van het Deltaprogramma waren hierbij 
aanwezig. De waterschappen hebben tot  
en met 17 maart aanstaande. de tijd om 
officieel te reageren op het voorliggende 
voorstel. Tot die datum - de dag voor de 

staten- en waterschapsverkiezingen -  
hebben de waterschappen daarbij de 
gelegenheid om de programmering in  
hun eigen bestuur te beoordelen en te 
bespreken in de gebiedsoverleggen van het 
Deltaprogramma. Op basis van de reacties 
wordt de voorgestelde programmering waar 
nodig aangepast en dan besproken in de 
Uniecommissie Waterkeringen, de 
Stuurgroep Hoogwaterbeschermings- 
programma en het Nationaal Bestuurlijk 
Overleg Deltaprogramma. Daarna - begin 
juli - stelt de Ministerraad het Delta- 
programma 2016 met als belangrijk 
onderdeel de HWBP-programmering 
2016-2021 vast.

Deze werkwijze is twee jaar geleden gestart. 
Nu de deltabeslissingen en voorkeurs- 
strategieën zijn opgeleverd, is het meer  
dan ooit van belang het gesprek over de 
programmering van het Hoogwater- 
beschermingsprogramma in de verschil-
lende gebieden en gebiedsgerichte 
overleggen van het Deltaprogramma te 
voeren. Dat is enerzijds belangrijk, om  
zo met alle betrokken partijen in het 
Deltaprogramma meekoppelkansen snel  
in beeld te brengen. Anderzijds is het van 
belang in een vroegtijdig stadium kansen 
voor brede of gecombineerde oplossingen 
te onderkennen en grijpen. Het gaat met 
name om combinaties van dijkversterkin-
gen en rivierverruiming, maar ook van de 
verschillende ‘lagen’ van veiligheid: 
preventie/dijkversterking, ruimtelijke 
inrichting en rampenbeheersing.

Inhoud programmeringsvoorstel
De prioritering en programmering vertoont 
grote gelijkenis met de twee voorgaande 
programma’s. Wel is er in de jaren 2016-2021 
beduidend meer geld beschikbaar voor het 
HWBP, dan bij de programmering afgelopen 
jaar. Het aantal geprogrammeerde projecten 
stijgt van 62 naar 71 (dat aantal is exclusief 
de 4 projectoverstijgende verkenningen, de 
20 voorgefinancierde projecten en de 13 
projecten uit de Bestuursovereenkomst 
Maas). De omvang van het zesjaarlijkse 
programma neemt in vergelijking met  
vorig jaar toe van ruim € 0,5 tot meer dan  
€ 1,1 miljard. Enerzijds komt dit, omdat 2021 
- het nieuwe jaar in de programmering -  

het eerste jaar is waarin het maximale 
budget voor het HWBP beschikbaar is. 
Anderzijds neemt de omvang van het 
programma toe door het vrij komen van 
middelen uit het HWBP-2 (het ‘oude’ 
Hoogwaterbeschermingsprogramma). 

Deze extra middelen bieden de kans om een 
aantal veranderingen of verbeteringen in 
vergelijking met vorig jaar door te voeren:

• In de programmering van de afgelopen 
twee jaar zaten gaten in de programme-
ring van projecten. Zo kon het gebeuren 
dat de verkenningsfase van een project in 
2016 zou worden afgerond, maar dat de 
start van de planuitwerking om financiële 
redenen moest wachten tot 2018. Deze 
discontinuïteiten zijn eruit gehaald en 
kunnen voortaan worden voorkomen.

• De zogenoemde ‘aanpak slagkracht’ 
wordt geïntroduceerd. Tot twee jaar 
vooruitlopend op de officiële start van de 
verkenningsfase van een project worden 
voortaan concrete voorbereidingen 
getroffen, waardoor een stabielere scope 
van het project ontstaat, een vliegende 
start van het project mogelijk wordt en 
het programma voorspelbaarder wordt.

• De extra middelen bieden daarnaast de 
mogelijkheid om door waterschappen 
voorgefinancierde projecten eerder af  
te lossen.

• Ten slotte zijn de dertien projecten die 
vallen onder de Bestuursovereenkomst 
Maas in het programmeringsvoorstel 
opgenomen.

In lijn met afgelopen jaar wordt in de eerste 
jaren van de programmering maximaal 
ingezet op het starten van verkenningen.  
Zo wordt voldoende werkvoorraad 
gecreëerd voor de periode na 2020. Vanaf 
2021 is namelijk het maximale budget voor 
het HWBP beschikbaar.

Meer informatie?
Meer informatie over de huidige program-
mering 2015-2020 vindt u in paragraaf 4.2 
van het DP2015 (pag. 94-101). Verdere 
informatie over het nieuwe Hoogwater- 
beschermingsprogramma is beschikbaar op 
www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.
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Deltaprogramma Veiligheid

Nieuwe normen voor waterveiligheid
Eind 2014 heeft de Tweede Kamer DP2015, met daarin voorstellen voor de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën aangenomen. De 
deltabeslissing Waterveiligheid bevatte een voorstel voor nieuwe normen voor de dijken langs de grote rivieren, de zee en de grote meren. 
Dit zijn de zogenaamde primaire waterkeringen. Deze nieuwe normen worden nu door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) 
wettelijk verankerd, door een wijziging van de Waterwet. Het streven is dat deze per 1 januari 2017 in werking treden. Hier kunt u lezen wat 
er gewijzigd wordt in de Waterwet en de stand van zaken rond de B- en de C-keringen. 

In het huidige normeringssysteem bestaat er 
een onderscheid tussen zogenaamde A- B- 
en C-keringen. Het grootste deel van de 
keringen horen bij categorie A. Dit zijn de 
dijken en duinen die direct bescherming 
bieden tegen overstromingen vanuit de 
grote wateren. Voor deze keringen zijn in 
september nieuwe normen vastgesteld. Voor 
de B- en C-keringen is dat nog niet gebeurd. 
De B-keringen vormen een speciale 
categorie keringen. Dit zijn over het 
algemeen grote constructies die een zee- of 
rivierarm afsluiten, zoals de Afsluitdijk of de 
Maeslantkering. C-keringen zijn nu primaire 
keringen, die als ‘tweede linie’, achter A- of 
B-keringen, indirect bescherming bieden 
tegen de zee, de grote meren of de grote 
rivieren. Over deze C-keringen is in het 
Deltaprogramma afgesproken dat vóór de 
wettelijke verankering van de nieuwe 
normen en na overleg met provincies en 
waterschappen, per kering afspraken 
worden gemaakt over de toekomstige status. 

Wat wordt er gewijzigd in de Waterwet?
Om de nieuwe normen wettelijk vast te 
kunnen leggen, wordt de Waterwet 
gewijzigd. Naast het vastleggen van de lijst 
met nieuwe normen, wordt ook een aantal 
definities aangepast, zodat deze passen bij 
de nieuwe uitgangspunten. Omdat de 
nieuwe normen op andere uitgangspunten 
zijn gebaseerd, namelijk de overstromings-
kans, wordt ook de toetsing van de dijken 
en duinen daarop aangepast. Daartoe zal 
het ministerie van IenM ook het wettelijk 
toets- en ontwerpinstrumentarium 
aanpassen aan het nieuwe stelsel, zodat de 
volgende landelijke toetsing van primaire 
waterkeringen vanaf 2017 plaats kan vinden 
op basis van het nieuwe stelsel. Zo wordt 
bijvoorbeeld geregeld dat er niet alleen 
meer wordt getoetst op basis van waterstan-

den. Bij een norm op basis van een 
overstromingskans is namelijk de sterkte 
van de kering als geheel van belang. 
In juni jongstleden zijn er samen met de 
waterschappen financiële afspraken 
gemaakt over de bekostiging van de nieuwe 
normering. Ook deze afspraken worden nu 
wettelijk vastgelegd. Tot slot is in het 
Deltaprogramma afgesproken dat de 
nieuwe normering in 2023 geëvalueerd 
wordt. Daarom worden ook de evaluatiebe-
palingen gewijzigd.

Wat gebeurt er met de huidige B- keringen?
Zoals gezegd zijn de huidige B-keringen zeer 
speciale keringen. Ze verschillen erg van 
elkaar, zo zijn zowel de Afsluitdijk, als de 
Maeslantkering, als de sluizen bij IJmuiden 
allemaal B-keringen. De eisen aan deze 
B-keringen zijn in het huidige systeem 
vastgelegd in onderliggende regelgeving. 
Vanuit verschillende hoeken kwam echter de 
roep om de normen voor deze keringen ook 
op wetsniveau vast te leggen. Hierover is door 
de minister van IenM nog geen definitief 
besluit genomen. Als dat wel het geval is, 
worden de normen voor B-keringen ook 
opgenomen in de wijziging van de Waterwet.

Wat gebeurt er met de huidige C-keringen?
Met het invoeren van de nieuwe veiligheids-
normering, stappen we af van de dijkringbe-
nadering. We beschermen in de nieuwe 
benadering mensen en economische 
waarde tegen overstromingen vanuit de 
grote rivieren, zee en grote meren, door de 
voorliggende kering (A of B), omdat dat 
meestal het meest kosteneffectief is. 
Daardoor vervullen de meeste C-keringen 
geen rol meer in het nieuwe systeem. 
De afgelopen maanden heeft het ministerie 
van IenM samen met de waterschappen en de 
provincies een voorstel ontwikkeld voor de 

toekomstige status van de C-keringen. Over 
de meeste C-keringen is overeenstemming 
bereikt. Sommige C-keringen blijven primair 
omdat deze aan hele grote meren liggen. 
Andere verliezen hun primaire status, maar 
behouden een functie in het regionale 
systeem. Sommige keringen verliezen hun 
status in het geheel. Deze keringen liggen 
niet aan water en hebben daarom geen 
functie meer. De toekomstige status van de 
C-keringen wordt opgenomen in de wijziging 
van de Waterwet. Daarnaast worden er op dit 
moment afspraken voorbereid met de 
waterschappen en de provincies over de 
juridische en financiële consequenties. Deze 
afspraken gelden vooral voor de C-keringen 
die hun primaire status verliezen. Zo wordt 
ervoor gezorgd dat de verandering van status 
soepel verloopt. 

Hoe nu verder?
Dit voorjaar start de (internet)consultatie 
over de wijziging van de Waterwet, waarin de 
nieuwe normen voor primaire keringen 
worden vastgelegd. De verwachting is dat het 
wetsvoorstel dit najaar aan de Tweede Kamer 
wordt aangeboden. Vanaf 1 januari 2017 
kunnen de nieuwe normen dan in werking 
treden. Vanaf dan kunnen waterschappen en 
Rijkswaterstaat de primaire keringen die bij 
hun in beheer zijn toetsen aan de nieuwe 
norm. Als deze niet aan de nieuwe norm 
voldoen, volgt er een verbeterprogramma  
dat wordt uitgevoerd in het kader van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP). De inzet is dat alle primaire 
waterkeringen in 2050 voldoen aan de 
nieuwe normen. 

Lees ook Nieuwe veiligheidsnormen 
wettelijk verankeren. 
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Deltaprogramma Zoetwater

Innovatieve klimaatpilots zoetwater dragen bij aan 
zelfvoorzienendheid

De pilots zijn praktijkonderzoeken met als 
gemeenschappelijk element het leveren van 
een bijdrage aan een grotere zelfvoorzie-
nendheid en beschikbaarheid van zoet water. 
Het gaat om een andere manier van omgaan 
met zoetwater, door beschikbare bronnen 
beter te benutten, zoetwatervoorraden beter 
op te slaan en vast te houden, zoetwater 
efficiënter te gebruiken en het watersysteem 
slimmer te sturen. Dat vraagt om nieuwe 
oplossingen en innovatieve werkwijzen.

Innovaties realiseren op korte termijn 
Daarom steunt het Deltaprogramma 
Zoetwater vijf Klimaatpilots. Zo kunnen 
innovaties op kortere termijn worden 
gerealiseerd, naast reguliere maatregelen uit 
het Deltaprogramma. Het Deltaprogramma 
steunt de pilots financieel, maar ook door te 
faciliteren en het uitwisselen van kennis te 
stimuleren. De nadruk ligt daarbij op de 
regio. Het initiatief voor de verschillende 
pilots ligt bij de vijf regio’s en de partners in 
de regio zijn de trekkers en uitvoerders. Deels 
gaat het om nieuw te starten projecten, deels 
om het versnellen of uitbreiden van 
bestaande initiatieven. 
Voor de vijf klimaatpilots is een gezamenlijke 
investering van meer dan 8 miljoen euro 
voor de periode 2015-2021 voorzien, waarvan 
2,8 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld 
uit het Deltafonds.

De vijf klimaatpilots zijn:
1. Spaarwater Fase 2: zelfvoorzienende 

zoetwaterberging en systeemgerichte 
drainage. Zes deelprojecten, gericht op 
innovatieve technieken voor opslaan en 
benutten zoet grondwater - Regio 
IJsselmeer;

2. Proeftuin Zoet Water voor 
gebieden zonder aanvoer van 
zoet water uit het hoofdwa-
tersysteem. Acht deelprojec-
ten, variërend van een 
systematische zoet-zoutkarting (het 
meten van de verdeling tussen zoet en 
zout water in een perceel) tot het 
benutten van zoetwaterlenzen (de 
Zeeuwse ondergrond bevat voldoende 
water, maar dat is overwegend zout. Zoet 
water is iets lichter dan zout water en 
drijft als een ‘lens’ op het zoute water) en 
veredeling van meest zouttolerante 
gewassen - Regio Zuidwestelijke Delta;

3. Efficiënt watergebruik hoge zandgron-
den. Vijf deelprojecten, waaronder 
peilgestuurde drainage, slimme stuw- en 
waterverdeling in stedelijke omgeving - 
Regio Hoge Zandgronden;

4. Zoetwaterfabriek Groote Lucht. Effluent 
(gezuiverd afvalwater) van rioolwaterzuive-
ringsinstallaties met behulp van ozonisatie 
geschikt maken voor hoogwaardig gebruik 
- Regio West Nederland;

5. Duurzaam gebruik ondiep grondwater. 
Ontwikkelen model voor duurzame inzet 
ondiep grondwater zonder strategische 
voorraad aan te tasten - Regio Rivierenland.

Bruikbare resultaten verspreiden
Vanaf het begin krijgen de mogelijkheden 
van het breder verspreiden van bruikbare 
resultaten aandacht in de pilots. Het is 
immers niet de bedoeling rapporten voor de 
bureaula te produceren, maar resultaten die 
bruikbaar zijn in het veld. Eén van de 
succesfactoren is gebruikers en anderen 
partners vanaf het begin erbij betrekken. 
Dat gebeurt ook in de vijf pilots. Daarbij is 

het zaak niet alleen te kijken naar eindge-
bruikers, zoals agrariërs, maar ook naar hun 
omgeving, bijvoorbeeld bedrijfsadviseurs, 
drainagebedrijven of banken. 
Er wordt verder nadrukkelijk gekeken naar 
rendabiliteit en meekoppelkansen die de 
toepassing van de innovaties kunnen 
vergroten. Sommige pilots kunnen 
bijvoorbeeld bijdragen aan het verbeteren 
van de bodemstructuur, het verminderen 
van bodemdaling of een lagere ziektedruk 
(bruinrot). 

Kennisuitwisseling
Hoe ervoor te zorgen dat bruikbare 
resultaten worden verspreid en toegepast, is 
bij uitstek een onderwerp waar de vijf pilots 
veel van elkaars ervaringen kunnen leren. 
Het uitwisselen van ervaringen en kennis 
kan verspreiding stimuleren en faciliteren, 
daarom is kennisuitwisseling een speerpunt 
van het Deltaprogramma. Ook in het plan 
van aanpak voor de klimaatpilots speelt 
kennisuitwisseling een grote rol. Het plan 
van aanpak geeft verder een overzicht van 
de pilots, de te verwachten mijlpalen en 
resultaten, gemeenschappelijke producten 
en de planning. De pilots zijn geprogram-
meerd voor de periode 2015-2020. De eerste 
(tussen)resultaten zijn al eerder te zien.

Meer informatie?
Mail naar het Programmabureau 
Deltaprogramma Zoetwater: 
PostbusZoetwater@minienm.nl

Zelfvoorzienende zoetwaterberging; ondergrondse opslag van zoet water.

Vergroten van het waterbergend vermogen van de bodem met drainagesystemen, 
nieuwe sturingsregels voor actief sturen van de grondwaterstand, inzicht in 
aanpassingsmogelijkheden van teelten in een zoute omgeving. Een greep uit 
innovaties die het resultaat kunnen zijn van de Klimaatpilots Zoetwater, een 
programma dat onderdeel is van het Deltaprogramma zoetwater. 
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Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 

Voortvarend aan de slag 
Nadat de Deltabeslissing Ruimtelijke 
Adaptatie in september 2014 naar de Kamer 
is gestuurd, is het programma Ruimtelijke 
Adaptatie (voorheen Nieuwbouw en 
Herstructuring) vrijwel meteen gestart met 
de implementatie. 

Dat er bij de overheden, marktpartijen en 
maatschappelijke organisaties draagvlak is 
voor het Deltaprogramma bleek op 9 
oktober 2014 bij het Festival Ruimtelijke 
Adaptatie. Daar tekenden honderdvijf 
partijen de Algemene intentieverklaring 
ruimtelijke adaptatie. Deze partijen 
vertegenwoordigen op hun beurt tiendui-
zend organisaties. Na het festival hebben 
nog meer partijen de intentieverklaring 
ondertekend. Intenties zijn mooi, maar het 
gaat er natuurlijk om, dat partijen in actie 
komen en er daadwerkelijk een overgang 
plaatsvindt naar een waterrobuuste en 
klimaatbestendige inrichting van ons land. 

Stimuleringsprogramma en 
impactprojecten
Daarom faciliteert het Stimulerings- 
programma Ruimtelijke Adaptatie dat er 
concrete afspraken over de uitvoering van 
projecten worden gemaakt tussen de 
partijen. Een eerste aanzet daarvoor wordt 
gegeven op 19 februari tijdens een bijeen-
komst waarvoor alle ondertekenaars zijn 
uitgenodigd. 
De komende jaren zijn er vanuit het 
Deltafonds middelen beschikbaar gesteld om 
overheden en marktpartijen te ondersteunen 
bij het waterrobuust en klimaatbestendig 
inrichten van de ruimte. In januari 2015 zijn 
het Coördinatieteam (C-team) en Adviesteam 
(A-team) van start gegaan. Op verschillende 
manieren zetten deze teams hun expertise in, 
bijvoorbeeld bij het starten van een 
stresstest. Ook kunnen zij partijen de weg 
wijzen naar kennis op het kennisportaal 
www.ruimtelijkeadaptatie.nl en deze in 
contact brengen met partijen die al ervaring 
hebben opgedaan met klimaatbestendig en 
waterrobuust inrichten. 

Met behulp van het stimuleringsprogramma 
wordt een beperkt aantal projecten 
ondersteund – zogenaamde impactprojec-
ten – waarvan een voorbeeldwerking 
uitgaat. De eerste tranche is afgesloten, de 
volgende vijf impactprojecten zijn 
geselecteerd:
Klimaatbestendig Land van Cuijk, 
Klimaatadaptieve stad Hoogeveen, 
Gebiedsontwikkeling Kop van de Betuwe, 
Meerlaagsveiligheid op de Waddeneilanden, 
en het Programma Ontwikkeling 
Veengebied Woerden. Zij krijgen ondersteu-
ning in de vorm van advies-, ontwerp- of 
rekencapaciteit ter waarde van maximaal € 25.000,-

Nationale Adaptatie Strategie
Als onderdeel van de Klimaatagenda heeft 
Nederland toegezegd dat wij in 2016 een 
Nationale Adaptatie Strategie (NAS) zullen 
opstellen. Dit moeten alle EU-lidstaten 
doen. Deze is voor het ‘waterdeel’ geba-
seerd op de inhoud van het 
Deltaprogramma 2015. Maar ook elementen 
die niet direct met water te maken hebben, 
worden in deze NAS opgenomen. 
Om tot een strategie te komen is aan het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
gevraagd de kansen en bedreigingen van 
klimaatverandering in beeld te brengen 
voor de sectoren energie, ICT, natuur, land- 
en tuinbouw, visserij, gezondheid en 
transport. Het gaat daarbij ook om de 
cascade-effecten (keteneffecten). Denk aan 
extreme hitte en de gevolgen voor onder 

meer mobiliteit, gezondheid en landbouw-
oogsten. Staatssecretaris Mansveld neemt 
op 24 maart het PBL-rapport in ontvangst, 
tijdens een seminar waar ook de resultaten 
van het Kennis voor Klimaat-programma 
gepresenteerd worden. Daarna wordt het 
rapport met de betreffende ministeries, 
VNG, IPO en UvW besproken, en wordt het 
naar maatschappelijke organisaties 
gestuurd. Hiermee komt het onderwerp 
‘klimaatbesteding Nederland’ breder onder 
de aandacht. Het PBL-rapport is een van de 
bouwstenen voor de actieagenda die is 
gekoppeld aan de Nationale Adaptatie 
Strategie.

Vitale en kwetsbare functies beschermen
De Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie zet 
ook beweging in gang om nationale vitale 
en kwetsbare functies beter te beschermen 
tegen overstromingen, waarmee slachtof-
fers en schade worden voorkomen of 
beperkt. Vitale en kwetsbare functies zijn 
bijvoorbeeld energievoorziening, telecom-
municatie en drinkwaterlevering. In dertien 
afspraken hebben de verantwoordelijke 
ministeries (I&M, EZ, VWS en V&J) zich 
hieraan gecommitteerd. De vier ministeries 
stellen op dit moment rapportages op  
over de voortgang van de afspraken.  
De resultaten worden opgenomen in  
het DP2016. 

Zie ook Netwerken en ambassadeurachtige 
functies.

Foto: Tineke Dijkstra
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Landelijke pilot ruimtelijk instrumentarium voor 
toekomstige dijkversterkingen
Nederland krijgt door toenemende regenval 
en zeespiegelstijging vaker te maken met 
hogere waterstanden. In de (verre) toekomst 
moeten de dijken langs de grote rivieren 
verder worden versterkt om het water 
buiten te houden. Voor deze dijkversterkin-
gen is ruimte langs de dijken nodig, die nu 
soms bebouwd is. In de pilot Ruimtelijk 
Instrumentarium Dijken worden de 
mogelijkheden onderzocht om te kunnen 
anticiperen op de behoefte aan extra ruimte 
voor toekomstige dijkversterkingen.  

Op dit moment zijn ruimteclaims voor 
dijken verankerd in de waterschapslegger 
(een register met eisen voor watergangen  
en keringen bij een waterschap) en in 
gemeentelijke bestemmingsplannen.  
Ook de Omgevingswet en andere regel- 
geving zijn relevant. De pilot Ruimtelijk 
Instrumentarium Dijken is een landelijk 
onderzoek dat zich richt op de vraag of het 
huidige ruimtelijk instrumentarium volstaat 
om grotere ruimteclaims voor de langere 
termijn te kunnen opvangen. Passen de 
huidige beleidsinstrumenten dan nog of 
zijn er alternatieven?
Ook de financiële aspecten van grotere 
ruimteclaims – denk aan planschade, 
nadeelcompensatie of aankoopstrategieën 
- maken deel uit van de pilot. Het onderzoek 
resulteert in conclusies en aanbevelingen.

Het hoogheemraadschap van Schieland  
en de Krimpenerwaard is trekker van  
deze pilot. 
Omdat het creëren van ruimte voor de 
dijken een opgave is voor alle betrokkenen, 
werkt het hoogheemraadschap bij dit 
onderzoek samen met diverse (landelijke) 

publieke en private partijen. Ook maat-
schappelijke organisaties, bedrijfsleven en 
kennisinstituten worden betrokken. 

Voor meer informatie:  
www.hhsk.nl/pilotrid

Rijnmond-Drechtsteden; een gebied van uitersten 
De regio Rijnmond-Drechtsteden dankt zijn kracht en unieke kwaliteiten grotendeels aan haar ligging in de delta. Maar daardoor 
is de regio ook kwetsbaar, omdat zee en rivieren er samenkomen. Dit dichtbevolkte gebied rond Rotterdam en Dordrecht, waar 
1,6 miljoen mensen wonen, is onderdeel van het economisch hart van Nederland en kent een landelijk gebied met landbouw, 
natuur en recreatie. Een gebied van uitersten: met havenactiviteiten, de Greenports (tuinbouw) en natuurgebied De Biesbosch. 
Door klimaatverandering en bodemdaling nemen in dit gebied de kans op overstromingen, de gevolgen daarvan en de kans op 
verzilt rivierwater toe. Economische en ruimtelijke ontwikkeling in Rijnmond-Drechtsteden is alleen mogelijk als de bescherming 
tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening - ook op lange termijn - op orde zijn. De regio werkt aan de uitvoering van de 
voorkeursstrategie die hiervoor de afgelopen jaren is opgesteld en zoekt daarbij naar een integrale aanpak van maatregelen.  
De deltabeslissingen vormen daarvoor het kader.

De landelijke pilot Ruimtelijk Instrumentarium Dijken richt zich op de vraag of het huidige ruimtelijk instrumentarium 

volstaat, om grotere ruimteclaims voor de langere termijn te kunnen opvangen.  

In iedere DeltaNieuws vindt u informatie over enkele geselecteerde projecten-in-uitvoering van afwisselende gebieden,  
dit keer Rijnmond-Drechtsteden en Kust. 
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Rotterdam informeert bewoners over hoogwater  
in buitendijks gebied
Bijzonder voor Rijnmond-Drechtsteden zijn de uitgestrekte buitendijkse gebieden, waar 
mensen wonen en werken. Deze gebieden genieten geen bescherming van dijken. Door 
klimaatverandering wordt de kans op wateroverlast in deze gebieden steeds groter. De 
gemeente Rotterdam geeft bewoners van deze gebieden daarom informatie over de risico’s 
en tips voor wat zij zelf kunnen doen bij hoogwater. 

De regio gaat verkennen welke maatregelen 
mogelijk en nodig zijn om de gevolgen van 
een mogelijke overstroming te beperken. 
De aandacht gaat bijvoorbeeld uit naar 
aanpassingen in de ruimtelijke inrichting 
van bestaande stedelijke gebieden, maar 
ook naar het elektriciteitsnetwerk of 
risicovolle bedrijven. Ook is er extra 
aandacht voor de rampenbeheersing 
Gemeenten, zoals Rotterdam, steken 
daarnaast energie in communicatie over de 
risico’s die inwoners lopen in buitendijkse 
gebieden, zoals op het Noordereiland dat 
midden in de stad ligt. Bewoners op het 
Noordereiland ervoeren tijdens het 
hoogwater op 6 december 2013 dat 
buitendijks wonen naast een lust, soms ook 
een last is. Afgelopen oktober organiseerde 
de gemeente een bewonersavond om met 
hen te praten over wateroverlast door 
hoogwater. Wat zijn de taken van de 
gemeente, het hoogheemraadschap en wat 
kan je als bewoner zelf doen? 

Eigen verantwoordelijkheid
De overheid probeert de overlast te 
beperken, maar wijst op de eigen verant-
woordelijkheid van bewoners. De bood-
schap luidt dat bewoners zelf verantwoorde-
lijk zijn voor het treffen van aanvullende 
maatregelen, om hun eigendommen (huis, 
schuur, auto) in buitendijks gebied te 
beschermen. Bewoners wordt geadviseerd 
om hun huis waterdicht te maken door 
bijvoorbeeld zandzakken of schotten voor 
openingen te plaatsen, zodat het water niet 
het huis in stroomt. 
Ook kunnen zij spullen verplaatsen naar een 
hogere etage of de auto naar hoger gelegen 
delen of naar binnendijks gebied verzetten. 
Bewoners en bedrijven ontvangen een 
brochure Hoogwater in buitendijks gebied 
en kunnen met vragen en opmerkingen 
terecht bij het Waterloket Rotterdam. 
Daarnaast kunnen zij op www.onswater.nl 
informatie over water in hun eigen buurt 
opvragen. 

Voor de strategie voor buitendijks wonen op 
de lange termijn starten in het kader van het 
Deltaprogramma vier pilots, waarbinnen 
verschillende opties worden verkend. 
Bewoners op het Noordereiland worden 
uitgenodigd om mee te denken met de pilot 
Noordereiland via het Waterloket.  

Gemeenten, zoals Rotterdam, steken energie in 

communicatie over de risico’s die inwoners lopen in 

buitendijkse gebieden, zoals op het Noordereiland, dat 

midden in de stad ligt.

Stadslabs Dordrecht: 

Samen werken aan slimme oplossingen om  
met water om te gaan 
Dordrecht is koploper op het gebied van kennis en ervaring met hevige regen, hoog water 
én oplossingen om schade en slachtoffers te beperken. Om kennis en ervaringen verder te 
vergroten, start de gemeente dit jaar met twee ‘Stadslabs’.

Dordrecht is een unieke stad, gelegen op 
een eiland en omgeven door rivieren. 
Rivieren waar door de invloed van zee 
getijden een rol spelen, maar ook rivieren 
die moeten zorgen voor waterafvoer naar 

zee bij hevige regenval in Nederland of 
elders in Europa. Dordrecht dankt zijn 
bestaan aan deze gunstige ligging aan het 
water. Het heeft de stad welvaart gebracht, 
maar door de eeuwen heen voert Dordrecht 

ook een continue strijd tegen het water. De 
Stadslabs zijn bedoeld om de opgedane 
kennis en ervaring in de praktijk te brengen 
samen met bewoners en ondernemers.

Stadslabs 
De gemeente wil graag van bewoners  
en ondernemers weten welke kennis zij 
hebben en wat zij belangrijk vinden,  
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om in hun stad veilig voor het water te 
kunnen wonen en werken. Het Stadslab 
Zelfredzaam Eiland gaat over het beperken 
van de gevolgen van een overstroming.  
Wat kunnen bewoners en bedrijven tijdens 
een watersnoodramp doen en hoe kunnen 
ze daar op voorbereid worden. Welke 
maatregelen zijn zinvol en samen uit  
te voeren? 
Het tweede Stadslab richt zich op hevige 
regenval. Tijdens een hevige bui kan het 
riool tijdelijk de grote hoeveelheid 

regenwater niet verwerken en komt er water 
op straat te staan. Om schade te voorkomen 
moet het daarom bovengronds zo ingericht 
worden dat het water niet de huizen 
instroomt. In Stadslab Wolkbreukbestendig 
Dordrecht gaan we daar samen aan werken. 
Ook in dit Stadslab delen we informatie  
en bedenken we samen met bewoners en 
ondernemers ideeën. Daarna gaan we er 
met zijn allen voor zorgen dat goede  
ideeën ook worden uitgevoerd. 

Foto- en filmwedstrijd
Ter promotie en bewustwording van de  
twee Stadslabs organiseert de gemeente 
Dordrecht in het voorjaar een wedstrijd op 
Facebook door rond de twee thema’s van de 
Stadslabs een foto- en filmwedstrijd op 
Facebook te organiseren. Het publiek 
bepaalt wie de uiteindelijk winnaars zijn.  
De winnaars krijgen een prominente plek 
bij de (tussentijdse- en) eindpresentatie  
van de Stadslabs in juni. 

De gemeente Dordrecht wil graag van bewoners en ondernemers weten welke kennis zij hebben en wat zij belangrijk vinden, om in hun stad veilig voor het water te kunnen wonen en werken. 

Foto: Tineke Dijkstra 
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Hondsbossche en Pettemer Zeewering bijna zwakke schakel af

Veiligheid én ruimtelijke kwaliteit versterkt
Wie het strand op loopt bij de Hondsbossche 
en Pettemer zeewering weet niet wat hij ziet. 
Lag hier vorig jaar nog een strakke dijk die 
overging in duinen, nu ligt er voor de dijk 
een enorme hoeveelheid zand en is er een 
heuse duinvallei met een lagune ontstaan. 
De harde wering is zacht geworden. De 
zeewering voldoet eind 2015 weer aan de 
huidige, maar ook al aan de toekomstige, 
veiligheidsnormen.

In 2004 is de Hondsbossche en Pettemer 
Zeewering afgekeurd op hoogte en sterkte. 
Het werd een van de zwakke schakels in de 
Nederlandse kust. De provincie Noord-
Holland, Rijkswaterstaat en het hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier zijn 

gezamenlijk gestart met het maken van een 
strategische milieueffect beoordeling, 
waarin verschillende versterkingsvarianten 
zijn onderzocht zoals: een overslagdijk, het 
verhogen van de huidige zeewering, het 
versterken van de kust met vooral zand. Na 
vele discussies met waterbouwkundigen van 
Rijkswaterstaat, specialisten van adviesbu-
reaus, stakeholders en burgers uit de 
omgeving is in 2010 de keuze gemaakt om 
de zeewering in Noord-Holland met zand te 
versterken. Redenen daarvoor waren dat dit 
de minste overlast gaf voor de omgeving, 
gemakkelijk te versterken is bij verdere 
zeespiegelstijging en kansen schiep op 
gebied van natuur en recreatie. Vanuit het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma werd 

de voorwaarde meegegeven te blijven 
binnen een maximaal bedrag van 250 
miljoen euro, inclusief twintig jaar beheer 
en onderhoud. In de zomer van 2012 is 
gestart met een innovatieve aanbesteding, 
waarbij vier aannemers werden uitgedaagd 
om een kustversterkingsplan op te stellen, 
dat stond voor veiligheid maar ook voor 
ruimtelijke kwaliteit. 

Enthousiasme en draagvlak
Een nieuw element in de aanbesteding was 
dat de aannemers ook gesprekken hebben 
gevoerd met stakeholders uit de directe 
omgeving. Hiermee werden de aannemers 
uitgedaagd om met een mooi plan te komen 
dat draagvlak zou hebben in de regio. 

Aanleg nieuwe duinen vorig jaar voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Foto: Hans Eikelenboom
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En dat is gelukt. Op 11-12-‘13 werd het 
contract getekend met de aannemerscombi-
natie Boskalis/van Oord. In hun plan was 
naast het veiligheidsduin een lagune, een 
vochtige duinvallei, natuurbrug, panorama-
duin en een fietspad opgenomen. Allemaal 
ideeën die zijn aangereikt door de omge-
ving. Naast technische innovatie heeft er 
dus ook sociale innovatie plaatsgevonden. 
Direct na de ondertekening hebben zij het 
plan gepresenteerd aan de bewoners en 
bedrijven uit de omgeving. Hieruit bleek 
eens te meer dat alle gesprekken met de 
bewoners en bedrijven (informatieavonden, 
inloopmiddagen, keukentafelgesprekken) 
voor maatschappelijk draagvlak hadden 
gezorgd. Het plan van de aannemer werd 
met veel enthousiasme ontvangen en de 
meest gehoorde opmerking was: graag 
morgen beginnen. ‘Morgen’ werd 3 maart 
2014 en een dik jaar later, op 16 maart 2015, 
komt minister Schultz het laatste zandsup-

pletieschip uitzwaaien. Daarna begint de 
inrichting en eind 2015 is de kust weer 
volledig op kracht. 

Ruimtelijk kwaliteit versterken
De Noord-Hollandse kust is erg geliefd bij 
recreanten en toeristen uit binnen- en 
buitenland en levert een belangrijke 
bijdrage aan de regionale economie. De 
provincie Noord-Holland heeft daarom 
samen met de gemeenten Bergen en 
Schagen, natuurbeschermingsorganisaties, 
ondernemers, Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en het Rijk twee 
programma’s voor de ruimtelijke kwaliteit 
voor de landzijde van de kust opgesteld. De 
regio gaat dan ook aan de slag met zo’n 
vijfenveertig ruimtelijke projecten, waarbij 
nieuwe natuurgebieden, wandel- en 
fietspaden en strandovergangen worden 
aangelegd of verbeterd. Ook bedrijven 
investeren in het verhogen van de kwaliteit 

van voorzieningen op het strand, zoals 
strandpaviljoens, en in het directe achter-
land van de nieuwe kust tussen Hargen aan 
Zee en Callantsoog. In 2012 zijn de eerste 
vijfentwintig projecten, die zullen worden 
uitgevoerd, bepaald. Voorjaar 2015 neemt 
de provincie nog een besluit over het 
toekennen van een subsidie aan circa 
twintig extra projecten die de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied zullen versterken. 

Samen met de gemeenten is de provincie 
Noord-Holland ook een traject Identiteit 
Kustplaatsen gestart. Hiermee worden de 
gemeenten gestimuleerd, om de identiteit 
van hun kustlocaties te versterken, door 
zich vanuit hun authentieke karakteristie-
ken onderscheidend te ontwikkelen. 
Dit voorkomt dat alle kustplaatsen er 
precies hetzelfde gaan uitzien en zorgt voor 
een aantrekkelijker kust voor de toerist én 
bewoners. 

Het resultaat: een lagune, die veiligheid en ruimtelijke beleving verbindt. Foto: Hans Eikelenboom
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Publiekscampagne Ons Water 
Het lijkt heel gewoon dat er altijd schoon 
drinkwater uit de kraan komt. Dat we 
allemaal veilig tegen hoogwater zijn achter 
onze dijken en duinen. We hebben het ook 
goed geregeld. Maar vanzelfsprekend is het 
niet. Het werken aan ons land dat veilig 
voor water is en over genoeg zoetwater kan 
blijven beschikken, is nooit af.
Er wordt door veel partijen gewerkt aan ons 
water, zowel aan veiligheid, kwaliteit als 
kwantiteit. Veel inwoners van ons land 
beseffen echter niet wat er allemaal voor 
nodig is om ons land veilig te houden voor 
water én om over genoeg zoet water te 
kunnen blijven beschikken. Dat moet 
veranderen. Daarom is de publiekscampag-
ne Ons Water gestart. Zodat we niet alleen 
bewust worden van wat we zelf kunnen doen 
met ons water, maar ook weten waarom er 
zoveel werk wordt verricht.
Met Ons Water willen we mensen bewust 
maken van het feit dat schoon, veilig en 
voldoende water niet vanzelfsprekend is. We 
zullen de komende jaren meer moeten doen 
en meer moeten investeren om Nederland 
te beschermen tegen water. Maar ook om te 
kunnen blijven genieten van water. En om 
onze watervoorraad op orde te houden.
De campagne is een initiatief uit het 
Bestuursakkoord water en een samenwer-
king tussen: Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van 

Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, 
Waterschappen, provincies, gemeentes en 
waterbedrijven. Daarom staat het beeld-
merk van Ons Water ook in Deltanieuws.

www.onswater.nl
Op de website Ons Water staan voorbeelden 
van projecten waar en hoe we aan schoon 
en veilig water werken, maar ook over wat je 

moet doen bij een overstroming. Verder 
staan er tips voor waterbelevenissen en 
bijzondere waterverhalen van mensen die  
in hun dagelijkse leven met water bezig zijn. 
Er komen steeds nieuwe projecten, tips, 
belevenissen en waterverhalen bij. 
Publieksinformatie over het 
Deltaprogramma is hier ook te vinden.  
Hou www.onswater.nl dus in de gaten. 

Deltabeslissingen en voorkeursstrategieën in 
Deltaviewer
Wat gaat er gebeuren om onze kust te 
versterken? Wat hield de deltabeslissing 
Zoetwater ook al weer precies in? Wat 
kunnen we doen tegen hittestress?

Allemaal vragen die beantwoord worden 
door Deltaviewer, het interactieve program-
ma over het Deltaprogramma. De 
Deltaviewer is onlangs weer geactualiseerd 
en ook de voorkeursstrategieën en 
deltabeslissingen uit Deltaprogramma 2015, 

dat eind vorig jaar door de Tweede Kamer is 
aangenomen, zijn erin verwerkt. 

Deltaviewer informeert gebruikers 
individueel en interactief over alle water-
problemen en –vraagstukken en hoe wij 
daar nu en in de toekomst mee omgaan.  
De Deltaviewer is te vinden in musea en 
bezoekerscentra, maar ook via 
www.deltaviewer.nl.

De Deltaviewer visualiseert op aansprekende wijze hoe 

Nederland in verleden, heden en toekomst met water 

worstelt en omgaat. Foto: Jos Braal
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Dit is DeltaNieuws, de nieuwsbrief van het Deltaprogramma.  
Met DeltaNieuws kunt u de ontwikkelingen van het 
Deltaprogramma volgen. 

Deltaprogramma
Doel van het Deltaprogramma is om Nederland ook voor de 
volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen 
voor voldoende zoetwater.
Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, 
provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen met 
inbreng van de maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en 
kennisinstituten. 

Reageren?
DeltaNieuws verschijnt vier keer per jaar. Wilt u reageren of zich 
afmelden als abonnee? Mail naar nieuwsbrief@deltacommissaris.nl

Dit is een uitgave van het Deltaprogramma
Postbus 90653 | 2509 lr Den Haag
www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma of www.deltacommissaris.nl

Februari 2015

Foto voorpagina: De Waal bij Beneden-Leeuwen.  
Foto: Tineke Dijkstra

Agenda

Belangrijke data Deltaprogramma 

2015

16 April Stuurgroep Deltaprogramma

21 April Kennisconferentie

28 Mei Stuurgroep Deltaprogramma

1 Juli  Nationaal Bestuurlijk Overleg 
Deltaprogramma (gecombineerd  
met de Stuurgroep Water)

5 November Nationaal Deltacongres

3 December Stuurgroep Deltaprogramma

Staf deltacommissaris  

verhuist
Deltacommissaris Wim Kuijken en zijn staf verhuizen  
per 23 februari naar de Zurichtoren, vlak bij het  
Centraal Station, in Den Haag. 

Het rijksvastgoedbedrijf verkoopt  
een deel van haar vastgoed, zo ook  
het pand aan de Herengracht waar  
het kantoor van de deltacommissaris 
was gehuisvest. 

Het nieuwe adres is:
Zurichtoren, 16e verdieping
Muzenstraat 93 | 2511 wb Den Haag

Postadres en telefoonnummer blijven 
hetzelfde:  
Postbus 90653 | 2509 lr Den Haag 
(070) 456 78 73
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